Drs. H, Everts 1
Ing. J.G. Plagge 2
Ing. L.B.J. Sebek 1
1. Instituut voor Veevoedingsonderzoek
(WVO), Lelystad
2. Varkensproefbedrijf
“Noord- en OostNederland”, Raalte

e

n
n bigge

The effect of the
lysine/pro tein con tent in the
diet for lacta ting sows on
the performance of the
sows and their litters

Varkensproefbedrijf
“Noord- en Oost-Nederland”

Drosteweg 8
8101 NB Raalte
tel. 05720 - 52174

Proefverslag nummer P 1.67
april 1991

INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING

3

SUMMARY

6

1

INLEIDING
INTRODUCTION

8
8

2

MATERIAAL EN METHODEN
MATERIAL AND METHODS
Proefdieren en proefomvang
Proefbehandelingen
Proefindeling
Voerschema’s
Voermethode en watervoorziening
Verzorging en methode van werken
Huisvesting
Verzameling en verwerking van de gegevens
Statistische analyse

9
9
9
9

21
2:2
23
2:4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

10
10
10

10

10

11

11

RESULTATEN
RESUL TS
Voeders
Een aantal technische resultaten van zeugen en biggen
Voeropname van zeug en biggen
Lichaamsgewicht van de zeugen
Reproduktie gegevens na het spenen
Uitval van de zeugen

12

4

DISCUSSIE
DISCUSSION

21

5

CONCLUSIE
CONCLUSION

25
25

6

LITERATUUR
LITERATURE

26
26

BIJLAGEN
APPENDIX

27

REEDS EERDER VERSCHENEN PROEFVERSLAGEN
PUBLISHED RESEARCH REPORTS

30
30

3
3.1
3.2
3.3
34
3:5
3.6

12
12
13
16
17
18
19

21

27

SAMENVATTING
Tijdens de zoogperiode moeten zeugen
meestal hun lichaamsreserves aan vet en
eiwit behoorlijk aanspreken, omdat ze in
verhouding tot hun melkproduktie te weinig
energie en eiwit opnemen. De vraag is of
een verhoging van het lysineleiwit gehalte
van het voer voor lacterende zeugen een
gunstig effect heeft op de melkproduktie
(dus een betere groei van de biggen) en de
afbraak van lichaamseiwit kan beperken. Dit
laatste zou mogelijk een gunstig effect kunnen hebben op de volgende reproduktiecyclus.

biggen speenkorrel ter beschikking. Na het
spenen werden van een aantal tomen ook
de gegevens van de biggen tijdens de
opfokperiode verzameld.
Voor dit onderzoek zijn in totaal 392 zeugen
ingezet. Ongeveer 90% van de zeugen
waren van het kruisingstype GY*NL en
ongeveer 10% waren zuivere NL zeugen,
Een maand voor de eerste worp werden de
behandelingen toegewezen. De zeugen
bleven tot en met de vierde lactatie op de
zelfde behandeling in de proef, tenzij ze
eerder uitvielen.

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Resultaten

In deze proef werd het effect van het gehalte aan verteerbaar lysine in het voer tijdens
de lactatie periode onderzocht op de prestaties van de zeugen en hun biggen. De
drie behandelingen, die in deze proef
onderzocht zijn, verschilden in het gehalte
aan faecaal verteerbaar lysine en cystine
plus methionine in het voer dat tijdens de
lactatie werd verstrekt. De op basis van
tabelwaarden berekende gewenste gehaltes in het voer voor lacterende zeugen
staan vermeld in onderstaande tabel.

Op basis van gevonden chemische samenstelling van de voeders en door het Instituut
voor Veevoedings Onderzoek (IVVO) te
Lelystad gemeten verteringscoefficienten,
bleek dat de energiewaarde van alle drie de
voeders duidelijk lager was dan verwacht
(0,94-0,95 EW in plaats van 0,97 EW). De
bruto gehaltes aan lysine en cystine +
methionine en de gemeten faecale verteerbaarheden ervan waren lager dan berekend. Het niveau van de nagestreefde
gehaltes werd niet gehaald, maar de verschillen tussen de behandelingen waren wel
voldoende groot. Uitgedrukt per EW waren
de gehaltes aan faecaal verteerbare lysine
voor de voeders 0, 1 en 2 respectievelijk
5,8, 6,6 en 7,5 g/EW, terwijl 6,2, 6,9 en 7,6
g/EW gepland was.
De resultaten werden per worpnummer
geanalyseerd. Het totaal aantal geboren
biggen, het aantal levendgeboren biggen
en het geboortegewicht werd niet beinvloed
door de behandeling. Tijdens de zoogperiode bleek, dat er geen behandelingseffect
was op het aantal gespeende biggen. Het
speengewicht van de biggen verschilde
alleen in de vierde pariteit tussen behandeling 2 en behandeling 0. Het sterftepercen-

Het voer van behandeling 0 komt qua
gehaltes goed overeen met het traditionele
voer voor dragende en lacterende zeugen.
Tijdens de dracht kregen alle zeugen dit
zeugenvoer. De opfokzeugen kregen tijdens
de hele dracht 25 kg voer per dier per dag.
Oudere worps zeugen kregen 2,75 kg tijdens het eerste deel van de dracht en 3,255
kg tijdens de laatste maand van de dracht.
Tijdens de lactatie werd de voergift voor de
zeugen berekend als 1% van het lichaamsgewicht van de zeug + 0,4 kg per zogende
big. Vanaf de tiende dag van de lactatie
werd aan de biggen biggenopfokkorrel verstrekt. Een week voor het spenen kregen de
Tabel: Gehaltes van de proefvoeders
Behandeling

0

1

2

Energie waarde
Faecaal verteerbaar lysine g/kg
Faecaal verteerbaar cystine + methionine g/kg

0,97
670
4,O

0,97
6,7
433

0,97
714
4,6
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over de eerste vier worpen leverde een wezenlijk lagere uitval op voor behandeling 1,
De redenen van uitvai over de eerste vier
worpen leverde geen significante verschillen tussen de behandelingen op.

