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 TOEDIENINGSPERIODE 

`HemOral wordt 3 x toegediend tussen de 
2e à 4e dag en de 8e  à 12e dag

 GEBRUIK 

(1 Maatbeker = 40 g)

 TOEDIENEN VAN HEMORAL IN DE BIGGENNESTEN 

� HemOral wordt best toegediend dmv een Playfeeder of op een propere, droge plaat met een ruwe bovenkant.
� HemOral mag op de bodem gelegd worden, indien de warmteplaat ruw en groot genoeg is. 
� HemOral kan best in een playfeeder gebruikt worden, zeker indien meer dan 50% van de oppervlakte van de kraamkooi 

uit roostervloer bestaat. 
� HemOral moet altĳ d nabĳ  de kop van de zeug gevoederd worden, maar wel op deze manier dat de zeug er niet aan kan 

Traditionele voederbakken mogen niet gebruikt worden – de randen zĳ n te hoog voor pasgeboren biggen. 
� Tĳ dens de toepassing van Hemoral wordt best geen ander voeder verstrekt.

BIggen die verlegd worden
Bij deze biggen wordt de gewone routine van toediening gevolgd of voortgezet 
als bij de zeug

1e Toediening
Biggen van 2 à 4 dagen 

oud

2e Toediening
Biggen van 6 à 8 dagen 
oud

* Hetgeen rest mag niet 
verwijderd worden.
De nieuwe portie wordt 
erop gestrooid

3e Toediening 
Biggen van 8 à 12 dagen 
oud

* Hetgeen rest mag niet 
verwijderd worden.
De nieuwe portie wordt 
erop gestrooid
.

Na een paar dagen 
mag het voeder 
gestrooid worden op 
wat rest van 
ijzerpoeder; 

Pleegzeugen
Bij verleggen 1 schepje Hemoral geven en daarna de gewone routine volgen.
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HemOral mag op de bodem gelegd worden, indien de warmteplaat ruw en groot genoeg is.
HemOral kan best in een playfeeder gebruikt worden, zeker indien meer dan 50% van de 
oppervlakte van de kraamkooi uit roostervloer bestaat. 
HemOral moet altijd nabij de kop van de zeug gevoederd worden, maar wel op deze manier 
dat de zeug er niet aan kan

Traditionele voederbakken mogen niet gebruikt worden – de randen zijn te hoog voor 
pasgeboren biggen.
Tijdens de toepassing van Hemoral wordt best geen ander voeder verstrekt.

HemOral wordt 3 x toegediend 
tussen de 2e à 4e dag en de 8e 
à 12e dag 

Toedieningsperiode

Toedienen van Hemoral in de biggennesten.

Gebruik van Hemoral

Toediening in de Playfeeder
1 Maatbeker

Pos. 1

WAT DOE IK BIJ…..

1. De plaatsing van de Playfeeder is heel belangrijk!

2. Hemoral altijd aanbieden in een Playfeeder of op een ruwe ondergrond. 

3. Hemoral wordt 3x gegeven vanaf dag 2 à 4 tot dag 8 à 12

4. HemOral wordt best alleen gegeven, zonder toevoeging van andere voeders.   

DE 4 GOUDEN REGELS
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(1 Maatbeker = 40 g)

HemOral wordt best toegediend dmv een Playfeeder of op een propere, droge plaat met een ruwe 
bovenkant.                
                 

Opgepast: de Playfeeder wordt tot op de bodem geplaatst
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SMART FARMING
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DE 4 GOUDEN REGELS

1. De plaatsing van de Playfeeder is heel belangrĳ k! 

2. Hemoral altĳ d aanbieden in een Playfeeder of op een ruwe ondergrond. 

3. Hemoral wordt 3x gegeven vanaf dag 2 à 4 tot dag 8 à 12 

4. HemOral wordt best alleen gegeven, zonder toevoeging van andere voeders.
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oud
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.

Na een paar dagen 
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wat rest van 
ijzerpoeder; 
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dat de zeug er niet aan kan

Traditionele voederbakken mogen niet gebruikt worden – de randen zijn te hoog voor 
pasgeboren biggen.
Tijdens de toepassing van Hemoral wordt best geen ander voeder verstrekt.
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 TOEDIENING IN DE PLAYFEEDER 

1 maatbeker
Positie 1

1 maatbeker
Positie 2

1 maatbeker
Positie 2

1 maatbeker
Positie 2

1e Toediening 
Biggen van 2 à 4 dagen oud

2e Toediening 
Biggen van 6 à 8 dagen oud

* Hetgeen rest mag niet 
verwĳ derd worden. 

De nieuwe portie wordt erop 
gestrooid

3e Toediening 
Biggen van 8 à 12 dagen oud 

* Hetgeen rest mag niet 
verwĳ derd worden. 

De nieuwe portie wordt erop 
gestrooid

Na een paar dagen mag het 
voeder gestrooid 

worden op wat rest van 
ĳ zerpoeder;

Opgepast: de Playfeeder 
wordt tot op de bodem 

geplaatst

Wat te doen bij ...
BIggen die verlegd worden 
   Bĳ  deze biggen wordt de gewone routine van toediening gevolgd of voortgezet als bĳ  de zeug
Pleegzeugen
   Bĳ  verleggen 1 schepje Hemoral geven en daarna de gewone routine volgen.
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Stand 2 : vanaf dag 7 Stand 2 : vanaf dag 7 Reiniging van de binnenkant
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