bepaalde rassen), des te meer voeder ze
nodig heeft om in haar onderhoud te
voorzien. Jonge zeugen hebben dan weer
meer voeder nodig om voldoende te
kunnen groeien. Het aangeboden voeder
moet verdeeld worden tussen zeug en
biggen. De biggen moeten voorzien
worden van de nodige nutriënten zodat ze
kunnen groeien.
Een zeug die tijdens de dracht ondervoed
wordt, zal er alles aan doen om haar
biggen in leven te houden. Dit doet ze door
haar weefselaanzet en groei te beperken
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Het belang van een goed
geboortegewicht

Bo

Biggen met een laag geboortegewicht hebben een verhoogde kans om te sterven in
de kraamstal. Als ze overleven duurt het vaak langer voor ze een aanvaardbaar
slachtgewicht bereiken. De invloed van de voeding van de zeug tijdens de dracht op
het geboortegewicht van biggen mag niet onderschat worden. – Ruben Decaluwe, UGent

C

op

yr

ig

Onderzoek toont aan dat ongeveer 10%
van de biggen bij de geboorte minder dan
1 kg weegt. Deze biggen hebben een
verhoogde kans om te sterven tijdens de
lactatieperiode. Dit vormt een directe
verliespost door een kleiner aantal
afgeleverde vleesvarkens. Biggen met een
te laag geboortegewicht die toch over
leven, zuigen meestal aan de minst
productieve tepels. Daardoor nemen ze
minder melk op, groeien ze trager en doen
ze er langer over om een aanvaardbaar
slachtgewicht te bereiken. Biggen met een
te laag geboortegewicht zijn dus duidelijk
probleemgevallen, die we best zo veel
mogelijk vermijden.

Hoe gebruikt de zeug het voeder?
Een drachtige zeug gebruikt het voeder
dat ze opneemt voor zichzelf en haar
biggen. Zelf heeft de zeug het voeder
nodig om te overleven, te bewegen, te
groeien en extra vet- en melkklierweefsel
aan te maken. De hoeveelheid die ze
hiervoor nodig heeft, hangt af van de zeug
zelf. Hoe groter de zeug (hogere pariteiten,
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Elke zeug moet tijdens de
dracht voldoende
uitgebalanceerd voeder
opnemen.
en haar lichaamsreserves aan te spreken
om de biggen van de nodige energie en
eiwitten te voorzien. Toch zal het geboortegewicht van deze biggen dalen. Ook de

ontwikkeling van de melkklier wordt
onderdrukt, wat gevolgen heeft voor de
melkvoorziening. Men moet dus bij de
verdeling van de voedingsstoffen een hoge
prioriteit geven aan de groei van de
biggen.
Wanneer we zeugen meer dan nodig
voederen, verschillen de reacties bij gelten
en zeugen. Het hoogst mogelijke geboortegewicht van biggen bij gelten (afhankelijk
van de genetica) wordt al gehaald onder de
maximaal op te nemen voederhoeveelheid.
Eens deze maximale groei bij de biggen
bereikt is, wenden de gelten de overige
energie aan voor groei en weefselaanzet.
Bij multipare zeugen lijkt deze, eerder
strikte, hiërarchie minder tot uiting te
komen maar worden de nutriënten
gelijkmatiger verdeeld tussen zeug en
biggen. Hierdoor zal het geboortegewicht
van de biggen bij lagere voederniveaus
dalen en bij hogere voederniveaus stijgen.
Het maximaal haalbare geboortegewicht
ligt dus hoger bij multipare zeugen, maar
bij ondervoeding zal het geboortegewicht
van de biggen ook sterker terugvallen.
Toch is ad libitum voederen tijdens de
dracht niet aangewezen. Als zeugen te vet
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Hoger geboortegewicht
door aangepast voeder?

Het melkklierweefsel moet tijdens elke
dracht weer opgebouwd worden. Hoe
meer melkklierweefsel er is, hoe meer
melk de zeug kan produceren. De
ontwikkeling vindt vooral plaats in het
laatste deel van de dracht. Een overmaat

© Anne Vandenbosch

Voeder vlak voor het werpen

Specifieke eisen

Je hoort wel eens dat extra goed door
voederen tijdens de laatste weken van de
dracht het geboortegewicht van de biggen
een extra duwtje in de rug zou geven.
Nochtans tonen de meeste wetenschappelijke onderzoeken aan dat dit waarschijnlijk overschat wordt. Verschillende
studies waarbij het voederniveau in de
laatste 2 tot 4 weken van de dracht
verdubbeld werd, zagen geen tot een
beperkte toename van 3% in het geboortegewicht. Als het effect er al zou zijn, is het
dus minimaal en weegt de kost van het
extra voeder hier niet tegen op.
Wanneer biggen sterven in de kraamstal
gebeurt dit meestal tijdens de eerste 3 tot
5 levensdagen als gevolg van uithongering
en onderkoeling. De lichaamsreserves van
pasgeboren biggen zijn zeer laag en
onvoldoende om 24 uur te overleven
zonder biestopname. Als we deze reserves
kunnen verhogen, zou de kans op
overleving ook stijgen. Het voeder van de
zeug voor de partus supplementeren met
vet (8-15%) verhoogt de vetreserves bij de
big. Het meest voorkomende effect van