tage van de biggen tijdens de zoogperiode
werd niet door de behandelingen beinvloed.
De reden van uitval van de biggen bleek in
de derde lactatie wel beinvloed te worden
door de behandeling. Deze invloed was significant. Met name een hogere uitval ten
gevolge van spreidzit bij behandeling 0 viel
OP*
In de eerste lactatie groeiden de biggen bij
behandeling 1 sneller dan bij behandeling 0
en in de vierde lactatie bleken de biggen bij
behandeling 1 en 2 sneller te groeien dan
bij behandeling 0. Er bleken geen systematische verschillen te bestaan in voeropname
door de zeugen en de biggen. Alleen in de
vierde lactatie aten de biggen van zeugen
met behandeling 1 duidelijk minder voer. Na
het spenen van de biggen werden er geen
verschillen waargenomen in groei, uitval of
voederconversie tussen de verschillende
behandelingen.
De gewichten van de zeugen waren wel
verschillend tussen de behandelingen. Bij
het spenen na de eerste worp waren de
zeugen van de behandelingen 1 en 2
zwaarder dan de zeugen van behandeling
0. Na het spenen van de tweede worp
waren de zeugen van behandeling 2 duidelijk zwaarder dan de zeugen van behandeling 0. Behandeling 1 nam een tussenpositie
in. Na het werpen van de vierde worp bleken de zeugen van behandeling 2 duidelijk
zwaarder dan de zeugen van behandeling
0.
De reproduktiegegevens lieten geen grote
verschillen zien tussen de behandelingen.
Na het spenen van de vierde worp was er
een tendens tot meer herdekkingen bij
behandeling 2. De tussenworptijd was tussen de derde en vierde worp korter bij
behandeling 2, maar tussen de vierde en de
vijfde worp was er een tendens tot een korter interval bij behandeling 1, Eenzelfde
beeld werd gevonden voor de interval tussen spenen en succesvolle dekking.
De uitval van de zeugen na de eerste worp
was hoog (30,5%) bij behandeling 2 en laag
(13,7%) bij behandeling 1, Dit verschil was
significant. Bij de hogere uitval op behandeling 2 viel het hoge aantal uitvallers wegens
reproduktiestoornissen (terugkomen, verwerpen, gust en niet-berig) op. De uitval
van de zeugen ten gevolge van reproduktiestoornissen uitgedrukt als percentage van
de totale uitval na de eerste worp tendeerde
tot hoger bij behandeling 2. De totale uitval

Discussie
De resultaten van deze proef laten zien dat
een verhoging van het lysinegehalte in het
voer voor Iacterende zeugen geen systematisch effect heeft op het aantal gespeende
biggen, het sterftepercentage van de biggen tijdens de lactatie, het speengewicht
van de biggen of de groei van de biggen tijdens de zoogperiode of daarna. Een verhoging van het lysinegehalte in het lactatievoer blijkt wel een effect te hebben op het
lichaamsgewicht van de zeugen, vooral bij
de lagere worpnummers. Zeugen, die meer
lysine via het voer krijgen, hoeven minder
lichaamseiwit af te breken om toch voldoende melk te produceren. Deze geringere
eiwitafbraak heeft een geringer gewichtsverlies tijdens de lactatie tot gevolg. Het
verwachte gunstige effect hiervan op de
reproduktieresultaten is niet waargenomen.
Het merendeel van de onderzochte reproduktieparameters liet geen duidelijke verschillen zien ten voordele van de behandelingen met meer lysine in het voer. Bij de uitval van de zeugen bleek echter het tegendeel: bij behandeling 2 vallen na de eerste
worp 19 dieren uit door problemen met de
reproduktie, terwijl dat er bij behandeling 0
maar 8 en bij behandeling 1 maar 3 zijn De
oorzaak van deze reproduktie problemen bij
de hoogste lysine trap kan gezocht worden
in een onevenwichtige afbraak van reserves
aan vet en eiwit. De zeugen van behandeling 2 breken minder eiwit af, maar blijken
daarnaast onevenredig veel vet te mobiliseren Dit kan ondermeer worden afgeleid uit
waargenomen verschillen in verlies van
spekdikte tijdens de lactatie zoals gemeten
bij een beperkt aantal zeugen in de eerste
lactatie (behandeling 0, 1 en 2 respectievelijk 2,8, 3,0 en 4,9 mm verlies). Ook voorlopige resultaten van balansproeven op het
IVVO, waar twee verschillende gehaltes aan
faecaal verteerbaar lysine in het lactatievoer
(6,0 ten op zichte van 7,4 g/kg) werden
onderzocht, geven aan dat bij een hogere
gift aan lysine de eiwitmobilisatie vermindert
en de vetafbraak groter wordt. Omdat
vetweefsel veel minder water bevat dan
4

spier(eiwit)weefsel verliezen de zeugen met
een hoger gehalte aan lysine in het voer
toch minder gewicht. De grotere vetafbraak
gecombineerd met een geringere eiwitafbraak kan bij de zeugen op behandeling 2
leiden tot een ongunstige eiwit/vet verhouding in het lichaam en daarmee de voortplantingscyclus blokkeren. Dat een afwijkende eiwit/vet verhouding (relatief te weinig vet) de voortplantingscyclus kan verstoren is bij de mens aangetoond door Frisch
(1988).
Theoretische berekeningen geven aan dat
bij een melkproduktie van gemiddeld 5 kg
melk per dag 5,8 gram verteerbaar lysine
per EW voldoende is, bij een produktie van
gemiddeld 8 kg melk per dag 6,3 gram verteerbaar lysine per EW en bij een produktie
van gemiddeld 10 kg melk 6,6 gram verteerbaar lysine per EW. Bij extreem hoge
melkproduktie zou een verdere verhoging
van het gehalte aan verteerbare lysine
alleen maar zin hebben als er ook een voldoende hoge voeropname gerealiseerd kan
worden om extreme vetafbraak te voorkomen. Het gehalte aan verteerbare cystine+methionine lijkt te kunnen varieren tussen 45% (Speer, 1990) en 60% (NIK, 1988)
van de behoefte aan verteerbare lysine.

hogen tot boven de 6,6 g/EW.
Voor de duidelijkheid moet gesteld worden
dat deze conclusie geldig is voor die situatie waarin tijdens de dracht traditionele
zeugenbrok wordt verstrekt. Bij het voeren
van een eiwitarmere brok tijdens de dracht
is het mogelijk dat een hoger gehalte aan
lysine niet zulke sterke effecten heeft, omdat
in die situatie de vetvoorraad tijdens de
dracht groter wordt (Everts & Dekker, 1989).
Bovendien moet er rekening gehouden worden met het feit dat het hier gaat om
bepaalde gehaltes aan verteerbare lysine.
In deze proef en ook in andere onderzoeken
bleek dat de tabel-waarden soms wel 5%
hoger kunnen uitkomen dan de werkelijke
waarden,
Een aanbeveling voor het gehalte aan
darmverteerbaar lysine kan uit deze proef
niet worden afgeleid. Op basis van tabelwaarden kan echter wel berekend worden
dat er in het voer van behandeling 1, die het
beste voldeed, ongeveer 6,2 gram darmverteerbaar lysine per berekende EW aanwezig
was.

