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lnleiding

Het gebruik van hybride zeugen in de Vlaamse varkenshouderij heeft duidelijk geleid tot een

sterke toename van de worpgrootte. Hierdoor zijn er steeds meer biggen die niet door de
zeug zelt kunnen worden groot gebracht, gezien de zeug niet genoeg tepels heeft om alle
biggen te laten zuigen. In dergelijke omstandigheden spreken we van 'overtallige' biggen,

Boulot et al. (2008) stelde vast dat bij een onderzoek van 1.162.886 worpen,40% van de
worpen uit meer dan 14 biggen bestond (figuur 1). D¡t wil zeggen dat bij 40% onvoldoende
tepels aanwezig waren om alle biggen tegelijk te voeden. Er is tegenwoordig een selectie
naar een verhoogd aantal actieve tepels bij de zeug.

Litters
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Figuur l: Verdeling van 1.162.886 worpen volgens het aantal levend geboren biggen (Boulot et
a1.,2008)

Daarnaast is het ook bewezen dat steeds groter worpen aanleiding geven tot een grotere

variatie in geboortegewicht. Dit wordt onder meer duidelijk door het groter aantal 'lichte'

biggen, dus biggen met een geboortegewicht lager dan één kg, per toom.
De toename van het worpgetal heeft bijgevolg, naast het vermeerderen van de productie,
wat een positief effect kan genoemd worden van de alsmaar vruchtbaar wordende zeugen,
ook negatieve effecten. Deze negatieve effecten worden hieronder toegelicht:

o meer doodgeboren biggen

Een eerste negatieve effect van het stijgend aantal biggen per worp is dat het sterftecijfer
ook stijgt, voornamelijk bij de lichtste biggen. Zo is het sterftecijfer, volgens een Franse
bron, gestegen ven 17,9o/o in 2004 tot 18,9% in 2006. Recente Vlaamse bevinden
bevestigen dit of melden nog hogere sterftecijfers (DGZ,2011).

o Plaatsgebrek

Een bijkomend negatief effect bij het alsmaar groter worden van het aantal biggen per
worp is het gebrek aan ruimte. De meeste stallen zijn namelijk gebouwd toen de zeugen
nog minder biggen hadden per worp. Nu z'ljn er soms te veel biggen zodat de capaciteit
van de gebouwen, zoals de speen- en opvolgkamers, wordt overschreden. Ondank het
belang van deze problematiek zullen we tijdens het voorgestelde project hier niet verder
op in gaan.
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. Te lichte biggen

Voorts heeft het gestegen aantal biggen per worp geleid tot een vermindering van het
geboortegewicht (figuur 2) en een vermeerdering van het aantal biggen met een laag
geboortegewicht (figuur 3). Deze twee eigenschappen worden als een gezamenlijk
negatief effect beschouwd. Zo vermindert het geboortegewicht van een big met 3540 g
per extra big per worp (Martineau et a\,2009). Deze vermindering in geboortegewicht is

te wijten aan het minder goed verlopen van de opname van nutriënten in de baarmoeder
door de foetussen. Quiniou et al. (2002) vond in hun studie dat wanneer het aantal
biggen per worp van één zeug veranderde van minder dan 10 biggen per worp naar
meer dan 15 biggen, daalde het gemiddelde geboortegewicht van de biggen met 500 g.

Bijgevolg steeg het aantal biggen dat minder dan 1 kg woog van 3% tot 15%.

Birth weight class (kg)
(from top lo botlom)

> 1.8

1.6 - 1.8

1.4 - 1.6

1.2 - 1.4

1.1 - 1.2

< 1.0

( 10 11-12 13-14 > t5

Litter size

Figuur 2: Êllect van de worpgrootte op de verdeling van het geboortegewicht (Boulot et al.,
2008)
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Figuur 3: Effect van de worpgrootte op het percentage biggen lichter dan I kg bij de geboorte

(Boulot et al., 2008)
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Het geboortegewicht is de bepalende factor voor het overleven van de biggen. Biggen die
minder dan 1 kg wegen zijn biggen met een te laag geboortegewicht. Deze dienen van extra
hulp te worden voozien. Biggen met een te laag geboortegewicht hebben een hoger risico
om te sterven tijdens of juist na de geboorte. Dit komt doordat ze meer moeite hebben om
hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Deze biggen hebben een hogere verhouding
tussen hun lichaamsoppervlak en gewicht waardoor ze meer warmte aan de omgeving
verliezen (Loncke et al., 2008). Deze biggen hebben ook moeite om zich te bewegen en
hebben een grotere kans om doodgelegen te worden. Bovendien kunnen deze lichte biggen
niet genoeg strijd leveren met hun zwaardere nestgenoten om bü de tepels te komen.
Doordat ze later bij de tepels komen, nemen ze ook later dan de andere biggen colostrum
op. Colostrum bevat naast tal van voedingsstoffen ook antilichamen (immunoglobulines: lgA,
lgG en IgM) die zorgen voor de (passieve) bescherming van pasgeboren biggen die tijdens
de eerste levensdagen geen actief immuunsysteem hebben. Maar in tegenstelling tot de
melkproductie stijgt de productie van colostrum bijna niet met het aantal biggen. Dit vormt
dus nog een bijkomend probleem met het hoog aantal biggen per worp (Devillers, 2004).
Door al deze factoren kennen ze een tragere groei tijdens de zoogperiode.
ln het meerwekensysteem probeert men zeugen in een korte tijdspanne samen te laten
werpen. Zo kan men de overtallige biggen van de ene zeug verleggen naar een andere zeug
die minder biggen heeft geworpen. ln de context van het meerwekensysteem zijn overtallige
biggen de biggen die in het totale meerwekensysteem er meer zijn dan het totaal aantal
functionele tepels van alle zeugen (Le Dividich et a|,1998 ).
Zoals hierboven gesteld hebben de lichte en de overtallige biggen hulp nodig om goed en
wel de zoogperiode door te komen, wat onderwerp zal uitmaken van het voorgestelde
project. Voor de landbouw zijn deze problemen een grote uitdaging. ln de praktijk blijkt dat
varkenshouders, maar ook de leveranciers van allerhande hulpmiddelen, deze problemen op
enorm veel verschillende manieren trachten aan te pakken. Heel vaak betekent deze nieuwe
werkwijze extra arbeid en investeringen. Voorbeelden hiervan zijn bv. assistentie bij de
partus, energiepasta's in de directe postnatale periode, yoghurts in kraamstal, aparte opfok
in een batterij met duurdere voeders. Daarnaast zijn tal van verlegstrategieën in de praktijk
waar te nemen, waarbij men vooral tracht homogene tomen te verkrijgen.
ln deze studie is getracht om alle maatregelen die in de praktijk worden toegepast te
verzamelen via een enquête bij varkenshouders en dierenartsen, via een literatuurstudie en
een marktonderzoek Uiteindelijk zin een aantal strategieën onder gecontroleerde
omstandigheden met elkaar vergeleken (PVL-Bocholt) om op deze wijze objectieve
resultaten op korte en middellange termijn te bekomen.
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1 WPI: lnventarisatie van de op de markt zijnde systemen

Bij de aanvang van deze studie is er een ovezicht gemaakt van alle mogelijke
opfoksystemen en producten die hiervoor op de markt zijn. Hierbij is informatie vezamelt
over produc{en die kunnen bijdragen bij het gebruik van de opfoksystemen. Veel van deze
producten kunnen gebruikt worden bij meerdere opfoksystemen. Er is informatie vezamelt
over het gebruik van het product, de wijze waarop het kan toegepast worden in bestaande
kraamhokken en de kostprijs ven het systeem. Deze producten zijn gedemonstreerd op de
demodagen op 29 mei 2A12 in lnagro vzw, Rumbeke-Beitem en op 7 juni 2012 in Proef- en
Vormingscentrum voor de Landbouw, Bocholt (zie WP 5). Uitgebreide informatie over deze
producten is terug te vinden in de catalogus van de demodagen (zie bfilage 1).

1.1 Opfoksystemen

1.1.1 Euthanasie van zwakke biggen

Sommige varkenshouders euthanaseren hun zwakke biggen. Op die manier is er meer melk
voor de andere biggen beschikbaar. Bij grote worpen is er minder uniformiteit en zijn vaak
biggen aanwezig die amper levensvatbaar zijn.

Het doden van zieke of zwakke biggen door de varkenshouder is toegelaten op voorwaarde
dat hij hiervoor de nodige kennis en bekwaamheid bezit en dit gebeurt volgens de minst
pijnlijke methode. Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe Europese verordening (inzake de
bescherming ven dieren bij het doden - verordening 1099/2009) in voege gegaan over het
doden van dieren. De toegelaten methoden om een dier te bedwelmen zijn onder te verdelen
in vier categorieën: mechanische, elektrische, gas- en overige methoden. De mechanische
methoden bestaan uit bedwelming door gebruik van een penetrerend penschiettoestel, een
vuurwapen met vrij projectiel of een percuterende slag op de kop beperkt tot biggen van
maximum 5 kg. De elektrische methoden hebben betrekking op elektrische bedwelming van
uitsluitend de kop en bedwelming van kop tot lichaam. De gasmethode bestaat uit
blootstelling aan koolstofdioxide in hoge concentratie, koolstofmonoxide vermengd met inerte
gassen, inerte gassen, koolstofmonoxide (zuivere bron) of koolstofmonoxide vermengd met
andere gassen. De overige methode is een dodelijke injectie. De dieren mogen niet worden
bedwelmd als de methode niet spoedig gevolgd wordt door een methode die de dood
garandeert, zoals verbloeden, pithing, elektrocutie of zuurstoftekoñ (Verordening inzake de
bescherming van dieren bij het doden, 2009).

