ir. C.M.C. van der PeetSchwering
ing. G.P. Binnendijk

m

I

nv

Influence of protein
source in prestarter diet
on performance and
health of weaned piglets

Locatie:
Proefstation voor de
Varkenshouderij
Postbus 83
5240 AB Rosmalen
tel. 073 - 528 65 55
Proefverslag nummer P 1.243
juni 2000
ISSN 0922 - 8586

INHOUDSOPGAVE
SAMENVATING

3

SUMMARY

4

1

INLEIDING

5

2
2.1
2.2
2,3
2* 4
2* 5
26
2’6 1
2’6
. *2

MATERIAAL EN METHODE
Proefdieren en proefomvang
Proefbehandelingen
Proefindeling
Voedering en drinkwaterverstrekking
Huisvesting en klimaat
Verzameling en verwerking van de gegevens
Verzameling van de gegevens
Statistische analyse

3
31
3 *2
33
3’3 . 1
3’3. 2
3.4

RESULTATEN
Chemische samenstelling van de proefvoeders
Technische resultaten tijdens de opfokperiode
Gezondheid en uitval tijdens de opfokperiode
Het vóórkomen van diarree
Uitval en veterinaire behandelingen
Economische resultaten

8
8
8
8
8
10
10

4
4.1
4.2

DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Eff eet eiwitbron
Conclusies

13
13
14

LITERATUUR

15

BIJLAGEN

16

l

l

l

0 2000, Praktijkonderzoek Varkenshouderij, Rosmalen
Niets ui t deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2

SAMENVATTING
Op het proefbedrijf te Rosmalen is nagegaan wat het effect is van verschillende
eiwitbronnen in speenvoer op de technische
resultaten en gezondheid van gespeende
biggen. Het onderzoek is uitgevoerd met
850 biggen, die vanaf spenen 34 dagen
gevolgd zijn. In het onderzoek zijn vijf proefbehandelingen met elkaar vergeleken. De
eiwitbronnen zijn uitgewisseld op basis van
eiwitgehalte. Het lactosegehalte was in alle
voeders gelijk. In alle proefgroepen leverden
de genoemde combinaties 3% eiwit en 5%
lactose.
MSA-weipoeder: speenvoer met 3% eiwit
uit MSA-weipoeder.
MSA/wei-concentraat: speenvoer met 2%
eiwit uit MSA-weipoeder, 1% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat en 0,08% toegevoegde lactose.
Wei-concentraat: speenvoer met 3% eiwit
uit eiwitrijk wei-concentraat en 0,35% toegevoegde lactose.
MSA/b/oedp/asma: speenvoer met 2%
eiwit uit MSA-weipoeder, 1% eiwit uit
bloedplasma en 1,65% toegevoegde lactose.
Planfaardig eiwit: speenvoer met 3% eiwit
uit sojaschroot en 5,0% toegevoegde lactose.
De speenvoeders, waaraan geen antimicrob’iele groei bevorderaars waren toegevoegd,
werden de eerste veertien dagen na spenen
verstrekt. Vervolgens werden alle biggen in

twee dagen geleidelijk overgeschakeld op
dezelfde commerciële opfokkorrel. Voer en
water werden onbeperkt verstrekt.
De belangrijkste resultaten en conclusies
van het onderzoek zijn als volgt.
- Biggen die MSA-weipoeder + bloedplasma in het speenvoer krijgen groeien de
eerste veertien dagen na spenen en over
de gehele opfokperiode sneller dan biggen die MSA-weipoeder, MSA-weipoeder
+ eiwitrijk wei-concentraat of sojaschroot
in het speenvoer krijgen,
- Biggen die 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat in het speenvoer krijgen behalen
de eerste veertien dagen na spenen en in
de periode van opleg tot 34 dagen na opleg dezelfde groei, voeropname en voederconversie als biggen die 2% eiwit uit
MSA-weipoeder + 1% eiwit uit bloedplasma in het speenvoer krijgen. Eiwitrijk weiconcentraat kan dus een goede vervanger
zijn voor MSA-weipoeder + bloedplasma
in speenvoer.
- Er is geen effect van eiwitbron in speenvoer op het aantal uitgevallen dieren en
een klein effect van eiwitbron in speenvoer
op het aantal behandelde dieren, In de
groep “plantaardig eiwit” is het aantal veterinair behandelde dieren het hoogst.
- Het financiële resultaat is het gunstigst bij
de biggen die speenvoer krijgen dat 3%
eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat of uit
MSA-weipoeder + bloedplasma bevat.

were given free access to a commercial
starter diet. The experimental diets did not
contain any growth promoting antibiotics.
The most important results and conclusions
are given below:
- From day 1 to 14 and from day 1 to 34,
piglets receiving the diet with wheypowder
and animal plasma grew faster than pigIets that got the diets with wheypowder,
wheypowder + whey-concentrate or plant
protein.
- From day 1 to 14 and from day 1 to 34,
piglets receiving the diet with 3% of protein from protein-rich whey-concentrate
had the same performance as the piglets
that were fed the dief with wheypowder +
animal plasma. Therefore, protein-rich
whey concentrate can be an interesting
alternative for wheypowder + animal plasma in prestarter diets.
- There was no effect of protein source in
the diet on the mortality rate of the piglets.
- The number of veterinary treatments was
highest in the piglets that were fed plant
protein in the diet.
- The economie results per piglet delivered
were highest in the piglets fed the diets
with 3% of protein from protein-rich whey
concentrate or from wheypowder + animal
plasma.