Conclusie
In deze proef bleek, dat een verhoging van
het gehalte aan verteerbaar lysine in het
voer voor lacterende zeugen geen éénduidige gevolgen had voor de groei van de
biggen, maar dat het gewichtsverlies van
de zeug tijdens de lactatie wel kleiner werd.
Tegen de verwachting in bleek het hoogste
gehalte aan verteerbaar lysine in het voer
(behandeling 2) een ongunstig effect te
hebben op de uitval van de zeugen (vooral
ten gevolge van problemen met de reproduktie). Dit is waarschijnlijk een gevolg van
het ontstaan van een ongunstige eiwit/vet
verhouding in het lichaam van de zeugen,
Op grond van theoretische berekeningen
blijkt dat er ten minste 6,3 tot 6,6 gram verteerbaar lysine en 2,8 tot 3,8 gram verteerbare cystine + methionine per EW in het
voer aanwezig moet zijn. Deze gehaltes
komen overeen met behandeling 1 en deze
behandeling kwam er in de vergelijking met
de andere getoetste behandelingen goed
uit. -Bij hogere melkprodukties is het wenselijk het gehalte aan verteerbaar lysine te ver5

SUMMARY
ment 1 and 2 than on reatment 0. Piglet
mortality during lactation did not differ. Only
in the third lactation differente in the causes
of mortality were observed. Especially the
higher mortality due to splay-leg in treatment 0 was remarkable.
There were no systematic differences
between the treatments in feed intake of the
sows and piglets during lactation. In the
fourth lactation the piglets on treatment 1
consumed significantly less solid feed.
From weaning to a live weight of 25 kg there
were no differences observed in daily gain
of the piglets, feed intake nor in piglet mortality.
The body weight of the sows showed significant differences. After the fourth farrowing
the sows on treatment 2 were significantly
heavier than the sows on treatment 0. At
weaning the sows on the higher levels of
lysine had higher body weights. This was
significant in the first and the second parity.
In the higher parity numbers this was a
tendency.
There were no systematical differences in
the between farrowing interval, the interval
between weaning and oestrus and in the
percentage of reinseminated sows.
The culling percentage of sows after the first
litter was signifi~antly higher in treatment 2
(30.5%) than in treatment 1 (13.7%). A higher number of sows culled for reproductive
problems (anoestrus, repeat breeder, empty
sows and abortion) was the main reason for
the differente.
The culling percentage for the first four parities was significantly lower in treatment 1,
The reason for culling for the first four parities was not significantly affected by the
treatments.
The two main effects of increasing the leve1
of digestible lysine in the diet for lactating
sows observed in this experiment are on
first sight conflicting.
The higher body weights of sows with a
supply of lysine during lactation can be
explained by a decreased demand to mobilize bodyprotein to produce the same output
of milk. This lower body weight loss was
expected to have a positive effect on the
reproductive performance in the next cycle.
However, there was no differente between
the treatments in the performance of those

During lactation many sows have to use
their body stores of fat and protein, because
their intake of energy and protein is too low
in relation to their milk production. It is interesting to know if a higher lysine supply can
increase milk production (thus a higher piglet gain) and decrease protein mobilization.
This smaller protein loss can probably affect
the next reproductive cycle in a positive
way.
In this trial the effect of three different levels
of digestible lysine in the diet for lactating
sows was studied. In total 392 sows were
used: 133 in treatment 0, 131 in treatment 1
and 128 in treatment 2. The sows were in
the experiment on the same treatment for
four successive parities, unless they were
culled. In treatment 0 a commercially manufactured sow feed (12.2 MJ ME/kg fresh)
was used. The increasing levels of digestible lysine were created by replacing cassave by soybean meal. The planned levels of
digestible lysine in the lactation diets were
6.0, 6.7 and 7.4 g/kg fresh.
During pregnancy all sows were fed the
commercially manufactured sow feed of treatment 0. The feeding leve1 during lactation
was calculated as 1% of the body weight of
the sow plus 0.4 kg per suckling piglet.
After ten days of lactation solid feed was
offered to the piglets. Average lactation
‘length was 32 days. After weaning the effect
of the lactation treatment on performance of
piglets in the rearing period was investigated with a limited number of litters.
Based on the observed chemical analysis
and the results of (faecal) dig~stibility trials
the energy content of the feed and the
levels of digestible lysine, cystine plus
methionine were lower than calculated with
tabulated values. The tested ratios between
digestible lysine and energy in the feeds
were 0.46, 0.53 and 0.60 g faecal digestible
lysine per MJ ME, respectively.
The reproductive performance of sows was
statistically analysed per parity. There were
no differences in numbers of alive born pigIets, mean piglet birth weight and numbers
of weaned piglets. Piglet weight at weaning
was higher on treatment 2 in the fourth parity. Daily piglet gain was in the first parity
higher on treatment 1 than on treatment 0.
In the fourth parity it was higher on treat6

sows, who had a next cycle. However, the
number of sows culled, especially for
reasons of reproductive problems, was significantly increased on the treatment with
the highest lysine supply. This effect can be
explained by a higher fat mobilization in the
sows with the highest lysine supply. The
increased fat mobilization is supported by
an observed higher backfat loss measured
in a limited number of first parity sows
(backfat loss in treatment 0, 1 and 2 was
2.8, 3.0 and 4.9 mm respectively). Also preliminary results from balance trials on the
Research Institute for Livestock Feeding
and Nutrition in Lelystad indicated that lactating sows with 7.4 g digestible lysine in
the diet had a less negative nitrogen balance and a higher fat mobilization than sows
with 6.0 g digestible lysine in the diet. The
poor reproductive performance on treatment 2 can be explained by an unbalanced
protein/fat ratio in the sow’s body. The disturbing effect of a relative shortage of fat on
the reproductive process is shown by Frish
(1988) in humans.
On the basis of this experiment and theoretical calculations it is concluded that the diet
for lactating sows should contain 0.50-0.53
g digestible lysine per MJ ME. The requirement of digestible cystine plus methionine is
ranging between 45% (Speer, 1990) and
60% (NRC, 1988) of the requirement of
digestible lysine.
When a mean milkproduction of above 10
kg milk per day is expected, then the digestible lysine content in the diet can be increased above 0.53 g per MJ ME. A further
increase is only useful when also a high
feed intake can be garanteed to prevent an
extreme fat mobilization.
This conclusion is valid when during pregnancy a diet with a normal leve1 of protein
(>6.0 g digestible lysine/kg) is supplied.
When during pregnancy the protein supply
is restricted to about 70% of normal, then
the conclusion can be different due to the
higher fat content of the sows in that situation (Everts & Dekker, 1989).
The presented conclusion is based on analysed values. In practice diets are based on
tabulated digestibilities and often also on
tabulated chemical compositions. From this
and other experiments it can be concluded
that calculated values can differ from analysed values.
The ileal digestibility of the amino acids was