1.1.2 Alternerend zogen

Alternerend zogen betekent dat biggen niet constant allemaal samen zuigen. Hierbij kan een
worp in meerdere groepen verdeeld worden waarbij elke groep op ziln beurt gezoogd wordt.
Een andere methode is dat de zwakkere biggen de hele tijd bij de zeug blijven en enkel de
sterke biggen worden gealterneerd. Deze techniek zorgt ervoor dat alle biggen in het begin
voldoende colostrum opnemen (Vansickle, 2009).
Alternerend zogen resulteert in een afname van de variatie in dagelijkse groei tot spenen
tussen lichte en z'¡úare biggen als de worpgrootte groter is dan acht biggen (Donovan & Drits,
2000).
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1.1.3 Verleggen

Het verleggen van biggen wordt toegepast om een zeer groot aantal biggen bij de zeug te
vermijden. Er kunnen hierdoor uniforme groepen gevormd worden van lichte en zware
biggen om de competitie tussen de biggen onderling te reduceren (Le Dividich et al., 2003).
De variatie in geboortegewicht zorgt namelijk voor een oneerlijke concurrentie tijdens de
lactatie waarbij de kleine biggen moeten inboeten op melkopname. Dit resulteert in een
lagere groei en een hoger sterftecijfer als gevolg van ondervoeding (Staw et al., 1997).

De verlegstrategie is afhankelijk van het aantal functionele tepels van de zeug. Daarnaast
moet men ook rekening houden met de conditie en de geschiedenis van de zeug. Biggen
van zeugen met een tekort aan functionele tepels worden verplaatst naar een zeug waar
meer tepels aanwezig zijn dan biggen.

Het verleggen van biggen binnen een aantal uur na de geboorte vermindert de sterfte bij de
lichte biggen. Maar het verleggen gebeurt het best na de opname van colostrum en dus
beter pas na 24 uur. Bij een meerwekensysteem worden groepen gevormd van zeugen die
allemaal rond hetzelfde tijdstip moeten werpen. Hier is het dus gemakkelijker om te
verleggen. Tijdens de eerste twee dagen na de geboorte is verleggen nog mogelijk. De

biggen zijn immers nog niet tepelvast. De verankering aan een bepaalde tepel gebeurt al
snel na de geboorte. Biggen selecteren al vlug een eigen tepel en verdedigen deze ook
tegen gebruik van andere biggen. Na de eerste levensweek is de tepelorde vrij stabiel. Het

toevoegen van extra biggen bij een worp na drie dagen is moeilijker aangezien er reeds een
bepaalde tepelorde is vastgesteld en de ongebruikte tepels 'opdrogen' (Staw et al., 1997).

Ook is er een verhoogde agressiviteit van de zeug naar de nieuwe biggen toe (Le Dividich et
al.,2003).

Het nadeel van verleggen is de grotere kans op het verspreiden van ziektes (McCaw, 2000).
Het verleggen kan er ook voor zorgen dat er meer agressie is binnen de groep. Er is namelijk
minder agressie bij variatie in gewicht binnen de groep. Er wordt minder gevochten als blijkt
dat de tegenstander sterker is (Rushen, 1987).

1.1.4 Pleegzeug

Het gebruik van een pleegzeug is een speciale manier van verleggen. Een pleegzeug is een
zeug die geen biggen meer heeft, maar waar nieuwe biggen bijgelegd worden. Haar eigen
biggen worden mogelijk vroeger gespeend. Verschillende zeugen kunnen gebruikt worden
als pleegzeug: een op te ruimen zeug, een vroeger gespeende zeug of een vroeger gedekte

zeug. Na het spenen van de eigen biggen moeten de nieuwe biggen vrij vlug bij de
pleegzeug gelegd worden. Uierdelen waar meer dan 48 uur niet aan gezogen is, geven

namelijk geen melk meer.
Belangrijk is ook dat de zeug niet meer biggen moet opvoeden dan ze oorspronkelijk had. B'rj

voorkeur moeten de grootste en sterkste biggen bij de pleegzeug gelegd worden. Ze worden
het best verlegd na een tweetal dagen aangezien ze voldoende colostrum moeten
opgenomen hebben.
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1.1.5 Bijvoederen

Als biggen drie weken oud zijn, is de melkproductie van de zeug onvoldoende om de
maximale gewichtstoename van de biggen te ondersteunen. Er wordt dan ook best ten
laatste vanaf de derde week bijgevoederd. Bijvoedering zorgt ervoor dat de biggen toch nog

voldoende energie kunnen opnemen en ter ondersteuning van de zeug. Er kunnen
melkvervangers gegeven worden, maer na enkele dagen kan er ook al een brijvoeder of vast
voeder gegeven worden. Soms worden er ook supplementen bijgevoederd aan de biggen bij

de geboorte.

De doelstellingen van het bijvoederen zijn:

1. De spijsverteringsorganen voorbereiden op de periode na het spenen en de stress
beperken die bij het spenen ontstaat.

2. De tekorten aen zeugenmelk en de tekorten in de samenstelling van de zeugenmelk
compenseren (vb. het ijzergehalte in de zeugenmelk is bij hoogproductieve zeugen
(11 biggen/worp) een stuk lager dan bij laagproductieve zeugen (8 biggen/worp)).

3. Streven naar hogere speengewichten van biggen

Na de geboorte is het belangrijk dat de biggen eerst voldoende colostrum opnemen om

voldoende immuniteit op te bouwen. Daarna kan men kunstmelk of melkvervangers ter
beschikking stellen. Het is belangrijk dat deze op een hygiënische manier en in kleine
hoeveelheden verstrekt worden. Kunstmelk wordt best regelmatig ververst om darminfecties
te beperken (Loncke et al., 2009).
Kunstmelk en melkvervangers kunnen handmatig of automatisch toegediend worden.
Handmatige toediening vereist meer arbeid maar is veel goedkoper. Bij automatische
toediening staan kleine ronde bakjes in het kraamhok, die in het midden een drinknippeltje
hebben. Het is voldoende om een klein tikje tegen de nippel te geven om het bakje vol te
laten lopen met melk. Het is een eenvoudig systeem waarb'rj in een centraal reservoir melk
wordt opgeslagen en waarbij de circulatie wordt geregeld door middel van luchtdruk. Via een
pomp wordt de melk verdeeld over de verschillende kraamhokken. Elke dag moet de melk
ververst worden en moet het systeem gereinigd worden. Melkresten zijn namelijk een

voedingsbodem voor bacteriën.

Door vast voeder bij te voederen wordt het verteringstelsel van de biggen voorbereid op de
vertering van complexe plantaardige koolhydraten en eiwitten, die gegeven worden na het
spenen. Het enzymsysteem van een pasgeboren big is enkel gericht op de vertering van
melksuiker, melkvet en melkeiwit. De mogelijkheid om complexe koolhydraten, suikers en
andere eiwitten dan caseTne te verteren ontwikkelt traag. Als er tijdens de zoogperiode vast
voeder wordt voozien, wordt de enzymproductie van andere nodige enzymen extra
gestimuleerd.

Belangrijk is dat de voer- en arbeidskosten afgewogen worden ten opzichte van de betere
technische resultaten en/of de betere algemene gezondheid van de biggen. Vast voeder
voor biggen is relatief duur. Aangezien het voer in kleine hoeveelheden en op een uiterst
hygiënische manier verstrekt moet worden, zorgt het ook voor de nodige hoeveelheid arbeid.
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Er zijn zeer veel producten op de markt om in de praktijk te kunnen bijvoederen. Deze
producten kunnen toegepast worden bij de zeug, in de couveuse (zie 1.1.6.2) en in de
nursery (1.1.6.1). Enkele mogelijkheden voor bijvoedering in de praktijk:

o Biestmelkvervangers

- Colo-Actif Plus - Schippers B.V.B.A

o Melkvervangers

- Denkapig Lactowean - Denkavit

- Baby-Mel-Plus - Quartes

- Biggilac PL+ - AVEVE

- Birthright Milk - Ralco Europe B.V.

