
Drachtstal: protocol en checklijst 
 

 
ALGEMEEN 

 
Klimaat: 

 
• Geen tocht. Tocht = STRESS.  
• Voorkom grote temperatuur variaties 
• Beperk windinvloeden met windbreekkappen  
• Verschil berekende & werkelijk ventilatie < 5% 

 
Licht: 

 
• Lichtintensiteit: > 40  lux:  
• Lichtregime: 1ste maand constant 16-18 licht/24 uur  

 
Management: 

• 1ste maand dracht: bepalend voor worpgrootte en afbigpercentage  
• 1ste maand: 

Bevruchting 
Dag 3: embyro in baarmoeder 
Dag 7: hatching 
Dag 12 is 1ste herkenning dracht: signaal komt van embryo 
Dag 20 2de herkenning dracht 
Kritieke periode is dag 7-dag 25 
 

• Drachtcontrole door: 
 

• Tussen dag 23-35 na insemineren via echo 
• Het niet reageren op de beer vooral op dag 18 tot dag 22 
• Nieuwe drachtcontroletest dag 40-47 

 
 

Conditie en voer: 

Voerniveau begin dracht: indien geen individuele voedering è grote 
onderlinge verschillen in voeropname mogelijk en voerconcurrentie  è 
ongunstig effect op (vroege) dracht  

Wanneer zeugen in de eerste en tweede lactatie teveel conditie verloren 
hebben, kan de conditie wel verbeterd worden maar de productie niet 
meer.   



 

 

• Na insemineren, begin dracht:  minder hoog niveau maar hoog 
genoeg (te hoog voeren geeft embryonale sterfte:>2,7kg 

• Energie nodig voor: onderhoud, groei, inhoud uterus en uier 
• Correcties voor temperatuur, magere zeugen en activiteit laag GG 

van de biggen 
• Normaal: 300kg/ dracht 
• Op dag 45 dracht moet de zeug body conditie score hebben om 

te werpen – verlies aan body conditie score van de vorige worp 
moet teniet gedaan zijn 

• Dag 75-100 is kritisch voor uierontwikkeling: opletten voor 
vervetting in deze periode: in de periode enkel voeren voor 
onderhoud zeug en groei van de biggen  

• Dag 100-112: snelle foetale groei: Voeropname verhogen met 1-
2kg om gewichtsverlies te voorkomen; zo niet zal de zeug 
lactatievoer weigeren in kraamstal door haar katabole toestand 
(afbraak van eigen weefsel voor Energie):  

• Van 112- geboorte; 2kg per dag voeren  
• Groei, geen vervetting in drachtstal  
• Voldoende hoge, stabiele voeropname  
• Snel herstel kraamperiode  
• Ongeveer 8 liter water per dag Rond werpen extra water  
• Kwaliteit drinkwater laat vaak te wensen over! 