not measured. However, it can be calculated with tabulated values that the diet of the
treatment with the best results (treatment 1)
contained about 0.51 g ileal digestible lysine per calculated MJ ME.

1 INLEIDING
INTRODUCTION
De lactatieperiode is zowel voor de zeug als
voor de biggen een belangrijke periode.
Van de zeugen wordt tijdens de lactatie
vaak zoveel gevraagd, dat er aanspraak
gemaakt wordt op de aanwezige lichaamsreserves. De mate waarin dat gebeurt kan
gevolgen hebben voor een volgende produktiecyclus. Voor de biggen is de lactatie
periode van levensbelang. Naast het overleven van de biggen, wordt er een voorspoedige biggengroei gewenst om bij het spenen voldoende zware en vitale biggen te
hebben.
Het is duidelijk, dat de melkproduktie centraal staat en dat er naar gestreefd moet
worden om naast een optimale melkproduktie een minimale afbraak te hebben van de
lichaamsreserves van de zeug. Een optimale voeding van de zeug is dan gewenst. Op
basis van de berekende energiebehoefte
zouden zeugen met 10 biggen 65 tot 7,0
EW per dag moeten opnemen (CVB, 1988).
De opname aan verteerbaar lysine zou dan
volgens de aangegeven gehaltes ongeveer
45 gram zijn (CVB, 1988). Een onvoldoende
voeropname, zoals vooral bij jonge zeugen
waargenomen, betekent een te geringe
opname aan energie en aan verteerbaar
lysine. Dit kan gevolgen hebben voor de
melkproduktie en voor de vruchtbaarheid na
het spenen.
De gehanteerde norm voor lysine kan niet
goed onderbouwd worden op basis van literatuurgegevens. De aanbevolen norm is
afhankelijk van het gebruikte criterium. Als
het gewichtsverlies van de zeug of de groei
van de biggen wordt gebruikt als toetssteen, dan komen de normen relatief laag
uit (O’Grady & Hanrahan, 1975; Salmon
Legagneur & Duee, 1972). Als echter bloedparameters of de stikstof balans als criterium worden gebruikt, dan komen de normen relatief hoog uit (Wilkinson et al., 1982;
Helms, 1978). De gevonden normen voor
bruto lysine in grammen per dag vertonen
dan ook een grote variatie. Veel proeven
zijn gebaseerd op gegevens van jonge zeugen en de behandelingsniveaus werden
vaak aangelegd door synthetische lysine
toe te voegen. Bovendien is het effect van
een behandeling ook afhankelijk van de toegepaste voeding tijdens de dracht, Derhal-

ve is het niet eenvoudig om deze bruto normen te vertalen in faecaal of darm verteerbare lysine normen.
Gezien de tendens tot hogere melkproduktie in de huidige zeugenstapel ten op zichte
van tien tot vijftien jaar geleden en de onduidelijkheid over het gewenste gehalte aan
verteerbaar lysine in het voer voor lacterende zeugen leek het gewenst in een proef
verschillende gehaltes aan faecaal verteerbaar lysine in het voer voor lacterende zeugen te onderzoeken gedurende meerdere
pariteiten.
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2 MATERIAAL EN METHODEN
MATERIAL AN0 METHODS
2.1 Proefdieren en proefomvang

baar cystine plus methionine gehalte van
4,0 g/kg. Tijdens de zoogperiode kregen de
zeugen, toegekend aan behandeling 0,
hetzelfde zeugenvoer als tijdens de gust- en
drachtfase. Het voer voor de zeugen van
behandeling 1 en 2 bevatte evenveel energie als het voer van behandeling 0, maar
het gehalte aan eiwit en faecaal verteerbaar
lysine en cystine plus methionine verschilde. In tabel 2 zijn de berekende gehaltes
van de voeders weergegeven. Het voer
voor behandeling 0 was een praktijkvoer
voor dragende en lacterende zeugen met
een in de tijd variabele samenstelling. De
grondstoffensamenstelling van voeders voor
de behandelingen 1 en 2 was vergelijkbaar
met die van behandeling 0. Echter, de
hogere gehaltes aan eiwit, lysine en cystine
plus methionine in de voeders 1 en 2 werden gerealiseerd door het uitwisselen van
tapioca tegen soyaschroot.

Het onderzoek is uitgevoerd met zeugen
van het kruisingstype GY*NL (+ 90%) en
met zuivere NL zeugen (& 10%). In totaal
zijn 392 zeugen voor het onderzoek ingezet,
waarvan er 133 zijn toegekend aan behandeling 0; 131 aan behandeling 1 en 128 aan
behandeling 2. Vlak voor de eerste worp
werden de zeugen aan een behandeling
toegewezen, De zeugen bleven tot en met
de vierde lactatie op dezelfde behandeling
in de proef, tenzij ze eerder uitvielen. Het
onderzoek is begonnen in mei 1984 en
afgesloten in juli 1989. In tabel 1 is het aantal zeugen in de proef per worpnummer en
per behandeling weergegeven.
2.2 Proefbehandelingen
In dit onderzoek zijn 3 proefbehandelingen
met elkaar vergeleken. De behandelingen
onderscheiden zich door een verschil in
voersamenstelling tijdens de zoogperiode.
Tijdens de periode dat de dieren gust of
drachtig waren, kregen alle dieren zeugenvoer met als berekende waarden een EW
van 0,97, een faecaal verteerbaar lysine
gehalte van 6,0 g/kg en een faecaal verteer-

Om te onderzoeken of de behandeling van
de zeugen tijdens de zoogperiode invloed
heeft op de resultaten van de biggen tijdens
de opfokperiode, zijn van een aantal biggen
na het spenen de resultaten ten aanzien van
de groeisnelheid, voederconversie, voeropname en uitval verzameld.