- Milkiwean BabyMilk - Trouw Nutrition Belgium

- Traedumilk - Schippers B.V.B.A

- Nuklospray Yoghurt - INVE Belgie NV

- Babimel- Nuscience

a

a

Vast voeder

- Denkapig Baby wean (meel voor biggen van 3 tot 6 kg) - Denkavit

- Prestarter AP (meel voor biggen in de couveuse, nursery of achterblijvers bij

het spenen) - Denkavit

- Denkapig Mini start (konel of meel voor biggen vanaf de 10" levensdag tot
max. 1 week na spenen) - Denkavit

- Pekaso (meel voor biggen vanaf 7 dagen) - Bivit NV

- Biggíwean (meel voor babybiggen) - AVEVE

- Biggigran (snoepvoeder in korrel voor jonge biggen - AVEVE

- Biggifirst PL+ (snoepvoeder in kruimelvoor jonge biggen) -AVEVE
- Biggifeed PL+ (startmeelvoor biggen) -AVEVE
- INVE Pilot Plus (plasmavoeder in korrelvorm) - INVE Belgie NV

- Babito (snoepvoeder in meelvorm voor biggen vanaf de geboorte tot 1 week
voor spenen - Nuscience

Voederinstallaties

- Playfeeder (speciaal ontworpen voederbak waardoor biggen zeer snel leren
eten) - Biofiber

- Easyfeeder (verrijdbare wagen met tank om automatisch vanaf de voedergang
melk en brijvoer te verstrekken) - Weda Holland B.V

- Hölscher + Leuschner brijvoer installatie (volautomatische installatie die kan

toegepast worden bU zeugen, biggen en vleesvarkens) - Hölscher +

Leuschner
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1.1.6 Voorspenen

Het spenen van de zwaarste biggen van een worp enkele dagen voordat het normale
spenen plaatsvindt, verbetert de groei van de lichtste biggen die bij de zeug blijven. Deze
biggen kunnen tot op een zekere hoogte hun achterstand in groei goedmaken bij de normale
speenleeftijd. Het voorspenen vermindert de competitie aan de uier op een leeftijd waarbij de
melkverstrekking niet meer voldoende is om aan de energiebehoeften van de biggen te
voldoen. Dit resulteert in een hogere melkopname van de lichte biggen.

Er kunnen meerdere systemen gebruikt worden om biggen voor te spenen.

1.1.6,1 Nursery

De nursery is een aparte afdeling met een hogere temperatuur en een speciaal
voedersysteem, waarbij de biggen van een warme brij worden voorzien. De plaats moet
hygiënisch, warm, tochtvrij en comfortabel zijn voor de biggen. Licht is hierbij ook belangr'tjk

aangezien de biggen hun voedersystemen gemakkelijk moeten kunnen vinden. De

streeftemperatuur is 30'C en voor elke big moet er minstens 0,15m2 plaats voorzien worden
volgens de Europese dierenwelzijnsnormen (Neyts, 2001).

Voedersystemen voor nursery in de praktijk:

- Mambo (maakt automatisch brij aan) - Mambo

- Milkiwean Feeder (automatisch voersysteem voor moederloze jonge en lichte
biggen) - G.E. Baker Ltd (UK)

- Automix (brijautomaat voor achterblijvers) - Schippers B.V.B.A

1.1.6.2 Gouveuse

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een couveuse in de kraamafdeling. Bij dit
systeem kunnen de biggen nog geluiden van de zeug horen. Boven de biggen hangt een

verwarmingselement dat voor de nodige warmte zorgt. Een couveuse is volledig vervaardigd
uit kunststof zodat het gemakkelijk te reinigen is en het voelt ook warmer ean voor de dieren.
De ventilatie gebeurt door de klep van de couveuse meer open of toe te plaatsen.

De zwaarste biggen worden bij voorkeur bij de zeug weggenomen en in de couveuse
geplaatst. De biggen moeten minimum 2 dagen oud zijn zodat ze zeker voldoende tijd
hebben gehad om colostrum om te nemen (De Letter, 2008).

Een aantal systemen in de praktijk:

- Gele zeug - Weda Holland B.V

- Pigga-Saver box - Quartes N.V.

- Couveuse met inox mestpan - Vanpeteghem

I .1 .6.3 Voorspeen batterij

Nog een andere mogelijkheid is het gebruik van een voorspeenbatterij die uitgerust is met
een voederautomaat. Veel gebruikte voederautomaten zrjn de mambofeeder en de
transitionfeeder. Bij deze systemen wordt een kleine hoeveelheid brijvoeder verstrekt. Bij

andere systemen kan vast voeder gegeven worden. ln de voorspeenbatterij kan men ook
een elektronische biggenmelkautomaat of kunstzeug plaatsen. Bij sommige uitvoeringen kan
een knorgeluid afgespeeld worden om de biggen te lokken.
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1.1.7 Nazorg

Bij het spenen kunnen de lichtste biggen een aparte opfok hebben. Ze kunnen een apart
voeder krijgen of een apart hok met een hogere temperatuur. Ook kunnen de lichte biggen in

een meerwekensysteem gegroepeerd worden en wat langer bij een zeug blijven. Deze

biggen krijgen vaak een duurder, maar beter verteerbaar voeder.

1.1.8 Andere systemen

1.1.8.1 Biggennest of vloerverwarming

De eerste levensweek hebben biggen nood aan een hoge temperatuur. Vooral in de eerste
dagen is een temperatuur van 30"C gewenst (Everaeñ et al., 2006). De warmte kan voozien
worden door een gloeilamp, door vloerverwarming of door biggennesten. Hier zitten de
biggen tussen 3 o1 4 wanden met eventueel een dak, Voor de zeug mag de temperatuur
echter niet te hoog zijn, want een te warme omgeving zorgt voor een verminderde
voederopname. De thermische comfortzone voor zeugen ligt tussen de 18 en21'C (Loncke
& Dewulf, 2006).
Een stalklimaat van 20 tot 24'C is voldoende voor biggen en zeugen, op voorwaarde dat er
een warmer microklimaat gecreëerd wordt door een biggennest of vloerverwarming (Everaert
et al., 2006).

1.1.8.2 Biggenblazers

Bij een biggenblazer wordt gedurende de tijd dat de zeug staat, pulserend of continu lucht
onder de zeug geblazen. Biggen zouden dit gebied ontwijken en dus niet kunnen worden
doodgelegen. Als de zeug opnieuw gaat liggen, stopt het blazen.

1.1.8.3 Balanskooien

Als de zeug gaat staan, ontstaat een hoogteverschil tussen biggen en zeug van bijna 30
centimeter. De hele box gaat omhoog en de biggen kunnen niet meer drinken. Daardoor
verkleint de kans op doodliggen. Op een zekere leeftijd kunnen de biggen het hoogteverschil
overbruggen. Daarom blüft de balansvloer tot dag 10 in werking. De meeste uitval door
doodliggen vindt immers plaats in de eerste dagen na de geboorte (Stevens, 2008).
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2 WP2: Enquête bij de
(Limburgse) betreffende de
biggen.

varkenshouder
met overtallige

Vlaamse
omgang

Naast de inventarisatie van de bestaande systemen werd ook geprobeerd om inzage te
krijgen in hoe varkenshouders momenteel omgaan met het fenomeen van overtallige biggen.
Dit gebeurde aan de hand van een enquête (zie bijlage 1) die werd opgestuurd naar 350
willekeurig gekozen varkenshouders. Er werd een respons van 70% bekomen.

2.1 De resultaten van de enquête

2.1.1 De visie van de varkenshouders

De resultaten tonen dat 620/o van de varkenshouders moeilijkheden ervaren in de
biggenopfok, in de kraamstal en de batterij. De helft van de varkenshouders wijt deze
moeilijkheden aan overtallige biggen, biggen die niet op een economische en optimale
manier kunnen grootgebracht worden door het grote worpaantal. Het zijn vooral de
varkenshouders met een gemiddeld tot hoog productiegetal die het probleem van overtallige
biggen ervaren.
Er bestaat geen eensgezindheid tussen de varkenshouders over het feit dat het houden van
hybride zeugen resulteert in vleesvarkens met een lagere karkaswaarde. Een derde van de
varkenshouders vindt dat hoogproductieve zeugen een mindere conditie hebben dan andere
zeugen door hun hoger aantal biggen. Slechts een klein percentage van de varkenshouders
vindt hoogproductieve zeugen niet verantwoord voor het dierenwelzijn. Het zijn vooral de
bedrijven waar geen opfoksystemen worden toegepast die niet overtuigd zijn van
hoogproductieve zeugen.
De ondervraagde varkenshouders zien meer gespeende biggen in de toekomst. Ook
verwacht de helft van hen dat tomen nog groter zullen worden. Slechts een klein percentage
verwacht meer doodgeboren biggen. Een stimulerend beleid voor minder productieve
zeugen stellen ze helemaal niet in het vooruitzicht. Het zijn voornamelijk de varkenshouders
die meer opfoksystemen toepassen, die grotere tomen verwachten. Varkenshouders die
minder opfoksystemen toepassen, verwachten dat de worpgrootte gelijk blijft.