Het belang van het voeder van zeugen
tijdens de dracht mag men niet onderschatten. Zowel de samenstelling als het
voederschema zijn belangrijk. Elke periode
van de dracht heeft zijn specifieke
vereisten en er is steeds een wisselwerking tussen het voeder en de lichaams
reserves van de zeug die niet uit het oog
verloren mag worden. Het correct
voederen van de zeugen tijdens de dracht
zorgt voor betere resultaten in de kraamstal. Het optimale schema is bedrijfs
afhankelijk. Spreek hierover met je
dierenarts. n
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Ontwikkeling van het
melkklierweefsel
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Het voeder van de zeug voor de partus supplementeren met vet (8-15%) verhoogt de vetreserves bij de big.
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Goed uitgebalanceerd zeugenvoeder heeft
een complexe samenstelling waarvan elk
nutriënt in de juiste hoeveelheid en
verhouding aanwezig moet zijn. Vooral de
hoeveelheid energie en eiwit zijn
belangrijk.
De groei van biggen in de baarmoeder
vindt hoofdzakelijk plaats in de laatste 5
weken van de dracht. In deze periode moet
je via het voeder dus voldoende energie en
eiwit voorzien om deze groei te garanderen. Een foetus bestaat hoofdzakelijk uit
eiwit. Het aanbod van eiwit via de voeding
is minstens even belangrijk als dat van
energie om een voldoende hoog geboortegewicht te bereiken. Voldoende eiwitvoorziening is zowel in het eerste als in het
laatste deel van de dracht van belang.
Tijdens het eerste deel van de dracht dient
het eiwit voor een goede ontwikkeling van
de placenta. Het is essentieel dat er
tijdens de verdere dracht voldoende
voedingsstoffen naar de foetussen
aangevoerd kunnen worden. In het laatste
deel moeten er vooral voldoende eiwitten
(samen met energie) aanwezig zijn voor de
snelle groei van de biggen tijdens deze
periode.
Een onvoldoende energie- en eiwitvoorziening tijdens de dracht komt onder normale
omstandigheden zelden voor. Wanneer er
tekorten zijn, zal de zeug die compenseren
door haar lichaamsreserves aan te
spreken. Zoals eerder besproken, zal het
geboortegewicht van de biggen echter
toch wat gedaald zijn. Wanneer een zeug
verschillende pariteiten na elkaar haar
lichaamsreserves moet aanspreken, zal dit
effect versterken.
Hoewel je het niet mag onderschatten, is
de hoeveelheid energie en eiwit die een
zeug tijdens de dracht nodig heeft klein in
vergelijking met de vraag tijdens de
lactatie. Dan is het aanspreken van
lichaamsreserves onvermijdelijk. Tijdens
de dracht moeten de zeug haar de
lichaamsreserves terug opbouwen. Best
gebruikt ze die dan zo weinig mogelijk.
Zorgen dat elke zeug voldoende, goed
uitgebalanceerd voeder opneemt tijdens
de dracht, is dus nodig.

vetsupplementatie is, naast een stijging
van de melkproductie, een stijging van het
vetgehalte in het colostrum en de melk.
Hierdoor stijgt de energie-inhoud van het
colostrum en de melk waardoor de big
makkelijker aan de nodige energie komt
om te kunnen overleven. Door de hogere
melkproductie zal er voor elke big ook
meer melk beschikbaar zijn. Deze factoren
zorgen er samen voor dat de overleving en
het speengewicht van de biggen stijgt, als
er supplementatie van vet is op het einde
van de dracht. Het effect is het sterkst
uitgesproken bij biggen met een laag
geboortegewicht.

er

Het belang van energie en eiwit

aan energie tijdens deze periode, waardoor de zeugen dus vervetten, onderdrukt
de ontwikkeling van de melkklier. Zeker
wanneer er eveneens een relatief tekort
aan eiwit is. Anderzijds onderdrukt lage
voedering ook de ontwikkeling. Dit houdt
in dat zeugen tijdens het laatste deel van
de dracht voldoende gevoederd moeten
worden om de groei van de biggen in de
baarmoeder te ondersteunen. Toch mogen
ze ook niet te veel voeder krijgen omdat dit
de ontwikkeling van het melkklierweefsel
onderdrukt. De conditie van de zeug wordt
dus best hersteld voor dag 75 van de
dracht.
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zijn, heeft dit heel wat negatieve gevolgen
voor andere parameters.
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