In a 34-day study, 850 crossbred weaned
piglets (body weight 7.8 kg) were used to
examine whether the protein source of prestarter diets aff ected performance and
occurrence of post-weaning diarrhoea in
piglets. Five experimental treatments were
tested. The lactose content was the same in
all diets. In all experimental treatments the
combinations mentioned delivered 3% of
protein and 5% of lactose.
Wheypowdec a prestarter diet with 3% of
protein from wheypowder low in lactose;
Wheypo~der~hey-concentr~te: a prestarter diet with 2% of protein from wheypowder low in lactose, 1% of protein from protein-rich whey-concentrate and 0.08% of
crystalline lactose;
Whey-concentrate: a prestarter diet with
3% of protein from protein-rich whey-concentrate and 0.35% of crystalline lactose;
Wheypo~der/An;m~l plasma: a prestarter
diet with 2% of protein from wheypowder
low in lactose, 1% of protein from spraydried animal plasma and 1.65% of crystalline lactose;
Plant protein: a prestarter diet with 3% of
protein from soya bean meal extracted
and 5.0% of crystalline lactose.
The experimental diets were provided ad
libitum for two weeks. Thereafter, all pigs
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1

INLEID1

Speendiarree is een regelmatig terugkerend
probleem in de Nederlandse varkenshouderij. Uit onderzoek van Gatnau en Zimmerman (1990) Gatnau et al. (1993) en Van der
Peet-Schwering en Binnendijk (1995) is gebleken dat speendiarree minder voorkwam
bij biggen die voer verstrekt kregen waarin
bloedplasma was opgenomen. Ook bleek
dat de biggen met name de eerste twee
weken na spenen meer opnamen van dit
voer en harder groeiden. Soortgelijke resultaten zijn gevonden door Hansen et al.
(1991), Sohn et al. (1991) Coffey en Cromwel1 (1995) Rodas et al. (1995) en Van der
Peet-Schwering en Binnendijk (1997). De
exacte werking van bloedplasma is niet
bekend. Gatnau et al. (1989) en Cain (1995)
gaan ervan uit dat de immunoglobulinen in
bloedplasma de dunne darmwand beschermen tegen virussen en bacteriën en dat de
dunne darm daardoor beter blijft functione-

Foto: EBI/Boerderij

ren. Dit zou resulteren in een hogere voeropname en een betere groei van de biggen.
Cain et al. (1992) vonden daarnaast dat bij
biggen die bloedplasma in het voer kregen
de activiteit van de dunne darm-enzymen
maltase en lactase in de de eerste week na
spenen hoger was. Volgens Ermer et al.
(1994) wordt het voer door toevoeging van
bloedplasma smakelijker en wordt er daarom meer van opgenomen. Als de veronderstelling van Ermer et al. (1994) juist is, zou
met een voer dat smakelijke dierlijke eiwitten
zonder immunoglobulinen bevat dezelfde
resultaten behaald moeten kunnen worden,
Op het proefbedrijf in Rosmalen is nagegaan wat het effect is van verschillende
eiwitbronnen in speenvoer op de technische
resultaten en gezondheid van gespeende
biggen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
Nutrifeed te Veghel,

2 MATERIAAL EN METHODE
2.1

Proefdieren en proefomva ,Kl

na spenen een speenvoer verstrekt dat
3% eiwit uit sojaschroot bevatte en waaraan 5,0% lactose was toegevoegd.

Het onderzoek is uitgevoerd op het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen
met gespeende biggen die een Yorkshire
slachtvarkenvaderdier als vader hadden en
een rotatiekruisingszeug als moeder. De rotatiekruisingszeug bestaat uit een combinatie
van Nederlands Landvarken, Yorkshire zeugenlijn en Fins Landvarken. Op een leeftijd
van gemiddeld vier weken zijn de biggen
gespeend en ingedeeld voor de proef. De
biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd.
Het onderzoek is gestart in maart 1999 en
afgesloten in augustus 1999. Het omvatte
zeventien ronden met in totaal 850 biggen.

In alle proefgroepen werden de biggen
veertien dagen na spenen in twee dagen
geleidelijk overgeschakeld van het proefvoer
op een commerciële opfokkorrel (EW = 1,08;
ruw-eiwitgehalte = -í7,7%).
De grondstoffensamenstelling en de berekende chemische samenstelling van de vijf
proefvoeders zijn weergegeven in bijlage 1.
Om eventuele verschillen in gezondheid en
technische resultaten beter tot uiting te laten
komen bevatten de proefvoeders geen antimicrobiële groeibevorderaars.