2.1.2 Opfoksystemen

Het meest voorkomende opfoksysteem is het verleggen van biggen, wat op bijna alle
bedrijven voorkomt. ln onderstaande figuur is procentueel te zien op hoeveel bedrijven de
verschillende opfoksystemen worden toegepast. Het grootste deel van de varkenshouders
maakt gebruikt van drie opfoksystemen, gevolgd door vier en twee opfoksystemen. 1o/o vãtl
de varkenshouders past geen enkel opfoksysteem toe en 60lo gebruikt alle voorgestelde
opfoksystemen. De meest voorkomende combinatie is euthanasie, verleggen en

bijvoederen. Deze combinatie wordt toegepast door 17o/o van de ondervraagde
varkenshouders.
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Figuur 4: Toepassing van de verschillende opfoksystemen, procentueel uitgedrukt

Naarmate de bedrijven groter zijn en het productiegetal stijgt, wordt er vaker een comb¡natie
van meerdere opfoksystemen toegepast. Als bedrijven productiever willen zijn gebruiken ze
dus beter zoveel mogelük opfoksystemen. Hierbij moet men wel rekening houden met het feit
dat euthanasie slechts in beperkte mate kan toegepast worden.

2.1.2.1 Verleggen

Op bedrijven waar verleggen wordt toegepast, bedraagt het gemiddeld percentage verlegde
biggen 12o/o. Het wordt vaker toegepast op grotere bedrijven, bedrijven met een hoger
productiegetal en bedrijven met commercieel aangekochte zeugen. Bijna alle bedrijven met
een meerwekensysteem passen dit opfoksysteem toe. Verleggen is namelijk veel
eenvoudiger als er meer zeugen zijn die op hetzelfde moment hebben geworpen. De meeste
varkenshouders vinden niet dat biggen bij de echte moeder moeten blijven. ln de meeste
gevallen worden de zwaarste biggen verlegd. Ook het verleggen van zowel de zware als
lichte biggen vindt regelmatig plaats. Vaak wordt geprobeerd om de tomen te
homogeniseren en groepen te vormen van biggen met eenzelfde gewicht. Op de helft van de
bedrijven worden kleine biggen bij een jonge zeug gelegd. Het is wel belangrijk dat er bij het
verleggen niet meer biggen aanwezig zijn dan tepels.

2.1,2.2 Bijvoederen

Bijvoedering heeft waarschijnlijk een positief effect op de overlevingskans en de groeivan de
biggen, waardoor het productiegetal toeneemt. Als er wordt bijgevoederd tijdens de
kraamperiode, gebeurt dit meestal bij alle biggen. Bij bijvoedering wordt bijna altijd een vast
voeder of een brijvoeder gebruikt. De helft van de varkenshouders voedert kunstmelk bij.

Toch vinden de meeste varkenshouders de werking van kunstmelk minder goed dan echte
moedermelk. Ongeveer een vijfde van de varkenshouders geeft een supplement aan de
biggen bij de geboorte. Bijvoederen gebeurt vaker op bedrijven met een meerwekensysteem
en op bedrijven met commercieel aangekochte zeugen. Doordat deze zeugen meer biggen
hebben, is er vaker bijvoedering nodig om in de behoefte van de biggen te voorzien en om
de zeug iets meer te sparen.
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2.1.2.3 Euthanasie

Op bedrijven die euthanasie toepassen, wordt gemiddeld 1,60/o van de biggen
geëuthanaseerd. Dit betreft niet of weinig levensvatbare biggen. Het gebeurt vaker op
grotere bedrijven, bedrijven met een hoog productiegetal en bedrijven met een
meerwekensysteem. Ook bedrijven met commercieel aangekochte zeugen euthanaseren
vaker biggen. Deze zeugen zouden meer biggen ter wereld brengen, maar hierbij is er vaker
sprake van meer variatie in het geboortegewicht. Hierdoor zijn er meer zwakke biggen, die
geëuthanaseerd kunnen worden. Deze biggen zien minder af en er blijft meer melk
beschikbaar voor de andere biggen. Volgens de wet is deze methode toegelaten indien de
varkenshouder hiervoor de nodige kennis en bekwaamheid bezit en als dit gebeurt volgens
de minst pijnlijke methode.

2.1.2.4 Pleegzeug

Pleegzeugen worden vaker toegepast op grote bedrijven, bedrijven met een hoog
productiegetal, bedrijven met een meerwekensysteem en bedrijven met commercieel
aangekochte zeugen. Op bedrijven wear gebruik wordt gemaakt van een pleegzeug wordt
gemiddeld 7Yo van de biggen b'rj een pleegzeug gelegd. Meestal gebeurt dit 1 tot 3 dagen na

de geboorte. Belangrijk hierbij is dat de biggen de tijd hebben gekregen om colostrum op te
nemen bij hun biologische moeder. De zeug die het meest voorkomt als pleegzeug is een op
te ruimen zeug. Vroeger gespeende en vroeger gedekte zeugen komen in mindere mate
voor. Het merendeel van de varkenshouders legt de zwaarste biggen bij de pleegzeug. Het

verleggen van de lichtste biggen komt minder voor, maar toch ook geregeld. Om zeugen te
sparen kunnen de lichte biggen bij een vroeger gedekte of vroeger gespeende zeug gelegd

worden, terwijl de zwaarste biggen bij een op te ruimen zeug worden gelegd. ln België is het
bij wet verboden om biggen onder de leeftijd van 28 dagen te spenen, tenzij het welzijn of de
gezondheid van de zeug of van de biggen anders in het gedrang komt. Een uitzondering
hierop is dat biggen gespeend mogen worden vanaf 21 dagen wanneer ze naar
gespecialiseerde voorzieningen worden gebracht. De voozieningen, die gescheiden moeten
zijn van deze waar zeugen worden gehuisvest, dienen volledig leeggemaakt, gereinigd en
ontsmet te worden vooraleer een nieuwe groep wordt binnengebracht.

2.1.2.5 Voorspenen

Als voorspenen plaatsvindt, wordt gemiddeld 18o/o van de worpen voorgespeend. Per worp
wordt vaak gekozen voor het voorspenen van een klein percentage (1 tot 4 biggen per worp)
of het voorspenen van een groot percentage (de volledige worp). Het voorspenen gebeurt
meestal tussen de 6 en 10 dagen. Zo goed als altijd worden de zwaarste biggen
voorgespeend. De meeste biggen worden naar een voorspeenbatterij gebracht. Sommige
varkenshouders spenen enkel de biggen van een eersteworpszeug voor om de zeug te
speren. lndien er veel biggen uit een worp voorgespeend worden, is de voorspeenleeftijd iets

lager dan wanneer er slechts enkele biggen worden voorgespeend. Bij het voorspenen van
een volledige worp kan het zijn dat de zeug nog eens gebruikt wordt als pleegzeug.
Vroeggespeende biggen gaan meestal naar een voorspeenbatterij. Ook gaan ze soms naar
een aparte couveuse of een couveuse in de kraamafdeling. Biggen die vanaf dag 14 worden
voorgespeend, gaan meestal naar een voorspeenbatterij of een ander systeem zoals de
gewone batterij of een leeg kraamhok.
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Grote bedrijven en bedrijven met een hoog productiegetal passen vaker voorspenen toe.
Bedrijven met een productiegetal groter dan 30, spenen ongeveer 5 keer zo vaak voor als

bedrijven met een productiegetal lager dan 24. Het wordt ook vaker toegepast op bedrijven
met een meerwekensysteem. Hier zijn meer biggen aanwezig met dezelfde leeftijd en

kunnen uit elke worp meer biggen geselecteerd worden om voor te spenen. Ook op
bedr'ljven met commercieel aangekochte zeugen wordt het vaker toegepast. Doordat men
vaker meer biggen per zeug heeft, kan de zeug wat gespaard worden door het aantal
zogende biggen te verkleinen.

2.1 .2.6 Alternerend zogen

Bedrijven die alternerend zogen toepassen, laten gemiddeld 19o/o van de worpen
afwisselend zogen. Meestal gebeurt dit vanaf 15 biggen per worp, waarbij de worp in twee
groepen opgesplitst wordt. Doorgaans wordt vier keer gealterneerd per dag. Vrouwen
passen eerder alternerend zogen toe dan mannen. Dit is mogelijk te verklaren door bedrijven
waar twee voltijdse arbeidskrachten aanwezig zrjn, waarbij de man en vrouw semen op het
bedrijf werken. De vrouw legt zich vaak toe op het varkensbedrijf en in het bijzonder op de
kraamafdeling, terwijl een men op z'n eentje het volledige bedrijf moet leiden. Aangezien dit
een arbeidsintensief opfoksysteem is, is er bij aanwezigheid van twee arbeidskrachten meer
tijd om alternerend zogen toe te passen. Het wordt vaker toegepast op grotere bedrijven en

bedrijven met een hoger productiegetal. Door het alternerend zogen kunnen meer biggen
gered worden, wat mogelijk resulteert in een hoger productiegetal. Ook op bedrijven met
commercieel aangekochte zeugen passen dit systeem vaker toe doordat deze zeugen vaak
meer biggen hebben.

Naast systemen voor het spenen, kan ook gedacht worden aan een speciale behandeling na

het spenen. Zo wordt op 77o/o van de bedrijven een aparte opfok voorzien voor zwakke
biggen door huisvesting in een apart hok of door het geven van een speciaal voeder.

