
Biggen 3 kilo zwaarder

Af en toe laat Kraaijevanger een hele koppel biggen van een drie-
weekse productie wegen. Ten tijde van de problemen met slinger-
ziekte en streptokokken waren de biggen op 9 weken leeftijd dan 21 
hooguit 22 kilo. Nu die problemen over zijn tikken de biggen de 25 
kilo aan. Daarbij is het antibioticagebruik bij de gespeende biggen 
met 80 procent gedaald.

‘ IK HOEF DE BIGGEN NIET MEER TE 
BEPERKEN NA HET SPENEN EN KAN ZE 
GEWOON VOLGENS SCHEMA VOEREN’
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Praktijkcase

Speenproblemen zijn over
Een jaar geleden kampte Gerard Kraaijevanger met slingerziekte en streptokokken bij ge-
speende biggen. Met een gerichte aanpak van het bijvoeren in het kraamhok en direct na 
spenen zijn die problemen opgelost. Nu groeien de biggen na spenen weer zoals het hoort.

Door de problemen met slingerziekte na spenen moest Kraaijevan-
ger de eerste twee weken de biggen heel voorzichtig voeren. ‘Anders 
had ik last van overeten en dan had ik te veel slingerziekte. En die 
slingerziekte zorgde er dan weer voor dat de streptokokken hun kans 
kregen.’
Ondanks voorzichtig voeren was het toch geregeld nodig om biggen 
individueel te behandelen met antibiotica tegen de slingerziekte en 
streptokokken. De streptokokken eisten ook geregeld een slachtoffer. 
Daarbij was het voorzichtig voeren een flink nadeel voor de groei van 
de biggen. In de eerste weken stond de groei vrijwel stil.
In overleg met Marcel Schennink van AgruniekRijnvallei werd Nico 
Henken van Denkavit erbij betrokken. Denkavit was net klaar met de 
ontwikkeling van Vitalsafe een product met onder andere kleimine-
ralen, algen, dextrose, Progres, pectines en ijzer dat de darmgezond-

heid van jonge biggen ondersteunt. Dat werd ingezet samen met een 
andere aanpak van bijvoeren in het kraamhok en na spenen.
Om te beginnen krijgen de biggen in het kraamhok Vitalsafe. Dit 
product zorgt ervoor dat de biggen kunnen wennen aan bijvoeren en 
het vangt schadelijke bacteriën en gifstoffen weg. De geur en smaak 
van het product bevordert het wroetgedrag, waardoor de biggen het 
snel opnemen. ‘De biggen vinden het erg lekker’, zegt Kraaijevanger. 
‘Zodra ze het een keer hebben gehad, vliegen ze erop af.’ Schennink: 
‘Er zijn wel vergelijkbare producten op de markt, maar die worden 
lang niet altijd goed opgenomen. Vitalsafe is smakelijk en de biggen 
eten het graag. Dat zien we ook bij andere klanten.’
Van het dikke papje van Vitalsafe gaan de biggen over naar Mellow 
Go, een klein zacht brokje met een speciale vorm. Dat is een tussen-
vorm om de overstap van pap naar droogvoer gemakkelijk te maken. 
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Aanpak bijvoeren biggen voor en na spenen pakt goed uit bij Gerard Kraaijevanger

Het bijvoeren van de biggen start met Vitalsafe.

De biggen vinden het dikke papje zeer smakelijk.

‘De biggen nemen dat prima op’, zegt Kraaijevanger. ‘In een paar 
dagen tijd is de hele doos leeg, terwijl ik echt maar heel weinig voer. 
Twee keer per dag geef ik een beetje, dit houdt de biggen gretig. Doe 
je een bak vol, dan gaat het grootste deel verloren.’
Na de Mellow Go volgt de AR Prestarter Optima. Daar eten de biggen 
in het kraamhok flink van. Maar ook dan heeft het volgens Kraaije-
vanger geen zin de bak steeds vol te doen. ‘Dan heb je veel verlies. 
Gewoon steeds net zoveel geven als de biggen in korte tijd op hebben 
en dan weer opnieuw vers voer er in.’

NOG EEN KEER VITALSAFE
Na het spenen krijgen de biggen dezelfde prestarter doorgevoerd. 
Daarnaast krijgen ze dan opnieuw een dag of vier de Vitalsafe om de 
darmgezondheid te bevorderen. Een keer per dag een volle emmer 
op een afdeling met 120 biggen. Die biggen vinden het heerlijk en 
vliegen er op af. Ze eten de prestarter ook goed en na twee dagen kan 
Kraaijevanger overschakelen naar Safe Start 4.
Welk onderdeel van de aanpak van de biggenvoeding nu precies voor 
de verbetering zorgt, is lastig te zeggen. ‘Maar het loopt nu gewoon 
weer goed, zoals het hoort’, zegt Kraaijevanger. ‘Ik hoef de biggen 
niet meer te beperken na het spenen en kan ze gewoon volgens sche-
ma voeren. Ze groeien mooi door de eerste twee weken na spenen.’
De biggen zijn op 9 weken leeftijd een stuk zwaarder. Ook is het 
antibioticagebruik flink gedaald. De problemen met slingerziekte en 
streptokokken zijn voorbij. Een tevreden Kraaijevanger: ‘Ik durf het 
bijna niet te zeggen, maar ik heb al een hele tijd geen big met strepto-
kokken meer gehad. Terwijl die bacterie heus niet weg zal zijn.’

BEDRIJFSGEGEVENS

Gerard Kraaijevanger (62 jaar) heeft in Wehl een subfokbedrijf voor 
de productie van TN70-gelten in een driewekensysteem. De 200 
fokzeugen zijn nu door inkruising grotendeels L-lijn zeugen. De 
gelten gaan op verschillende leeftijden van 14 weken tot 6 maanden 
naar tien vaste afnemers. De zeugen produceren gemiddeld bijna 30 
biggen per jaar.

Wehl