2.2 Proefbehandelingen

2.3 Proefindeling

In het onderzoek zijn vijf proefgroepen met
elkaar vergeleken. De eiwitbronnen zijn uitgewisseld op basis van het eiwitgehalte. Het
lactosegehalte was in alle voeders gelijk. In
alle proefgroepen leveren de genoemde
combinaties grondstoffen 3% eiwit en 5%
lactose. De behandelingen waren als volgt.
/USA-weipoeder: De biggen uit proefgroep 1
kregen de eerste veertien dagen na spenen een speenvoer verstrekt dat 3% eiwit
uit MSA-weipoeder bevatte,
MSAM/ei-concentraat. De biggen uit proefgroep 2 kregen de eerste veertien dagen
na spenen een speenvoer verstrekt dat
2% eiwit uit MSA-weipoeder bevatte en
1% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat en
waaraan 0,08% lactose was toegevoegd.
Wei-concentraat, De biggen uit proefgroep 3 kregen de eerste veertien dagen
na spenen een speenvoer verstrekt dat
3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat bevatte en waaraan 0,35% lactose was toegevoegd.
MSA/5/oedplasma. De biggen uit proefgroep 4 kregen de eerste veertien dagen
na spenen een speenvoer verstrekt dat
2% eiwit uit MSA-weipoeder en 1% eiwit
uit bloedplasma bevatte en waaraan
1,65% lactose was toegevoegd.
Plantaardig eiwif. De biggen uit proefgroep 5 kregen de eerste veertien dagen

Op een leeftijd van gemiddeld 28 dagen zijn
de biggen gespeend en ingedeeld voor de
proef. Bij de proefindeling is rekening gehouden met sekse, gewicht en toom waarin
de big gespeend is. De biggen zijn gemengd opgelegd (vijf borgen en vijf zeugen). De biggen uit één toom zijn zoveel
mogelijk over de verschillende proefbehandelingen verdeeld. Biggen die bij het spenen 5 kg of minder wogen, of fysieke (zichtbare) afwijkingen hadden, zijn niet in de
proef ingedeeld. De verdeling van de vijf
proefgroepen over de hokken binnen een
afdeling gebeurde at random. Een afdeling
werd steeds in één keer volgelegd.
2.4 Voedering en drinkwaterverstrekking
De biggen zijn tijdens de gehele opfokperiode onbeperkt gevoerd via droogvoer- of brijbakken. De speenvoeders werden handmatig verstrekt. De opfokkorrel werd via een
droogvoerinstallatie verstrekt. Tijdens de
zoogperiode zijn de biggen bijgevoerd met
een commerciële melkkorrel. De biggen
konden gedurende de gehele opfokperiode
onbeperkt water opnemen via in hoogte verstelbare drinknippels op lage druk of via de
drinknippel in de brijbak. In de proef zijn
geen medicamenten preventief aan voer of
water toegevoegd.

De vijf proefvoeders voor de zeventien ronden zijn in één keer aangemaakt. Om de
immunoglobulinen in het bloedplasma tijdens het pelleteren niet te inactiveren zijn de
voeders gepelleteerd bij een temperatuur
van circa 57OC. De speenvoeders hadden
een korreldiameter van 2,5 mm. Gedurende
het onderzoek zijn van alle proefvoeders
verzamelmonsters gemaakt. De verzamelmonsters zijn gemaakt door wekelijks een
voermonster te nemen van de voeders die
op dat moment gebruikt werden. Per zes
ronden zijn de verzamelmonsters geanalyseerd. Dit betekent dat van alle voeders drie
voermonsters geanalyseerd zijn. De voermonsters zijn geanalyseerd op de gehalten
aan droge stof, ruw eiwit, ruw vet, ruwe celstof, as en zetmeel.
2.5 Huisvesting en klimaat
Het onderzoek is uitgevoerd in zes biggenopfokafdelingen met elk zes grondhokken
voor tien biggen en in één biggenopfokafdeling met twaalf grondhokken voor tien biggen. De hokken (2,65 m x 1,251 m) hadden
een dichte bolle vloer met vloerverwarming
en metalen driekantroostervloeren, of waren
volledig voorzien van een kunststof roostervloer. Een deel van de afdelingen werd
mechanisch geventileerd. In deze afdelingen werden de luchttoevoer, luchtafvoer en
verwarming computermatig gestuurd. De
overige afdelingen werden natuurlijk geventileerd. Dit hield in dat zich aan beide zijden
van de voergang luchtinlaten bevonden en
dat er een regelbare open nok was.
In zowel de natuurlijk als de mechanisch
geventileerde afdelingen werd de ruimtetemperatuur bij opleg ingesteld op 27’C. Deze
werd vervolgens in vijf weken tijd geleidelijk
afgebouwd tot 2OOC. De vloertemperatuur
werd bij opleg ingesteld op 32”C, vervolgens in twee weken tijd geleidelijk afgebouwd tot 29’C en daarna in drie weken tijd
tot 2o”c.
2.6