2.1.3 Tevredenheid

Algemeen is de Vlaamse varkenshouder tevreden over zijn huidige aanpak van biggenopfok,
vooral op vlak van diervriendelijkheid, hygiëne, groei, arbeid en gemak. De tevredenheid
over de rendabiliteit en de uitval is wat minder. Volgens commentaren van sommige
varkenshouders hebben hoogproductieve zeugen meer zorg nodig en dienen ze heel
nauwkeurig opgevolgd te worden. Bovendien wordt er vaak te veel nadruk gelegd op een

hoog productiegetal zonder rekening te houden met de kostprijs. De technische cijfers
zouden gekoppeld moeten worden aan de financiêle resultaten. Daardoor geven ook heel
wat varkenshouders de voorkeur aan iets minder biggen met een hoger geboortewicht dan
veel biggen met een laag geboortegewicht. Een evenwicht vinden tussen veel biggen en
gezonde biggen met een mooi speengewicht is dus uiterst belangrijk. Ook over vroeger
spenen zijn de varkenshouders het niet eens. Het vervroegen van de speenleeftijd zorgt voor
een hoger productiegetal. Toch zijn de meeste varkenshouders niet te vinden om biggen
vroeger te spenen.
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3 WP3: Groepering van de systemen

ln WP 3 was het de bedoeling om de verschillende systemen in te delen in groepen met
gelijkaardige werking. Voor deze groepering wordt verwezen naar WP 1, wear een ovezicht
is gegeven van de verschillende opfoksystemen voor overtallige biggen en de mogelijkheden
in de praktijk. Hieruit zouden een aantal systemen gekozen worden die onder identieke
omstandigheden zouden getest worden. Er is gekozen om 4 verschillende voeders te testen
in WP 4 voor bijvoedering van biggen.

4 WP4: prakt¡jkonderzoek

De doelstelling van dit praktijkondezoek was om de resultaten, met name de
overlevingskansen van de biggen, de groei en de gezondheidstoestand van de biggen, te
vergelijken tussen de gekozen systemen.
ln het praktijkonderzoek werden vier verschíllende voeders getest die gebruikt worden voor
bijvoedering van biggen.
Per voeder werden minimaal 4 nesten geselecteerd die qua grootte ongeveer gelijk waren.
De voeders werden vanaf de tweede levensdag voor de biggen beschikbaar gesteld. De
laatste week van de zoogperiode werden alle biggen omgeschakeld naar een zelfde
speenvoeder. De invloed van het speenvoeder op de biggen werd in deze proef niet
nagegaan.

4.1 De voeders

4.1.1 Biggilac

Biggilac is een volledig kunstmelkproeder dat geschikt is voor biggen die kunstmatig
opgefokt worden. Het voeder wordt gemengd met lauw water in de verhouding poeder/water
van 1 op 6.

Gebruikte qrondstoffen: weipoeder, magere melkpoeder, kokosvet, suikers, palmolie en
tarwe-eiwit concentraat.

Priis (2012): 2.456 €Jkg (excl. BTW)

4.1.2 Biggiwean

Biggiwean is een snoepvoeder voor biggen van 3-6 kg.

Gebruikte grondstoffen: weipoeder, maTs, tarwe, havervlokken, getoaste soja, suiker,
sojaschroot, kokosolie, sojaolie, aardappeleiwit, tarwegluten, visolie en fytase.

Priis (2012): 1.599 9kg (excl. BTW)
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4.1.3 Biggifeed

Biggifeed is een voeder dat vergelijkbaar is met Biggiwean. Het verschil is dat Biggifeed
bloedplasma-eiwitten bevat.

Gebruikte orondstoffen: weipoeder, mais, tarwe, havervlokken, getoaste soja, suiker,
sojaschroot, kokosolie, sojaolie, aardappeleiwit, tarwegluten, visolie, fytase,
darmf lorastabi I isatoren en bloed plasma-eiwitten.

Priis: 1.193 €/kg (excl. BTW)

4.1.4 Nuklospray

Nuklospray of 'yoghurt' is een poeder dat vermengd word met water in de verhouding
poeder/water van 2 op 6. Nuklospray heeft een hoger droge stofgehalte dan melkpoeder.

Gebruikte orondstoffen: weipoeder, palmolie, kokosolie, tarwezetmeel, erwteneiwit isolaat,
aardappelzetmeel, dextrose, g ist-eiwit (gehydroliseerd) en citroenzu u r

Priis:2.47 €lkg

4.1.5 Samenstelling voeders

ln tabel 1 wordt de nutritionele samenstelling van de vier verschillende voeders
weergegeven.

Tabel 1: Samenstelling voeders (%)
o/o Biggiwean Biggifeed Biggilac Nuklospray
Ruw eiwit 22.00 20.00 22.00 20.00
Ruw vet 11.30 11 22.00 20.00
Ruwe as 5.80 5.50 7.00 5.80
Gelstof 0.90 2.00 0.04 0.10
Lysine 1.67 1.60 1.80 1.70

Methionine 0.59 0.50 0.80 0.60
Calcium 0.74 0,65 0.60 0.40
Fosfor o.52 0.60 0.70 0.48
Natrium 0.34 0.40 0.60 0.40

4.2 Waarnemingen

4.2.1 Bacteriologisch ondezoek

Voor het bacteriologisch onderzoek werden meststalen genomen van de verschillende
nesten. Het meststaal werd in het labo onderzocht op coli- en melkzuurbacteriën.
Voor een varken is de aanwezigheid van weinig colibacteriën en veel melkzuurbacteriën in
de dikke darm gewenst. De darmflora van de biggen van de vier verschillende voeders werd
op deze verhouding vergeleken.

4.2.1.1 Staalname

Bij het nemen van meststalen zijn er twee parameters waermee er rekening moet gehouden
worden om tot een goed resultaat te bekomen:
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- Het staal mag enkel uit mest bestaan, andere stoffen kunnen het resultaat
beïnvloeden

- De mest moet vers zijn

Het meststaal werd rechtstreeks uit het varkenshok genomen. Na staalname werd het
meststaal in een zuiver potje, in de koelkast bewaard. Het staal werd binnen de 24u
geanalyseerd.
Er werden meststalen genomen op de 14e levensdag en op de dag van het spenen.

4.2.1.2 Aa nmaak voed i ngsbodems en verd u n n i ngsvloeistof

Voor de analyse van de meststalen werden in het labo 2 soorten voedingsbodems en een
verdunningsvloeistof aangemaakt. Er werd een EMB-agar aangemaakt voor de identificatie
van colibacteriën en een Rogosa-agar voor de identificatie van melkzuurbacteriên. Er
werden 13 meststalen genomen (3 Biggilac, 3 Biggiwean, 3 Biggifeed en 4 Nuklospray). Per
meststaal werden 2 petrischalen met voedingsbodem gemaakt (1 EMB-agar en 1 Rogosa-
agar).

4.2.1.3 Analyse van de stalen

Het meststaal werd ondezocht op het kiemgetal van de twee bacteriën. Het meststaal werd
hiervoor verdund en vervolgens werden de voedingsbodems geënt volgens de
strijkplaatmethode met behulp van een drigalski spatel. Elke verdunning werd in tweevoud
uitgeplaat. Dit gebeurde te controle want als er een groot verschil tussen de twee resultaten
zit, mag dit resultaat niet meegerekend worden. Na enting van de voedingsbodems werden
deze in de broedstoof geplaatst voor de incubatieperiode (afhankelijk van de soort bacterie).
Hierna werden het aantal kolonievormende eenheden (KVE's) per verdunning geteld. Het
uitgangspunt bij de bepaling ven het kiemgetal is dat 1 micro-organisme 1 kolonie
veroorzaakt.

4.2.2 Wegingen

De biggen werden vijf keer individueel gewogen tijdens de proef op de volgende tijdstippen:
- 2e levensdag
- 10" levensdag
- 18" levensdag
- Dag van het spenen
- 7 dagen na het spenen

4.3 Resultaten

4.3.1 Bacteriologisch onderzoek

Een goede darmflora bestaat uit meer melkzuur- dan colibacteriên. ln tabel 2 zt¡n de
gemiddelde resultaten van het bacteriologisch onderzoek van de meststalen van de vier
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versch¡llende voeders weergegeven. De individuele resultaten van de meststalen zijn
weergegeven in bijlage 3. Tussen de vier voeders is er geen groot verschil in hoeveelheid
melkzuurbacteriën. De hoeveelheid colibacteriën verschillen ook niet sterk bij biggilac,
biggiwean en nuklospray. Biggifeed heeft een positief effect op het aantal colibacteriën.
Volgens deze resultaten wordt de hoeveelheid colibacteriën met 20% gereduceerd bij het
gebruik van biggifeed.

Tabel 2: Gemiddeld aantal coli- en melkzuurbacteriën per voeder

Voeder Aantal colibacteriën (log) Aantal melkzuurbacteriën (log)
Biggilac 8.09 7.31

Biggiwean 8.03 7.47

Biggifeed 6.61 7.32
Nuklospray 7.99 7.98

4.3.2 Gewicht en groe¡

ln tabel 3 z¡n de gemiddelde gewichten (g) van de biggen per voeder weergegeven. De
individuele gewichten per big zijn weergegeven in bijlage 4.