Tabel 1. Aantal waarnemingen per behandeling en per pariteit
Table 1. Number of observations per parity in each treatment
0

1

2

133
108
93
74

131
113
105
85

128
89
79
64

behandeling

0

1

EW
bruto lysine (g/kg)
faecaal verteerbaar lysine (g/kg)
faecaal verteerbaar cystine+methionine (g/kg)

0,97
713
690
470

0,97
830
677
4,3

behandeling
pariteit
1

2
3
4
Tabel 2. Enkele berekende gehaltes van de voeders
Table 2. Some calculated characteristics of the diets
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2
0,97
8,7
794
476

2.5 Voermethode en watervoorziening

Door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) te Lelystad zijn de voeders
middels verzamelmonsters regelmatig chemisch geanalyseerd. Tevens zijn er door het
IVVO met de voeders van behandeling 0 en
2 verteringsproeven uitgevoerd. De faecale
verteerbaarheden werden met vier volwassen, guste zeugen éénmalig bepaald. Hierbij werd ook de faecale aminozuurverteerbaarheid bepaald.

De guste en dragende zeugen werden één
keer per dag ‘s morgens gevoerd. Zogende
zeugen werden twee maal per dag
gevoerd. De guste en dragende zeugen
konden twee maal per dag, gedurende 1,5
uur, water opnemen via een nippel in de
trog. Voor de zeugen in de kraamstal was
water onbeperkt beschikbaar. De biggen
werden vanaf een leeftijd van ongeveer tien
dagen bijgevoerd met biggenopfokkorrel
(EW 1,29, verteerbaar lysine 13,6 g/kg, verteerbaar cystine + methionine 7,2 g/kg).
Een week voor het spenen werd er overgegaan op het verstrekken van speenkorrel
(EW IJ 0, verteerbaar lysine 10,5 g/kg, verteerbaar cystine + methionine 6,4 g/kg).
Drinkwater stond voor de biggen onbeperkt
ter beschikking via bijtnippels.
Na het spenen kregen de biggen in de eerste twee weken speenkorrel. Daarna werd
er tot het einde van de opfokperiode babybiggenkorrel (EW 1,017, verteerbaar lysine
10,3 g/kg, verteerbaar cystine + methionine
6,0 g/kg) verstrekt.

2.3 Proefindeling
Ongeveer een maand voor de verwachte
werpdatum zijn de opfokzeugen aan één
van de proefbehandelingen toegekend. Bij
de toekenning is rekening gehouden met de
erfelijke afkomst van de dieren. Indien
mogelijk zijn groepen van drie zusters
gevormd. Deze zijn gelijk over de proefbehandelingen verdeeld. Daarna zijn groepen
van halfzusters gevormd en eveneens gelijk
over de proefbehandelingen verdeeld. Niet
verwante dieren zijn aselect aan één van de
behandelingen toegekend. Dieren éénmaal
toegekend aan een behandelingsgroep zijn
tot en met de vierde worp in dezelfde groep
gebleven, tenzij ze eerder uitvielen.

2.6 Verzorging en methode van werken
De biggen werden op een vaste dag in de
week gespeend op een leeftijd die varieerde tussen 29 en 35 dagen. De zeugen werden na het spenen verplaatst naar de dekstal en de biggen gingen naar speciale biggenopfokhokken. Na het spenen werden de
kraamafdelingen gereinigd en ontsmet,
Overleggen van de biggen vond zowel binnen als tussen de proefgroepen plaats,
waardoor de tomen grotendeels zijn gestandaardiseerd. De guste zeugen zijn dagelijks
gecontroleerd op berigheid en bij berigheid
kunstmatig geinsemineerd. Zeugen die tien
dagen na het spenen nog niet berig waren,
zijn behandeld met een bronstbevorderend
hormoon, Indien een week later nog geen
bronst was opgetreden, dan werd deze
behandeling herhaald. Zeugen die na de
tweede behandeling niet berig werden, zijn
afgevoerd.

2.4 Voerschema’s
Voor alle drie de proefbehandelingen is
eenzelfde voerschema toegepast. Dit schema was gelijk aan het toen geldende CVBschema. Vanaf het moment van dekken tot
aan de verwachte werpdatum kregen alle
opfokzeugen 25 kg standaard zeugenbrok
per dier per dag. Op de dag van werpen
kregen de zeugen 05 kg voer.
Tijdens de zoogperiode werd er gevoerd
naar lichaamsgewicht van de zeug en naar
toomgrootte.
Dit hield in dat er per dag maximaal 1% van
het lichaamsgewicht plus 0,4 kg per big
werd verstrekt. De voergift na het werpen
was als volgt: op de eerste dag van de lactatie 2 kg en op de volgende dag 4 kg en
afhankelijk van de eetlust op de derde tot
de vijfde dag het maximum. Vanaf het spenen tot dekken, of indien nog niet gedekt tot
maximaal 10 dagen na het spenen werd er
4,0 kg voer per dag verstrekt, Oudere
worps zeugen kregen tijdens het eerste
deel van de dracht 2,75 kg voer per dag en
in de laatste maand van de dracht 3,25 kg
voer.

2.7 Huisvesting
Op een leeftijd van ongeveer zeven maanden werden de opfokzeugen verplaatst naar
de dekstal en gehuisvest in voerligboxen.
Na het dekken bleven deze dieren in voer10

ligboxen of werden ze verplaatst naar een
afdeling, waar ze werden aangebonden. Na
het spenen werden de zeugen verplaatst
naar de dekstal met voerligboxen en na het
dekken naar een afdeling waar ze werden
aangebonden.
Tijdens de zoogperiode waren de zeugen
gehuisvest in boxen waarbij ze waren aangebonden door middel van een schoftband
of los in de box stonden.
Zowel bij de guste, dragende als zogende
zeugen waren de afdelingen voorzien van
een centraal verwarmingssysteem. Na het
spenen zijn de biggen op batterijen of in
grondhokken opgefokt. Ook deze afdelingen waren voorzien van een centraal verwarmingssysteem. Alle afdelingen, zowel bij
de zeugen als bij de biggen werden mechanisch geventileerd.