Verzameling en verwerking van de
gegevens

2.6.1 Verzameling van de gegevens
Daags voor opleg en op 14 en 34 dagen na
opleg zijn alle biggen individueel gewogen.

Daarnaast is de voergift per hok bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens zijn
de volgende productiekenmerken per hok
berekend: groei per dag, voer- en EW-opname per dag en voeder- en EW-conversie.
Het optreden en het verloop van ziekten
en/of gebreken en de behandeling ervan
zijn per dier geregistreerd. Bij uitval van een
dier zijn de datum, het gewicht en de oorzaak van uitval genoteerd. De uitgevallen
dieren zijn niet meegenomen in de berekening van de opfokresultaten.
Gedurende de gehele proef zijn alle hokken
de eerste drie weken na opleg driemaal in
de week (op maandag, woensdag en vrijdag) beoordeeld op het vóórkomen van
diarree. Bij de diarree-score is gekeken naar
de consistentie van de mest in het hok, naar
de conditie van de dieren en naar de bevuiling van de achterhand. De consistentie van
de mest was opgedeeld in vier klassen,
namelijk harde mest, normale mest (geen
diarree), pasteuze mest en waterdunne
mest. Daarbij is per hok een inschatting
gemaakt van het aantal dieren dat in elke
klasse viel.
2.6.2 Statistische analyse
De kengetallen groei, voeropname, voederconversie, EW-opname en EW-conversie zijn
geanalyseerd met behulp van variantie-analyse (SAS, 1990). Het model, waarin ‘het
hok’ de kleinste experimentele eenheid is,
zag er als volgt uit:
y = c_l + gewicht bij spenen + ronde +
behandeling + rest.
Met behulp van de chi-kwadraattoets is nagegaan of er tussen de proefgroepen verschillen bestaan in het aantal uitgevallen
biggen en het aantal dieren dat behandeld
is wegens gezond heidsstoornissen.
De diarree-scores zijn geanalyseerd met behulp van het drempelmodel van McCullagh
(Oude Voshaar, 1995). Nagegaan is of er
verschillen zijn in de mate en de ernst van
speendiarree tussen de verschillende proefgroepen.
Het financiële resultaat per afgeleverde big is
berekend op hokniveau en vervolgens statistisch geanalyseerd met behulp van variantieanalyse (SAS, 1990). Bij de analyse is rekening gehouden met het effect van ronde,
gewicht bij spenen en proefbehandeling.

3 RESULTATEN
3.1

Chemische samenstelling van de
proefvoeders

De gemiddelde resultaten van de chemische analyses van de proefvoeders zijn
weergegeven in tabel 1.
De geanalyseerde gehalten aan ruw eiwit en
ruwe celstof komen in alle proefvoeders
goed overeen met de vooraf berekende
waarden. De geanalyseerde ruw-vet- en
asgehalten zijn in alle voeders lager dan de
vooraf berekende waarden. De geanalyseerde zetmeelgehalten zijn in alle voeders 10 à
20 gram hoger dan de vooraf berekende
waarden.
3.2

Technische resultaten tijdens de opfokperiode

In tabel 2 zijn de technische resultaten van
de gespeende biggen weergegeven. De
resultaten zijn weergegeven voor de periode
waarin de proefvoeders werden verstrekt (tot
en met veertien dagen na opleg), de periode waarin opfokkorrel werd verstrekt (vanaf
15 tot en met 34 dagen na opleg) en voor
de gehele opfokperiode.

centraat of sojaschroot in het voer verstrekt
kregen. Tussen de dieren uit de vijf proefgroepen bestaan geen duidelijke verschillen
in voer- en EW-opname en voeder- en EWconversie.
In de periode van 15 tot 34 dagen na opleg
is aan alle biggen dezelfde opfokkorrel verstrekt. In deze periode zijn er geen aantoonbare verschillen in technische resultaten tussen de dieren uit de vijf proefgroepen.
Uit de resultaten over de hele opfokperiode
blijkt dat er tussen de dieren uit de vijf proefgroepen geen verschillen zijn in voer-en EWopname en voeder- en EW-conversie. Wel is
er een duidelijk verschil in groei tussen de
dieren uit de verschillende proefgroepen. De
biggen die 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat of uit MSA-weipoeder + bloedplasma in
het speenvoer verstrekt kregen zijn duidelijk
sneller gegroeid dan de biggen die MSAweipoeder of MSA-weipoeder + eiwitrijk weiconcentraat in het speenvoer verstrekt kregen Er was een tendens tot een verschil in
groei tussen de biggen die MSA-weipoeder
+ bloedplasma in het speenvoer verstrekt
kregen en de biggen die sojaschroot in het
voer verstrekt kregen.
3.3

Uit tabel 2 blijkt dat er in de periode van
opleg tot veertien dagen na opleg een significant verschil is in groei tussen de dieren uit
de vijf proefgroepen. De dieren die MSAweipoeder + bloedplasma in het speenvoer verstrekt kregen zijn duidelijk sneller
gegroeid dan de dieren die MSA-weipoeder
of MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat in het speenvoer verstrekt kregen.
Tussen de dieren die MSA-weipoeder +
bloedplasma in het voer kregen en de dieren die 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat
in het voer kregen is er geen duidelijk verschil in groei. Er is een tendens tot een verschil in groei tussen de dieren die MSA-weipoeder + bloedplasma in het speenvoer verstrekt kregen en de dieren die sojaschroot in
het voer verstrekt kregen. Er is geen duidelijk verschil in groei tussen de dieren die 3%
eiwit uit MSAlweipoeder, MSA-weipoeder +
eiwitrijk wei-concentraat, eiwitrijk wei-con-