Het hoogste eindgewicht wordt gehaald bij de biggen die gevoederd worden met biggilac en
biggifeed. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat deze biggen al een hoger
gemiddeld gewicht hadden op dag 2, wat ook een rol kan spelen in het hoger eindgewicht.

Tabel 3: Gemiddelde gewichten (g) van een big per voeder

ln tabel 4 is de gemiddelde groei (g/dag) per big en per voeder weergegeven. Hieruit blijkt
dat vanaf dag 2 tot het spenen de groei het hoogst is bij biggilac en biggifeed. Na spenen
daalt de groei omdat de zeugenmelk en de zeug wegvallen. ln de 7 dagen na het spenen
wordt de hoogste groei gerealiseerd bij biggifeed. Dit voeder bevat bloedplasma-eiwitten die
kunnen bijdragen aan een lagere terugval in groei.

Tabel4: Gemiddelde groei (g/dag) per big

Voeder Groei van dag 2 tot spenen (g/dag) GroeiT dagen na spenen (g/dag)
Biggilac 243 110

Biggiwean 226 125
Biggifeed 240 130

Nuklospray 235 111

5 WP5: Verspreiding van de resultaten

ln het kader van het project werden 2 demodagen georganiseerd in samenwerking met de
Vlaamse overheid, lnagro, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, Thomas Moore,
Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en Provincie Limburg. De
eerste demodag vond plaats op dinsdag 29 mei in lnagro, Rumbeke-Beitem en de tweede
demodag op donderdag 7 juni in het PVL, Bocholt.

Voeder Gemiddelde
toomgrootte

Gewicht
Dag2

Gewicht
Dag l0

Gewicht
Dag l8

Gewicht
Speendag

Gewicht 7 dagen
na spenen

Biggilac I 1760 3980 6460 7940 8690
Biggiwean 9 1 560 3480 5757 7112 8002
Biggifeed I 1777 3920 5825 7848 8540
Nuklospray 7 '1671 3721 5975 7602 841 0
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Op deze demodagen werden een aantal presentaties gegeven door onafhankelijke
voorlichters over de noodzaak van en de mogelijkheden voor biggenopvang. Daarnaast was
er een rondleiding langs verschillende systemen en demonstraties van producten/materiaal

om overtallige biggen te laten overleven en met voldoende gewicht in de biggenbatterij te
krijgen.
De uitnodiging voor deze demodag is terug te vinden in bijlage 5. De brochure die die dag
werd uitgedeeld met een overzicht van de systemen die op de markt zijn, is terug te vinden
in bijlage 1.
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BIJLAGE l: CATALOGUS DEMO OVERTALLIGE BIGGEN

Zie bijgevoegde brochure
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BIJLAGE 2: ENQUÊTE

Algemene gegevens

ln het e€rsie de+l r*orden de gegevens uån uw bedrijf ve meld. Deze geg€vens ¡wrden strikt

hr.ramafdeling.

l - Gesl¡cht:
E tll¡n
E Vrouw

t:l :|

t3l

2. Geboortej¡¡r: .-....-.

3. Hoogst beha.rlde dipl ,t:

E Lager onde s
trÌ Lager secund¡ir onderwijs
E l{oger secundair onderwijs
EJ lloger onderwijs. korte e

E Hoger onderwijs, l.rnge type
E Universit¡ir of pæt-universit,rir dipl ¡

{11

1.7't

t3l
t4l
t5.!

{êt

5. Hoer¡eel srbeidEkr¡chten zijn extern in de varkensst,rl (geen frmiliel? ..

tl l
t:31

l3t
14t

t5l

B" Welke lakken uit de varkenshouderij bezit u?

El Zeugen
tr Biggen
E Vleesvarkens

{l i
rzi
t3t

7- ls v¡rtenslrouden'j de enige .retiviteit v¡n b€drijf?
trJ¡
tr Nee

rl I
r3l

t7.11

f.7.21

{7.3t
[r.41
f7.5)
f 7.6t

[7.?t

Bedrijfst¡hken Relatieve tijdsbe ding 196)

I V'¡rkens
E futelkvee

El Vleesvee
[] Pluimvee
El Akkerbouw
t! Vollaneldsgroenten
E Buhenshuis nnerken

tr
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0. Hebt u een gesloten bed
El J¡
El Gedeeltetü*: ......--.qÅ v¡n de gespeende biggen wordt ve cht.
E Nee

t1)
{21

{3¡

10. Werkt u mêt €Ên rnee kensysteern?

E Nee, ma¡r in de homende 2 jaar ls een overscfiaheling gepland ns,¡r een

El Nee

ll )

tzl

(31

E Enket hybride zeugen: .... (t )

{2t
(31

E EnkeË eigen o k: ..--.....
tl Beide:

Gemiddeld üanþlzeugen
Gemiddetd ¡¡nt¡lgehen
Gemiddeld rpnurnm€r

Gemiddelde zægduur
= a¡ntal dagen tot spen€n

Gemiddetd speerìge ht
Aant¡l kra ho*hen
Gemiddeld ¡¡nt¡l doodgeboren biggen

= p:eFcên e doodgeboren híggen

Gemiddetde biggen rfte tot het spenen

= peÍcen e g€storven biggen tot sp'en€n

Wol
= ,råntal t nd geboren biggen p'er zeug per jaar
Produaieg I

= aånt¡¡ gespeende biggen perzeug perjaar
Woçindex
= ¡¡nt¡i rp€n përzeug perjaar

I Huidige techni:che keng llen

(T2. r)
f r2.2)

{rr-3}

(r2-4)

(!2.5I
(r?.8)

Ir2.7]

l!2.81

tr2.s)

( 12.10)

( 12.1 r1

13. Kruis ¡an van toeÞassing is op uw bedriif.

E Pertus¡nductie rrnrdt v¡¡k eÞåst.
E lk ma¡k gebruik van een biggennest als de zeug ee{. zinen de biggen ¡elûer een plank
tot de zeug opnie ligt-

geblazen, ardoor biggen dat gebied vermijden-

E 's N¡chs wordt soms opgestaån om zËugën le helpen tijdens het rpen-

tr fk g.e vaak n¡¡r beunen en vergaderingen van v rfrm¡'s en dergelijke-

(r3.rl
(r3.2)
(13.3)

(r3.41

(13.51
(13.8)
(13.7¡

{13.8}
(r3.s)
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Visie op het probleem

E Laag
E Gemiddeld
tr l-{

tl l
tzl
t3)

17. Wat is uw visie op trogproduetieve zeugen? {meerdere ¡n crden mogelijl}
tl Hoe meer biggen per zËug. hoe beter vaor mijn bedrijf

tl Niet veran rd voor hel dierenwelzi¡n
tr H productieve zeugÊn hebben een mindere conditie d¡n ¡ndere zeugen do* het

hoger ¡¡nt¡l biggen

( 17.1¡

( 17.!t
(17.3)

tl l

(3t

t:31

t4l
t5)

lBl

JD cdÞ
cntÊn: 0n!Ëf,: heL =tït

vclEdg
€{llz

1õ. Geef ¡¡n in welke m¡te u overtuigd bent van llingen
GÈÈn

-ctln0

l. lk hecht veel belang aan dierenwelziþ. I ') 3 4 5 B

1
+ 3 4 5 I

5 E3. Hd æu b€ter zijn orn biggvr yroeger te I 2 3 4

I
.|

3 4 5 Ë

sp€fl€n in pla*s van verlegd te worden.
1 ? 3 4 5 Ë

I 2 3 4 5 Irn €4*-

biggen die door oed zjn.
I ?, 3 4 5 Ë

I,4 kilo rn pk*s v¡n 15 b¡iggen van t,l káo.
I 1 3 4 5 Ë

I
.|

3 4 5 6
9. De kost v¡n e€n big met ge*icht lager dan 1

*ils is te ú orn rend¡bd te ljn.

1
.|

3 4 5 E

dit vdgens de elsten is.
I 2 3 4 5 6

I 'l 3 4 5 t
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e¡gen bedr

pe ntage vEn de biggen.

19. lk euth¡nåseer . 9ó v¡n slle biggen

20. lk pas alternerend zogen toe bij 96 v¡n de rpen. lndien 0 96 + g¡ n¡¡r vraag 21

30.1- lk pas allemerend zogen toe v¡n¡f biggen per rp-

20.3. Er rdt .-.-..... heer gealtemeerd për d,¡g-

(11

(21
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23. lkvoeder.........9ôv¡n de biggen bij. lndien 096 + g,ü nô:ìrvraag 24-

33.1- lk voeder een bij de geboorte san alle b'iggen.
trJ¡
E Nee

EJ¡
E Nee

E J¡, v¡n¡f de leeflijdvan ........- dagen tõt....-.... dagen.