SED (= standaard afwijking van het verschil)
gegeven. Grofweg kan worden aangehouden dat een verschil tussen twee behandelingen van minimaal tweemaal de SED een
significant verschil betekent. Voor de nietnormaal verdeelde kenmerken is de X*toets gebruikt.
Bij een aantal kenmerken is bovendien
gebruikt gemaakt van een regressie analyse
om te toetsen of een gevonden behandelingseffect samenhing met andere factoren,
zoals het aantal gespeende biggen of de
lactatieduur.

2.8 Verzameling en verwerking van de
gegevens
Om het gewichtsverloop van de zeugen
vast te kunnen stellen, zijn de dieren na het
werpen en bij het spenen gewogen. De biggen zijn zowel bij de geboorte als op de
dag van spenen gewogen. Van zeugen die
om welke reden dan ook vroegtijdig zijn
gespeend, zijn de gegevens over berigheid
niet in de berekeningen meegenomen. Bij
zeugen die verworpen, is de volgende dekking als herdekking verwerkt. Zowel de
voeropname van de zeug als van de biggen
is tijdens de zoogperiode geregistreerd.
Verder is het tijdstip en, indien bekend de
reden van uitval, van de zeugen en de biggen vastgelegd.
De resultaten zijn statistisch getoetst om
aan te kunnen geven of gevonden verschillen het gevolg zijn van de proefbehandeling
of toe te schrijven zijn aan het toeval.
2.9 Statistische analyse
De gegevens werden per pariteit geanalyseerd. Omdat het aantal waarnemingen per
behandeling vooral bij de hogere worpnummers nogal verschilde, is in plaats van een
variantie-analyse een gepaarde t-toets
gebruikt. Hierbij worden de behandelingen
onderling vergeleken (0 t.o.v. 1, 0 t.o.v. 2 en
1 t.o.v. 2). In de tabellen zijn verschillen tussen de behandelingen aangegeven met
verschillende letters als superscript, wanneer p<O,O5 is. Daarnaast is de gemiddelde
11
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RESULTATEN
RESULTS
Het blijkt dat de berekende EW duidelijk
lager ligt dan de volgens de CVB-tabel verwachte waarde van 0,97. Het berekende
v.r.e.-gehalte ligt iets hoger dan de volgens
de CVB-tabel verwachte waarde. In tegenstelling daarmee zijn de gehaltes aan verteerbaar lysine en verteerbaar cystine+methionine lager dan verwacht. Een deel van
het effect is daarbij toe te schrijven aan
lagere bruto gehaltes dan verwacht en
anderzijds aan tegenvallende faecale verteerbaarheden. Er moet opgemerkt worden
dat er in de bruto gehaltes een ruime spreiding in uitkomsten was en dat er ook in de
verteringsproef aanzienlijke tussen-dier verschillen werden waargenomen. De meest
voor de hand liggende verklaring is dat voer
0 te lage gehaltes aan verteerbare aminozuren bevatte en dat de gebruikte soyaschroot
om de behandelingstrappen aan te leggen

3.1 Voeders
De gebruikte voeders zijn op het IVVO
gedurende het verloop van de proef een
aantal malen geanalyseerd op de chemische samenstelling. Met het controlevoer
(= voer 0) en met het voer met het hoogste
lysine gehalte (= voer 2) is een verteringsproef uitgevoerd met guste volwassen zeugen op een voerniveau net boven de onderhoudsbehoefte. De resultaten zijn vermeld
in tabel 3 en 4.
Uit de gegevens van tabel 3 en 4 kan de
EW en het gehalte aan verteerbaar ruw
eiwit, lysine en cystine+methionine worden
berekend. Voor de berekening van voer 1 is
de gemiddelde verteerbaarheid van voer 0
en voer 2 gebruikt. De resultaten van deze
berekening zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 3. De geanalyseerde chemische samenstelling (in g/kg vers) van de voeders
Table 3. Analysed chemical composition (g/kg fresh) of the feeds
Voeder
droge stof
as
ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
lysine
cystine + methionine
methionine

0

1

2

877
79
153
27
64
7,l
4,6
2,1

873
79
162
25
62
777
498
272

877
78 *
171
24
64
85
50
2,3

Tabel 4. De gemeten verteerbaarheid (76) van de voeders 0 en 2 op een voerniveau van
1,3 x onderhoud
Table 4. Observed digestibility (%) of the feeds 0 and 2 on a feeding leve/ of 1.3 x
maintenance
Voeder
droge stof
ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
overige koolhydraten
lysine
methionine
cystine

12

0

2

75,8
76,9
74,9
37,l
86,4
76,l
78,l
81,4

77,8
80,2
82,0
43,8
87,l
83,4
81,3
81,5

gehaald ten gevolge van het ontbreken van
sommige gegevens. Er werden geen verschillen tussen de behandelingen waargenomen in het aantal geboren biggen per
zeug per worp bij de verschillende pariteiten. Dit geldt zowel ten aanzien van het
totaal aantal geboren biggen (tabel 6) als
ten aanzien van het aantal levend geboren
biggen (tabel 7).
Ook het aantal doodgeboren biggen verschilde niet wezenlijk tussen de behandelingen. Het aantal mummies was in de eerste
pariteit significant hoger bij behandeling 1
(OJ 2 ten op zichte van 0,02 voor de beide
andere groepen). Dit verschil kan echter
geen relatie hebben met de behandeling,
omdat de behandelingen pas na de eerste
keer werpen tijdens de lactatie werden toegepast. Bij de hogere pariteiten werden

wel goed was. Dit wordt ondersteund door
het feit dat het niveau aan aminozuren te
laag was, maar dat de gewenste trappen
tussen de behandelingen wel redelijk
gehaald werden.
Uitgedrukt per EW zijn de verteerbare lysine
gehaltes voor de voeders 0, 1 en 2 respectievelijk 58, 6,6 en 75 g/EW.
3.2 Een aantal technische resultaten van
zeugen en biggen
Worpgegevens
De resultaten van de eerste 4 pariteiten zijn
per pariteit geanalyseerd. In tabel 1 is het
aantal waarnemingen per behandeling per
pariteit weergegeven. Voor een aantal kenmerken werd dit aantal niet helemaal