Gezondheid en uitval tijdens de opfokperiode

3.3.1 Het vóórkomen van diarree
In tabel 3 zijn de mate van vóórkomen en de
ernst van de diarree weergegeven gedurende de eerste drie weken van de opfokperiode.
Uit tabel 3 blijkt dat er in de eerste week na
opleg geen verschillen zijn in de mate van
vóórkomen en de ernst van diarree tussen
de dieren uit de verschillende proefgroepen.
In de tweede week na opleg is er bij de biggen die MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat in het voer kregen meer diarree
geconstateerd dan bij de biggen die eiwitrijk
wei-concentraat of plantaardig eiwit in het
voer verstrekt kregen. Tussen de overige
proefgroepen zijn er geen verschillen in de
mate van vóórkomen en de ernst van de
diarree. In de derde week na opleg is bij de

Tabel 1: Chemische analyses van de proefvoeders (g/kg)
MSAMSA/weiweipoeder concentraat
aantal
droge stof
ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
as
zetmeel

3
902
178
44
32
54
392

3
901
176
43
31
53
399

weiconcentraat
3
901
177
43
32
49
413

MSA/bloed- plantaardig
plasma
eiwit
3
900
176
44
31
53
404

3
899
177
46
31
50
396

Tabel 2: Technische resultaten van biggen die gedurende de eerste veertien dagen na spenen
speenvoer verstrekt kregen met verschillende eiwitbronnen
MSAMSA/wei- weicon- MSA/bloed- plantaardig
weipoeder concentraat centraat
plasma
eiwit
SEMI Sign.2
aantal
aantal

dieren
hokken

170
17

170
17

170
17

170
17

170
170

798
217ab
0,25
1,18
0,28
1,29

78
223b
0,26
1,16
0,28
1,26

78
209kb
0,24
1,18
0,27
1,29

61
01007
0,021
0,008
0,023

n.s.
ns.
ns.
ns.

Van 15 dagen na opleg tot einde opfok (34 dagen na opleg):
tussengewicht (kg) 10,7
10,7
10,9
11,o
groei
(g/dag)
470
471
488
486
voeropname (kg/dag) 0,75
0,74
0,76
0,76
v o e d e r c o n v e r s i e 1,60
1,58
1,56
1,57
EW-opname per dag 0,81
0,80
0,82
0,82
EW-conversie
1,73
1,70
1,69
1,69

10,8
472
0,74
1,58
0,80
1,71

7,5
0,010
0,015
0,011
0,016

ns.
ns.
ns.
ns.
n.s.

Van opleg tot einde opfok (34 dagen na opleg):
eindgewicht (kg) 20,l
20,l
20,6
361
361
376b
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag) Oa54
1149
voederconversie
054 1’49
0,55 1,47
EW-opname per dag 0,58
0’58
0,60
EW-conversie
1,62
1’61 9
1,59

20,2
364ab
0,54
1,49
0,58
1,61

Van opleg tot en met 14 dagen na opleg:
speengewicht (kg) 7,8
78
206a
203;
groei (g/dag)
voeropname (kg/dag) 0,24
0,24
v o e d e r c o n v e r s i e 1,17
1,21
EW-opname per dag 0,26
0,27
EW-conversie
1,28
1,32

1

20,7
378b
0,55 1,47
0,60
1,59

59
01008
0,011
0,009
0,012

**

3;

n.s.
ns.
ns.
ns.

SEM = gepoolde standaard error van het gemiddelde (geeft een indicatie van de nauwkeurigheid
van de schatting van de gemeten variabele). Als het verschil tussen de proefgroepen groter is dan
2,77 x SEM is het verschil significant.
2 S i g n . = Significantie: ns. = niet significant; * = (p < 0,05); ** = (p < 0,OI)
alb een verschillende letter binnen een rij duidt op verschil tussen de proefgroepen
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Tabel 3: Mate van vóórkomen en ernst van diarree (uitgedrukt als percentage van het aantal
waarnemingen) van biggen die gedurende de eerste veertien dagen na spenen
speenvoer verstrekt kregen met verschillende eiwitbronnen
MSAMSA/weiweipoeder concentraat
aantal dieren
aantal hokken

170
17

weiconcentraat

170
17

170
17

Eerste week na opleg:
geen diarree
80,7
11,7
pasteuze diarree
waterdunne diarree
77 6
Tweede week na opleg:
86,3
geen diarree
pasteuze diarree
9,3 ab
4,4 1
waterdunne diarree

84,8
10,o a
532 t

MSA/bloed- plantaardig
plasma
eiwit
170
17

84,6
91
9
69 3 t

83,9
10,2
5 99

89,6
7,l b
3! 3 t

88,O
8! 9
31
?

Sign.1

170
17
83,0
10,7
6I3

ab

89,4
89 2
29 4

n.s.

b

*

Derde week na ople.cy.
geen
diarree
’ - 88,7
pasteuze diarree
waterdunne diarree
1 Sign. = Significantie: n.s. = niet significant; * = (p < 0,OS)
alb een verschillende letter binnen een rij duidt op verschil tussen de proefgroepen

dieren die de eerste twee weken van de
opfokperiode speenvoer met MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat verstrekt kregen iets meer diarree geconstateerd dan bij
de dieren uit de overige proefgroepen.
Tussen de overige proefgroepen is er geen
verschil in de mate van vóórkomen en de
ernst van diarree.