E Nee

E J¡,v¡nafdefe jdvan dagentot....-.-..dsgen.
E Nee

23.5- lk voeder bü-

E J¡, v¡n¡f de le d v¡n ...-..-.. dagen tot .-..-.... dagen.
E Nee

(t I
(2¡

tt I
(2I

(t i
(3¡

{11
(31

t1l
{2t

(t )

t3t
(3)

tt )

t2t
(3t
(4)

EIJ¡ tll
tr hlee {2¡

olÞ
le tevreden tevrEdefl

I 2 3 4 5

2. lk ben tevreden op vlak van abilireit. I
.,
L 3 4 5

3. lk ben tev en op vlak uan gernak en vlcfteid. I
.}
L 3 4 5

I 2 3 4 5

I 2 3 4 5

I ?. 3 4 5

I 2 3 4 5

8. lh ben æv en op vlak van goei. I 2 3 4 5
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vtrr de biggerr.of çds)
EJa (ll
trl Nee (2)

El J¡. n ellh

tr An : .---..-.---.---...--
EJ Nee

(fl
(21

(3t
(4)
(51
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BIJLAGE 3: RESULTATEN BACTERIOLOGISCH
ONDERZOEK WP4

Resultaten E. coli bacteriën
Verdunningen Resultaten

6 -7 Log l0Zeug Behandellng
-1 -2 -3 4 -5

#
verd. Gem.

4A 15 I 17 35 20 b 3.95E+08 8.60
46 Biggilac

15 23 10 I 15 25 6 4.43E+08 8.65
8.62

3 14 I 12 10 5 2.26E+08 8.35
21

4
8.53Biggilac

15 10 2 25 5 5.05E+08 8.70
35 2 1 3 5.17E+06 6.71

49 Biggilac
34 4 2 1 4 3.19E+07 7.50

7.11

1 2 20 30 4 8.01E+08 8.90
146 Biggiwean

2 4 I 15 4 3.96E+08 8.60
8.75

50 4 2 4.508+07 7.65
44 Biggiwean

50 7 2 6.00E+07 7.78
7.72

97 55 4 3 3.498+07 7.54
115 Biggiwean

99 43 4 1 4 4.828+07 7.68
7.61

25 6 1 3 3.62E+07 7.56
159 Biggifeed

20 4 þ 3 2.02E+08 8.31
7.93

15 1 2 0 4 5.63E+03 3.75
50 Biggifeed

7 5 1 1 4 2.89E+04 4.46
4.'t1

11 0 6 2 13 4 2 7 3.62E+07 7.56
147 Biggifeed

7 2 3 1 1 2 7 7 1.03E+08 8.01
7.79

2 1 7 3 45 20 b 4.09E+08 8.61
55 Nuklospray

2 o 5 13 18 5 3.87E+08 8.59
8.60

60 18 2 1 4 26 6 4.40E+08 8.64
52 Nuklospray

99 34 I 3 18 5 3.66E+08 8.56
8.60

40 13 23 3 8.23E+06 6.92
832 Nuklospray

40 11 20 3 7.17E+06 6.86
6.89

35 Þ 6 30 4 7.67Ê+07 7.89
835 Nuklospray

35 I 25 30 4 8.15E+07 7.91
7.90
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Resultaten melkzuurbacteriën
Verdunningen Resultaten

Zeug Behandeling
-1 -2 -3 4 -5 6 -7

#
verd. Log t0 Gem.

40 25 4 1 5 5 1.03E+08 8.01
46 Biggilac

75 27 I 2 I 5 2.638+07 7.42
7.72

20 I 3 2 1 5 2.48Ê+07 7.39

35 10 3 1 4 5 8.29E+07 7.92
7.6621 Biggilac

25 4 2 3 8.08E+05 5.91
49 Biggilac

15 3 4 3 1.488+07 7.17
6.54

40 l3 I 25 15 5 3.52E+08 8.55

40 14 4 o 5 5 1.13E+08 8.05
8.30146 Biggiwean

15 o 1 3 5.83E+06 6.77
44 Biggiwean

25 6 2 3 9.50E+06 6.98
6.87

36 10 1 3 3.79E+07 7.58
115 Biggiwean

15 3 2 3 8.17E+06 6.91
7.25

22 I 2 ,| 4 3.26E+06 6.51
159 Biggifeed

25 7 3 1 4 3.49E+06 6,54
6.53

22 2 I 2 4 4 6 7.38E+07 7.87
50 Biggifeed

20 5 6 4 3 I o 1.56E+08 8.19
8.03

25 3 3 3 1.188+07 7.07
147 Biggifeed

30 4 1 2 4 5.43E+07 7.73
7.40

15 0 1 2 2 0 7 7 1.00E+08 8.00
55 Nuklospray

16 1 1 0 0 2 3 7 4.57E+07 7.66
7.83

25 5 3 10 20 5 4.21E+08 8.62
52 Nuklospray

80 35 13 2 4 5 6 9.06E+07 7.96
8.29

10 5 1 3 5.33E+07 7.73
20 10 2 6.00E+08 8.78

8.25832 Nuklospray

35 12 3 4 2 5 4.89E+07 7.69
835 Nuklospray

27 19 7 2 I 5 2.58E+07 7.41
7.55
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BIJLAGE 4= GEWICHTEN VAN DE BIGGEN

Voeder Zeug
nummer

Big

nummer
Dag2 Dag 10 Dag 18 Speendag 7 dagen

na

spenen
Biggilac 21 451 2.O 4.1 6.1 6.7 9.5
Biggilac 21 452 1.6 3.3 4.9 5.2 6

Biggilac 21 453 2.0 4.0 6.0 6.9 7.5
Biggilac 21 456 1.8 3.1 4.7 5.4 6.0
Biggilac 2'l 457 2.3 4.3 6.4 7.0 8.0
Biggilac 21 458 2.O 3.9 5.9 6.4 8.0
Biggilac 21 459 1.6 2.9 5.2 6.7 7.0
Biggilac 21 460 2.3 4.0 5.7 8.4 9.0
Biggilac 21 463 1.6 2.7 5.3 7.0 7.5
Biggilac 21 465 2.0 3.5 5.4 6.7 7.0

GEiI. 1.92 3.58 5.56 6.64 7.55

Biggilac 46 461 2.0 4.3 7.4 9,0 9.5
Biggilac 46 462 3.0 5.5 8.1 11.4 11.5

Biggilac 46 466 2.0 4.7 7.6 8.9 9.5
Biggilac 46 467 2.1 4-6 7.3 11.0 11.0

Biggilac 46 468 2.0 4.7 7.5 9.3 9.5
Biggilac 46 469 2.2 5.3 7.9 9.3 12.5

Biggilac 46 470 1.7 3.7 5.8 8.4 10.0

GEiI. 2.14 4.68 7.37 9.61 10.50

Biggilac 876 709 1.4 4,7 7.9 8.8 9.5
Biggilac 876 710 1.3 3.1 5.2 6.2 7.0
Biggitac 876 7'|'1 0.9 2.2 3.9 4.5 5.5
Biggilac 876 712 1.4 4.5 7.7 8.8 9.5
Biggilac 876 713 1.4 4.0 6.7 7.6 8,5
Biggilac 876 714 1.6 4.0 4.6 5.0 5.5
Biggilac 876 715 1.7 4.8 7.7 8.5 9.0
Biggilac 876 716 1.7 5.3 9.2 10.1 10.5

Biggilac 876 7't7 1,5 4.2 8.3 9.7 9.5
GEM. 1.43 4.09 6,80 7.69 8.28

Biggilac 130 755 1.4 3.8 6.7 7.3 8,5
Biggilac 130 759 1.5 3.1 5.9 6.7 8.0
Biggilac 130 756 1.6 4.4 7.0 7.9 9.0
Biggilac 130 757 1.6 4.4 5.6 6.E 7.O

Biggilac 130 754 1.7 4.8 8.0 8.8 10.0

Biggilac 130 751 1.8 4.6 7.6 8.5 9.5
Biggilac 130 758 1.8 5.1 8.4 9.3 10.5

Biggilac 130 753 2.0 4.4 7.3 7.9 9.0
Biggilac 130 752 2.2 5.5 8.1 8.7 10.5

GEilt. 1.73 4.45 7.18 7.99 9.11

Biggilac 49 906 1.3 2.8 5.2 8.2 7.2
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Biggilac 49 909 1.3 2.5 4.9 7.7 8.3
Biggilac 49 904 1.4 2.7 4.5 6.1 7.0

Biggilac 49 904 1.7 3.2 5.6 8.4 8.4

Biggilac 49 908 1.7 3,1 5.9 7.7 8.3
Biggilac 49 903 1.8 3.8 6.2 8.1 9.0

3.5 5.6 8.3 7.9Biggilac 49 907 1.9

GEirl. 1.58 3.08 5.41 7.78 8.01

Biggiwean 146 489 0.8 2.1 3.5 4.4 4.5
4.1 6.0 7.0Biggiwean 146 492 1.3 3.5

Biggiwean 146 493 1.4 1.9 2.7 3.4 6.0
Biggiwean 146 488 1.6 3.8 5.9 6.1 7.5
Biggiwean 146 482 1.8 3.2 5.6 5.9 7.O