Tabel 5. Berekende EW en verteerbaar ruw eiwit, lysine en cystine + rnethionine gehaltes in
de voeders (vers).
Table 5. Calculated Energy Value and digestible protein, lysine and cystine + methionin
levels in the feeds (fresh)
Voeder
EW
verteerbaar ruw eiwit
verteerbaar lysine
verteerbaar cystine + methionine

0

1

2

0,94
118
54
317

0,94
127
692
39 9

0,95
137
7J
41

Tabel 6. Totaal aantal geboren biggen per zeug per worp (levend + dood + mummies)
Table 6. Total number of born piglets per sow per parity (alive + stillborn + mummified)
behandeling
pariteit
1
2
3
4

0

1

9,87
10,90
11,88
12,68

9,67
10,94
12,24
12,53

2
9,84
11,49
12,18
Ir),32

SED
0,36
0,47
0,42
0,52

Tabel 7. Aantal levend geboren biggen per zeug per worp
Table 7. Number piglets born alive per sow per parity
behandeling
pariteit
1
2
3
4

0

1

9,27
10,55
11,43
11,64

13

9,20
10,52
11,61
11,94

2
9,26
10,99
11,58
11,48

SED
0,37
0,47
0,43
0,54

gelegen, diversen en onbekend) verschilden niet significant tussen de behandelingen in de eerste, de tweede en de vierde
pariteit. Echter in de derde pariteit was het
percentage uitval wegens spreidzit in
behandeling 0 duidelijk verhoogd, het percentage uitval wegens het niet levensvatbaar zijn in behandeling 1 duidelijk verhoogd en het percentage uitval wegens
doodliggen in behandeling 2 duidelijk verhoogd. Het gemiddelde gewicht van de biggen bij spenen was in de tweede en in de
vierde pariteit beinvloed door de behandelingen (tabel 11). Wanneer er via een multiple regressie analyse gecorrigeerd wordt
voor het aantal gespeende biggen per toom
en het aantal lactatiedagen, dan blijft er van
het behandelingseffect alleen een duidelijk
verschil over in speengewicht tussen
behandeling 0 en behandeling 2 in de vier-

geen verschillen meer waargenomen, Het
gemiddelde geboortegewicht van de biggen verschilde ook niet wezenlijk tussen de
behandeling (tabel 8).
Zoogperiode
Het aantal gespeende biggen per zeug per
worp verschilde niet tussen de behandelingen (tabel 9). De uitval van de biggen verschilde niet wezenlijk tussen de behandelingen (tabel 10). Bij deze kenmerken is geen
correctie aangebracht voor de biggen die
overgelegd zijn naar zeugen met een andere behandeling.
De uitval van de biggen is in bijlage 1 uitgesplitst naar worpnummer en behandeling,
weergegeven. De redenen van uitval opgesplitst in zes groepen (maagdarmaandoeningen, spreidzit, niet levensvatbaar, dood-

Table 8. Gemiddeld geboortegewicht van de levend geboren biggen (g)
Table 8. Mean birth weight of piglets born alive (g)
behandeling
pariteit
1
2
3
4

0

1

2

1413
1517
1510
1483

1428
1532
1512
1519

1410
1485
1511
1493

SED
29
35
35
40

Tabel 9. Aantal gespeende biggen per zeug per worp
Table 9. Number of weaned piglets per sow per parity
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
1
2
3
4

9,3l’
9,89
9,99
9,79

9,33
9,51
9,71
9,46

8,95
9,63
9,67
9,37

0,34
0,31
0,36
0,42

Tabel 10. Sterfte percentage van de biggen gedurende de zoogperiode
Table 10. Mortality percentage of piglets dwing the lactation period
behandeling
pariteit
1
2
3
4

0

1

2

11,3
10,3
916
12,8

11,6
10,9
12,0
12,3

12,5
11,2
11,9
13,5

14

X2
0,93
0,46
3,79
0,55

significantie
ns
ns
ns
ns

geven Dit deel van de proef met de
gespeende biggen is grotendeels uitgevoerd met biggen afkomstig van eerste
worps zeugen,

schil niet wezenlijk. Echter in de vierde pariteit groeiden de biggen van behandeling 1
en 2 significant harder dan die van behandeling 0.
Wanneer gecorrigeerd wordt voor het aantal
gespeende biggen per toom dan blijven
deze verschillen bestaan (tabel 14).

3.3 Voeropname van zeug en biggen
De voeropname van de zeugen tijdens de
lactatie (tabel 16) laat met name in de tweede en derde pariteit significante verschillen
zien tussen de behandelingen, Als er echter
gecorrigeerd wordt voor het aantal
gespeende biggen blijft alleen een behandelingseffect in de tweede pariteit over
(tabel 17).

Opfokperiode
Tijdens de opfokperiode, van spenen tot
een gewicht van ongeveer 24 kg, zijn geen
significante verschillen in technische resultaten geconstateerd tussen biggen afkomstig van de verschillende proefbehandelingen. In tabel 15 zijn de resultaten weerge-

Tabel 15. Opfokresultaten van gespeende biggen, afkomstig van de verschillende
behandelings groepen
Table 15. Results of piglets after weaning from sows on different treatments
2

behandeling
57
582
174
82
23,6
425
638
1,50

aantal opgelegde tomen
aantal opgelegde biggen
percentage uitgevallen biggen
gemiddeld opleggewicht (kg)
gemiddeld eindgewicht (kg)
groeisnelheid (g/dag)
voeropname (g/dier/dag)
voederconversie (kg voer/kg groei)

58
586
x9
82
2410
426
628
1,47

58
566
1,6
81
2316
426
634
1,49

Tabel 16. Voeropname van de zeugen tijdens de lactatie (kg/d)
Table 16. Feed intake of the sows dwing lactation (kg/day)
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
1
2
3
4

4,49
5,12a
5,40a
5,27

4,43
4,94b
5,29ab
5,28

4,52
5,20a
5,22b
5,33

0,08
0,09
0,09
0,lO

Tabel 17.Voeropname van de zeugen tijdens de lactatie na correctie voor aantal
gepeende biggen (kgld)
Table 17. Feed intake of the sows dwing lactation after correction for the number of
weaned piglets (kg/day)
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
2
3
4