meeste dieren veterinair behandeld. Tussen
de overige proefgroepen is er geen verschil
in het aantal veterinair behandelde dieren.
3.4 Economische resultaten
In de economische berekening zijn de verschillen in technische resultaten, de kosten
voor veterinaire behandelingen en voor uitgevallen dieren en de arbeidskosten voor
het behandelen van de dieren meegenomen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de economische berekening.
- Opbrengstprijs.
biggenprijs is f 92,- bij 25 kg (KWIN-V,
1999). Biggen lichter dan 25 kg brengen
per kg afwijking f 2,20 minder op.
- Voerkosten:
* speenvoer met 3%
eiwit uit MSAweipoeder
: f 92,03 per 100 kg
* speenvoer met 2%
eiwit uit MSA-weipoeder + 1% uit

3.3.2 Uitval en veterinaire behandelingen
In tabel 4 zijn het aantal uitgevallen dieren
en het aantal dieren dat behandeld is
wegens gezondheidsstoornissen weergegeven. Daarnaast zijn de redenen van uitval en
van behandelen vermeld.
Uit tabel 4 blijkt dat er tussen de verschillende proefgroepen geen verschil is in aantal
uitgevallen dieren. Per reden van uitval zijn
de aantallen te laag om er een uitspraak
over te kunnen doen. Tussen de proefgroepen is er een tendens tot een verschil in het
aantal dieren dat veterinair behandeld is. In
de proefgroep “plantaardig eiwit” zijn de
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Tabel 4: Uitval en veterinaire behandelingen tijdens de opfokperiode van biggen die gedurende
de eerste veertien dagen na spenen speenvoer verstrekt kregen met verschillende
eiwitbronnen
MSAMSA/weiweipoeder concentraat
aantal dieren
170
aantal dieren uitgevallen 4
reden van uitval:
- beenwerkaandoening
1
- achterblijver
2
- huidaandoening
0
- hersenverschijnselen
0
- diversen
1
aantal dieren behandeld
reden van behandelen:
- maagdarmaandoening
- beenwerkaandoening
- achterblijver
- huidaandoening
- diversen
1
2
ab

weiconcentraat

MSA/bloed- plantaardig
plasma
eiwit
Sign
’ A

170
5

170
3

170
3

170
7

0
2
0
0
3

1
1
0
0
1

0
1
0
0
2

1
0
1
2
3

2

6a

6a

4a

a
8b

14b

#

2
4
0
0
0

0
4
1
1
0

0
4
0
0
0

0
4
2
2
0

0
7
2
2
3

ns.
2
2
2
2

2

ns.
2
2
2

Sign. = Significantie: ns. = niet significant; # = (p < 0,lO)
aantallen te laag om te toetsen
een verschillende letter binnen een rij duidt op verschil tussen de proefgroepen

eiwitrijk wei-

concentraat
: f 95,35 per 100 kg
* speenvoer met 3%
eiwit uit eiwitrijk
wei-concentraat : f 102,87 per 100 kg
* speenvoer met 2%
eiwit uit MSA-weipoeder + 1% uit
bloedplasma
: f 97,59 per 100 kg
* speenvoer met 3%
eiwit uit sojaschroot
: f 83,96 per 100 kg
* opfokkorrel
: f 52,00 per 100 kg.
- Medicijnkosten.
per injectie wordt gemiddeld 2 ml van een
medicijn ingespoten. De kosten van het
medicijn bedragen f 0,20 per ml.
- Arbeidskosten:
de arbeidskosten zijn f 38,54 per uur
(Landelijk Biggenprijzenschema, 1999).
Uit waarnemingen op het Proefstation voor

de Varkenshouderij blijkt dat het individueel behandelen van één gespeende big
IJ3 minuut kost.
- Kosten uitval:
de kosten van een uitgevallen big bedragen f 58,63.
In tabel 5 zijn de resultaten van de economische berekening weergegeven per afgeleverde big.
Uit tabel 5 blijkt dat er tussen de vijf proefgroepen een verschil is in het economische
resultaat per afgeleverde big. De biggen die
MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat
of sojaschroot in het speenvoer verstrekt kregen hebben het laagste financiële resultaat
per afgeleverde big. De biggen die 3% eiwit
uit eiwitrijk wei-concentraat of uit MSA-weipoeder + bloedplasma in het speenvoer verstrekt kregen hebben het hoogste financiële
resultaat per afgeleverde big.

Tabel 5: Financieel resultaat per afgeleverde big van biggen die gedurende de eerste veertien
dagen na spenen speenvoer verstrekt kregen met verschillende eiwitbronnen
MSAMSA/wei- weiconweipoeder concentraat centraat