Biggiwean 146 4E6 1.8 5.3 6.0 6.6 8.0

Biggiwean 146 490 1.8 3.9 4.6 6.9 7.5

Biggiwean 146 491 1.8 4.0 5.0 7.2 8.5

Biggiwean 146 487 1.9 3.6 5.9 6.0 8.0

Biggiwean 146 481 2.0 2.0 6,5 8.4 9.5

4.5 6.7 7.5Biggiwean 146 494 2.0 3.9
GEM. 1.65 3.38 4.94 6.14 7.36

3 4.3 7.2 7.6 10.0Biggiwean 708 0.6
Biggiwean 3 779 0.8 3.2 6.5 7.5 8.0
Biggiwean 3 774 0.9 2.9 5.9 6.7 7.8

Biggiwean 3 775 0.9 3.4 4.6 5.8 6.5
6.5 7.3 9.0Biggiwean 3 776 1.0 3,3

Biggiwean 3 778 1.1 3.1 6.2 7.1 7.5
Biggiwean 3 772 1.2 4.2 7.6 8.7 8.5
Biggiwean 3 773 1.4 4.1 8.2 9.2 8.0

8.17GEIU. 0,99 3.56 6.59 7.49

Biggiwean 171 741 1.5 3.4 5.7 6.1 7.5
Biggiwean 171 749 1.5 3.1 5.6 6.6 7.5

Biggiwean 171 742 1.6 4.0 6.4 7.2 8.5
Biggiwean 171 750 1.6 4.2 6.8 7.7 9.0

Biggiwean 171 739 1.7 3.1 5.0 5.5 6.5
Biggiwean 171 744 1.7 4.6 7.2 8.2 9.0
Biggiwean 171 1.8 4.1 6.3 7.2 9.5747

Biggiwean 171 745 2.1 5.0 6.7 7.2 9.5

Biggiwean 171 743 2.2 4.5 7.8 8.6 10.0

Biggiwean 171 746 2.2 4.1 6.2 6.5 7.O

4.0 6.6 7.4 8.5Biggiwean 171 740 2.3
GEM. LU 4.01 6.39 7.11 8.41

Biggiwean 44 935 1.5 3.0 5.1 7.9 8.3

Biggiwean 44 933 1.6 2.5 4.8 7.4 7.4

Biggiwean 44 934 1.6 3.0 5.0 7.3 7.5

Biggiwean 44 936 1.6 3.2 5.4 8.2 8.7

Biggiwean 44 938 1.6 2.9 5.1 7.8 7.9
GEfrl. 1.M 3.17 5.11 7.71 8.07
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Biggifeed 50 495 1.4 4.1 6.3 7.3 8.5
Biggifeed 50 502 1.6 4.0 6.0 6.9 9.0
Biggifeed 50 501 1.8 3.3 5.7 7.2 8.0
Biggifeed 50 500 2.1 4.3 6.8 9.3 10.0

Biggifeed 50 499 2.5 5.5 7.2 10.2 11.5

Biggifeed 50 497 2.7 3.7 5.9 9.9 10.0

Biggifeed 50 496 2.8 5.0 6.9 9.3 I 1.5

Biggifeed 50 498 2.8 5.9 7.1 9.8 10.5

GEIT'I 2.21 4.47 6.49 8.74 9.87

Biggifeed 147 506 1.9 4.O 6.3 6.6 7.O

Biggifeed 147 503 2.4 4.9 7.1 10.1 10.5

Biggifeed 147 504 2.5 4.9 6.9 10.2 10.5

Biggifeed 147 505 2.7 5.8 7.5 11.3 12.0

GEM. 2.37 4,90 6.95 9.55 10.0

Biggifeed 853 762 1.0 2.9 5.4 6.2 6.5
Biggifeed 853 767 1.0 3.0 4.4 5.3 5.5
Bíggifeed 853 765 1.1 3.6 6.8 7.4 8.0
Biggifeed 853 766 1.2 3.4 5.5 6.9 8.0
Biggifeed 853 763 1.3 3.8 7.2 8,0 8.5

Biggifeed 853 770 1.3 3.3 6.3 6.7 8.5
Biggifeed 853 708 1.5 4.1 7.5 9.1 10.5

Biggifeed 853 764 1.7 4.5 7.8 9.8 10.5

GEiI. 1.21 3.35 5.92 6,91 7.78

Biggifeed 159 957 0.7 1.4 2.5 4.4 4.6
Biggifeed 159 960 o.7 1.8 2.6 3.9 4.3
Biggífeed 159 958 1.2 2.0 3.8 5.8 6.1

Biggifeed 159 950 1.3 3.3 4.2 7.1 7.4
Biggifeed 159 951 1.3 1.8 3.2 4.7 5.2

Biggifeed 159 952 1.3 2.O 3.4 5.8 6.2
Biggifeed 159 956 1.3 2.7 4.3 o.þ 6.8
Biggifeed 159 948 1.4 2.5 4.6 7.4 7.4

Biggifeed 159 949 1.5 2.6 4.5 7.2 7.5
Biggifeed 159 954 1.5 2.4 3.7 6.2 6.3
Biggifeed 159 955 1.5 2.9 5.2 7.1 7.7
Biggifeed 159 953 1.6 2.7 4.2 6.8 6.9
Biggifeed 159 959 1.6 2.3 3.6 5.5 ô.0
Biggifeed '159 961 1.6 3.3 5.4 8.2 8.7

GEM. 1.32 2.96 3.94 6.19 6.51

Nuklospray 55 471 2.0 4.5 6.5 7.6 8.5
Nuklospray 55 475 2.1 5.0 7.3 7.9 10.0

Nuklospray 55 742 2.3 4.7 6.9 9.3 9.5
Nuklospray 55 473 2.7 5.3 7.6 9.3 9.5

GEirl. 2.27 4.87 7.O7 8.s2 9.37

Nuklospray 52 479 0.7 2.3 4.1 4.9 7.5
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Nuklospray 52 476 0.8 2.0 4.2 4.5 4.5

Nuklospray 52 474 1.0 1.8 3.9 3.9 4.5

Nuklospray 52 477 1.2 2.9 4.7 6.9 8.0

Nuklospray 52 484 1.2 2.7 4.6 6.3 6.5
Nuklospray 52 479 1.3 3.0 5.1 6.7 5.5
Nuklospray 52 483 1.3 2.7 4.3 6.0 8.0

Nuklospray 52 485 1.3 3.3 5.0 6.8 8.0

Nuklospray 52 480 1.4 3.0 4.8 6.9 8.5
GEiII 1.13 2.63 4.52 5.87 6.77

Nuklospray 169 718 1.3 3.5 6.4 7.6 8.5

Nuklospray 169 722 1.6 4.1 6.6 7.2 9.0
Nuklospray 169 723 1.7 5.5 8.3 10.2 11.5

Nuklospray 169 721 2.0 5.7 8.4 9.2 10.5

Nuklospray 169 719 2.1 5.1 7.3 8.5 10.0

Nuklospray 169 720 2.1 5.1 8.4 8.7 10.5

GEM 1.8 4.84 7.57 8.57 10.0

Nuklospray 162 735 1.1 2.8 5.7 6.4 8.0
Nuklospray 162 732 1.5 2.8 5.8 6.7 7.0
Nuklospray 162 738 1.5 3.5 6.7 8.0 9.5
Nuklospray 162 730 1.7 3.4 5.2 6.2 7.5
Nuklospray 162 736 1.8 4.O 7.O 7.8 8.5
Nuklospray 162 731 1.9 3.6 6.3 7.3 8.5
Nuklospray 162 733 1.9 4.2 8.0 9.0 10.0

Nuklospray '162 734 2.0 4.4 7.1 8.1 9.5
GETII 3.59 7.441.67 6.47 8.56

Nuklospray 835 918 1.2 2.8 5.1 7.7 8.0
Nuklospray 835 913 1.4 3.2 6.2 8.9 9.3

Nuklospray 835 915 1.4 2.5 4.5 7.2 7.4
Nuklospray 835 916 1.4 2.5 4.5 6.8 6.9
Nuklospray 835 917 1.4 3.3 5.0 8.0 8.0
Nuklospray 835 910 1.9 2.71.6 3.6 4.1

Nuklospray 835 g'12 1.8 4.1 7.0 9.2 9.6
Nuklospray 835 911 2.0 4.4 7.2 10.3 10.5

Nuklospray 835 914 2.0 3-7 5.7 7.9 8.5
GEM. 1.57 3.27 5.32 7.73 8.03

Nuklospray 832 946 1.2 1.8 3,0 4.2 4.8
Nuklospray 832 944 1.4 2.4 3.0 5.9 6.0
Nuklospray 832 947 1.6 2.9 4.9 7.6 7.6
Nuklospray 832 942 1.7 3.6 6.0 8.2 8.9
Nuklospray 832 943 1.8 3.2 5.0 8.7 8.8
Nuklospray 832 940 2.O 3.3 6.7 8.8 8.9
Nuklospray 832 945 2.0 3.3 5.7 9.0 9.1

GEfU. 1.59 3.13 4.9 7.48 7.73
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