MSA/bloed- plantaardig
plasma
eiwit

SEMI Sign.2

opbrengst
voerkosten
medicijnkosten
arbeidskosten
kosten uitval

f 81,25a
f 11,26a

f w1
f 0703
f x41

f 82,39b f 82,49b f 81,45ab
f 11,38ab f 12,04c f 11,83bc f 10,92a
f 0,Ol f 0,02
f 0,03’
f om
f 0,03 f 0,02 f 0,03
f 006
f IJ’8 f 1,05 ‘f 1,05
f 2,52

opbrengst - kosten

f 68,54ab

f

f 81 ,18a

67,98a f

1

69,27bc

f

69,56c

f

0,44 *
QX3 ***

67,92a 0,31 ***

SEM = gepoolde standaard error van het gemiddelde (geeft een indicatie van de nauwkeurigheid
van de schatting van de gemeten variabele). Als het verschil tussen de proefgroepen groter is dan
2,77 x SEM is het verschil significant.
2
Sign. = Signicantie: * = (p < 0,OS); *** = (p < 0,001)
a,b,ceen verschillende letter binnen een rij duidt op verschil tussen de proefgroepen
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4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES
kunnen worden als met een voer met bloedplasma. In dit onderzoek wordt dat niet
bevestigd. Van het voer met MSA-weipoeder
en van het voer met MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat wordt namelijk niet significant minder opgenomen dan van het voer
met MSA-weipoeder + bloedplasma, terwijl
de groei wel duidelijk lager is. Dit suggereert
dat het de immunoglobulinen in bloedplasma zijn die verantwoordelijk zijn voor de
betere groei.
De dieren die 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat in het voer verstrekt kregen behaalden soortgelijke resultaten als de dieren die
MSA-weipoeder + bloedplasma in het voer
kregen. Ook eiwitrijk wei-concentraat bevat
een kleine hoeveelheid immunoglobulinen.
Eiwitrijk wei-concentraat heeft een eiwitgehalte van 35% en het immunoglobulinengehalte in het eiwit is circa 4,5%. Dit betekent
dat de dieren die 3% eiwit uit eiwitrijk weiconcentraat in het voer verstrekt kregen de
eerste veertien dagen na spenen gemiddeld
0,36 gram immunoglobulinen per dag opnamen (0,25 kg voer per dag x 9% eiwitrijk
wei-concentraat x 35% eiwit x 4,5% immunoglobulinen). De dieren die MSA-weipoeder + bloedplasma in het voer kregen
namen dagelijks gemiddeld 0,58 gram
immunoglobulinen op (0,26 kg voer per dag
x 1,3 bloedplasma x 78% eiwit x 22% immunoglobulinen). De dieren die speenvoer kregen dat 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat
bevatte kregen dagelijks dus wel iets minder
immunoglobulinen in het voer verstrekt,
maar blijkbaar was dit toch voldoende om
soortgelijke resultaten te behalen als biggen
die een speenvoer kregen dat 2% eiwit uit
MSA-weipoeder en 1% eiwit uit bloedplasma
bevatte. Eiwitrijk wei-concentraat kan dus
een goede vervanger zijn voor MSA-weipoeder + bloedplasma in speenvoer.
De dieren die plantaardig eiwit in het voer
verstrekt kregen groeiden de eerste veertien
dagen van de opfokperiode even snel als
de dieren die MSA-weipoeder in het voer
verstrekt kregen. Plantaardige eiwitten worden in het algemeen door jonge biggen iets
slechter verteerd dan dierlijke eiwitten
(Makkink, 1992). Een slechtere vertering kan

4.1 Effect eiwitbron
Het doel van dit onderzoek was na te gaan
of er een effect is van eiwitbron in speenvoer
op de technische resultaten en gezondheid
van gespeende biggen. Uit de vergelijking
van de verschillende eiwitbronnen, die allen
3% eiwit leverden, bleek dat de biggen die
MSA-weipoeder + bloedplasma in het voer
kregen, de eerste twee weken na spenen
sneller groeiden en iets meer voer opnamen
dan de biggen die MSA-weipoeder, MSAweipoeder + eiwitrijk wei-concentraat of
sojaschroot in het voer kregen. De technische resultaten van de dieren die 3% eiwit
uit eiwitrijk wei-concentraat in het voer kregen zaten tussen die van de bloedplasmagroep en de overige groepen in. In diverse
proeven in binnen- en buitenland is gevonden dat de toevoeging van bloedplasma
aan speenvoer de technische resultaten van
de biggen verbetert (Gatnau et al., 1993;
Coffey and Cromwell, 1995; Van der PeetSchwering en Binnendijk, 1995 en 1997;
Nessmith et al., 1997). Omdat bloedplasma
veel immunoglobulinen bevat, wordt verondersteld dat deze verantwoordelijk zijn voor
de verbetering van de technische resultaten
en gezondheid van de biggen (Gatnau et
al., 1989). Dit wordt bevestigd door Cain
(1995) die onderzoek gedaan heeft naar het
effect van de verschillende eiwitfracties
(albumine, immunoglobulinen en eiwitten
met een laag moleculair gewicht) in bloedplasma op de technische resultaten van biggen. Alleen de biggen die de immunoglobulinen verstrekt kregen behaalden vergelijkbare technische resultaten als de dieren die
bloedplasma verstrekt kregen, De dieren die
albumine en eiwitten met een laag moleculair gewicht kregen behaalden aanmerkelijk
slechtere resultaten.
Volgens Ermer et al. (1994) maakt bloedplasma het voer smakelijker en wordt er
daarom meer van opgenomen en groeien
de dieren sneller. Als de veronderstelling
van Ermer et al. (1994) juist is, zouden met
een voer met smakelijke dierlijke eiwitten
zonder immunoglobulinen, zoals MSA-weipoeder, dezelfde resultaten behaald moeten
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leiden tot minder goede technische resultaten en tot speendiarree-problemen. Makkink
(1992) concludeert echter op basis van haar
onderzoek dat een voldoende hoge voeropname na spenen belangrijker lijkt om speendiarree-problemen te voorkomen dan een
verschil in vertering tussen eiwitbronnen. In
deze proef was er geen verschil in voeropname tussen de dieren die 3% eiwit uit
MSA-weipoeder of uit sojaschroot kregen.
Daarnaast is aan het voer met sojaschroot
lactose toegevoegd. Uit diverse proeven is
gebleken dat de toevoeging van lactose aan
speenvoer de technische resultaten verbetert (Owen et al., 1993; Nessmith et al.,
1997). Dit zijn twee redenen waarom er waarschijnlijk geen verschil in technische resultaten is tussen de dieren die MSA-weipoeder
of sojaschroot in het voer kregen.
In de periode van 15 tot 34 dagen na opleg
zijn er geen aantoonbare verschillen in technische resultaten tussen de biggen die de
eerste veertien dagen na spenen verschillende eiwitbronnen in het voer verstrekt kregen.
Tijdens het onderzoek is in alle proefbehandelingen, ondanks het feit dat er geen antimicrobiële groeibevorderaars aan de speenvoeders toegevoegd waren, weinig diarree
voorgekomen bij de biggen en zijn er weinig
dieren behandeld wegens maagdarmaandoeningen. Er was dan ook geen effect van
eiwitbron in het voer op het vóórkomen van
diarree, het aantal uitgevallen dieren en het
aantal dieren dat behandeld is vanwege
maagdarmaandoeningen. Het totaal aantal
veterinair behandelde biggen was in de
groep “plantaardig eiwit” iets hoger dan in
de andere proefgroepen. Dit is met name
veroorzaakt door meer behandelingen
wegens beenwerkaandoeningen (gewrichtsontsteking) en huidaandoeningen (smeerwrang). Het is echter de vraag of deze

behandelingen een gevolg zijn van de eiwitbron in het voer.
De dieren die MSA-weipoeder + bloedplasma of 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat in
het speenvoer verstrekt kregen hadden het s
gunstigste financiële resultaat per afgeleverde big. De voerkosten in deze beide groepen waren weliswaar hoger, maar daarentegen was de opbrengst per afgeleverde big
ook hoger en waren de kosten voor uitval
lager.
4.2 Conclusies
- Biggen die MSA-weipoeder + bloedplasma in het speenvoer krijgen groeien de
eerste veertien dagen na spenen en in de
periode van opleg tot 34 dagen na opleg
sneller dan biggen die MSA-weipoeder,
MSA-weipoeder + eiwitrijk wei-concentraat
of sojaschroot in het speenvoer krijgen.
- Biggen die 3% eiwit uit eiwitrijk wei-concentraat in het speenvoer krijgen behalen
zowel tijdens de eerste veertien dagen na
spenen als tijdens de gehele opfokperiode
dezelfde groei, voeropname en voederconversie als biggen die 2% eiwit uit MSAweipoeder + 1% eiwit bloedplasma in het
speenvoer krijgen. Eiwitrijk wei-concentraat kan dus een goede vervanger zijn
voor MSA-weipoeder + bloedplasma in
speenvoer.
- Er is geen effect van eiwitbron in speenvoer op het aantal uitgevallen dieren en
een klein effect van eiwitbron in speenvoer
op het aantal behandelde dieren. In de
groep “plantaardig eiwit” is het aantal veterinair behandelde dieren het hoogste.
- Het financiële resultaat is het hoogst bij de
biggen die speenvoer krijgen dat 3% eiwit
uit eiwitrijk wei-concentraat of uit MSA-weipoeder + bloedplasma bevat.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Grondstoffensamenstelling en berekende chemische samenstelling van de proefvoeders (glkg)
MSAweipoeder
MSA weipoeder
117,7
lactoperoxidase-premix wei-concentraat
lactose
bloedplasma
sojaschroot
lijnzaad
20
aardappeleiwit
22,6
getoaste sojabonen 90
gerst
450
tarwe
50
tarwevoerbloem
50
ontsloten máis
142,l
vismeel
25
soja-olie
.‘
krtlt
premix en zuren
32,7
EW
ruw eiwit
ruw vet
as
ruwe celstof
zetmeel
darmvert. lysine
darmvert. meth.+cyst.
darmvert. threonine
darmvert. tryptofaan
lactose
verteerbaar fosfor

1,09
180
52,0
60,2
31,5
383
10,3
633
690
19
1
50
316

3% weiconcentraat

9% weiconcentraat

78,6

1,3% bloed- plantaardig
plasma
eiwit
78,4

30,o
098

16,5
13

50,5

22,3
90
450
50
50
148,4
25

20
21,9
90
450
50
50
159,6
25

20
20,5
90
450
50
50
150,l
25

34,9

39,6

36,5

70,9
20
23,5
90
450
33,4
50
140
25
29 7
03
4317

1,09
180
52,3
58,1
34,3
387
10,3
6j3
610
1, 9
50
3 !6

1,09
180
52,9
53,8
34,6
393
10,3
6f3
6,0
1, 9
50
3 96

1,09
180
51,6
57,9
34,4
388
10,3
612
6! 0
19 9
50
316

1,09
180
51,7
56,5
38,0
375
10,3
6I 2
690
19
1
50
3f 6
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