5,0gab
5,38
5,26

4,9ga
5,30
5,28

5,17b
523
5,34

0,09
0,09
OJO
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manieren geanalyseerd. Ten eerste door het
interval in te delen in klassen (~5, 5-9, 1 O15, 15-20 en >20 dagen) en deze verdeling
in klassen te toetsen. Dit leverde geen significante verschillen op. Voor de tweede
methode werd het interval beschouwd als
normaal verdeeld en middels een gepaarde
t-toets onderzocht. Ook dit leverde geen
verschillen op (tabel 23).
Op de zelfde manier werd de tussenworptijd geanalyseerd. De klassenindeling
(~151, 151-156, 156-161, 161-166 en >166
dagen) leverde voor het interval tussen
worp 3 en 4 een significant korter interval op
voor behandeling 2, terwijl er voor het interval tussen worp 4 en 5 een tendens tot een
korter interval was voor behandeling 1, Met

(tabel 21). Volledigheidshalve is in tabel 22
de lactatieduur weergegeven. In de eerste 2
pariteiten wordt een significant behandelingseffect op het gewichtsverlies per dag
waargenomen, dat ook aanwezig blijft als er
gecorrigeerd wordt voor het aantal
gespeende biggen. In de eerste pariteit is
er een verschil tussen behandeling 0 en de
beide andere behandelingen, In de tweede
pariteit springt met name behandeling 2 er
gunstig uit. Dit effect is ook in de derde
pariteit niet-significant aanwezig, maar is in
de vierde pariteit vrijwel verdwenen,
3.5 Reproduktie gegevens na het spenen
Het interval spenen-bronst is op twee

Tabel 21, Gewichtsverlies van de zeugen tijdens de lactatie in g/d
Table 21. Body weight /OSS of the sows dwing lactation in g/day
behandeling

0

1

2

pariteit
1
2
3
4

80ga
83ga
819
766

63gb
797ab
792
773

675b
742b
743
751

41
46
52
59

SED

Tabel 22. Lengte van de zoogperiode in dagen
Table 22. Length of the lactation period in days
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
1
2
3
4

32,5
32,4
32,7
31,6

32,6
33,0
32,l
30,7

31 ,o
32,l
31,8
31.9

09
098
0,95
1,05

Tabel 23. Interval spenen - bronst in dagen
Table 23. Interval between weaning and oestrus in days
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
na 1
na 2
na 3
na 4

973
791
59
67 7

991
770
696
60

90 j
80 1
62
516

0 >8
07
016
0,6
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de gepaarde t-toets werden ook soortgelijke
verschillen gevonden (tabel 24). Het interval
tussen spenen en succesvolle dekking
leverde een soortgelijk beeld op als voor de
tussenworptijd.
Het percentage bronstopwekkende injecties
(tabel 25) is niet wezenlijk verschillend tussen de behandelingen, maar het neemt wel
duidelijk af met toenemend worpnummer.
Het percentage zeugen dat herdekt is vertoont hetzelfde beeld, maar na de vierde
pariteit is er een tendens voor een hoger
percentage bij behandeling 2 (tabel 26).

hoge uitval bij behandeling 2 op. Na de
hogere worpnummers is er echter geen significant verschil tussen de behandelingen,
Het totale percentage uitval na de eerste
worp tot aan de vijfde worp verschilt significant. Het gevonden effect na de eerste
worp blijft de totale uitval voor behandeling
1 gunstig beinvloeden. Het gemiddeld aantal gebrachte worpen per ingezette zeug
was voor de behandelingen 0, 1 en 2
respectievelijk 3,05, 3,31 en 2,80. Tussen
behandelingen 0 en 1 en tussen behandeling 0 en 2 was er een tendens tot verschil,
terwijl er tussen de behandelingen 1 en 2
een significant verschil bestond. De leeftijd
van de zeug bij afvoer geeft aan dat de zeugen uit behandeling 1 later uitvallen,
Het geringer aantal verliesdagen per ingezette zeug bij behandeling 1 hangt samen
met de lagere totale uitval van de zeugen

3.6 Uitval van de zeugen
De uitval van de zeugen en de daarmee
samenhangende gegevens zijn in tabel 27
gegeven. Bij de uitval na de eerste worp
valt de lage uitval bij behandeling 1 en de
Tabel 24. Tussenworptijd in dagen
Table 24. Farrowing interval in days
behandeling

0

1

2

SED

pariteit
1-2
2-3
3-4
4-5

161,3
156,O
155,5ab

160,Z
156,l 1 57,8a

158,8
152,9b 158,3

2,O
2,0 178

1 54,6ab

1 52,0a

1 56,7b

2,0

Tabel 25. Percentage zeugen behandeld met bronst opwekkende hormonen
Table 25. Percentage of sows treated with oestrus inducing hormons
behandeling
pariteit
na 1
na 2
na 3
na 4

0

1

2

X2

significantie

35,2
10,8
492
473

31,9
14,3
94
316

30,3
19,0
81
214

0,6
273
1,6
0! 2

ns
ns
ns
ns

2

X2

significantie

10,2
799
3,8
11,7

l,l
04
119
594

ns
ns
ns
P<O, 1

Tabel 26. Percentage herdekte zeugen
Table 26. Percentage of reinseminated sows
behandeling
pariteit
na 1
na 2
na 3
na 4

0
11,4
83
5:4
3,8

1
7,6
62 1
86 1
37 Y
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behandeling 1 springt wel in het oog. Opgesplitst naar pariteit blijkt er bij de uitval na
de eerste worp wel een significant behandelingseffect te zijn. Bij behandeling 2 vallen er veel meer dieren uit dan bij behandeling 1. Het aantal zeugen dat uitvalt wegens
reproduktieproblemen als percentage van
de totale uitval na de eerste worp tendeert
tot hoger bij behandeling 2 ( X*=5.8; df=2;
P<O. 10).
Ongeacht de behandeling is na de eerste
worp het beenwerk de belangrijkste uitvalsreden. Na de vierde worp beginnen de
uierafwijkingen een duidelijke uitvalsreden
te worden.

op deze behandeiing. De verliesdagen zijn
daarbij berekend als het verschil tussen de
datum van de laatste produktieve dag en de
datum van afvoer.
De uitval van de zeugen opgesplitst naar
reden, pariteit en behandeling zijn volledig
weergegeven in bijlage 2. Voor de statistische analyse zijn de redenen van uitval
samengevat in drie groepen: beenwerk,
reproduktie (= terugkomer, verwerpen, gust,
niet berig) en diversen. De redenen van uitval over de verschillende pariteiten heen
verschillen niet significant tussen de behandelingen (tabel 28). Echter het relatief lage
percentage uitval wegens reproduktie bij
Tabel 27.De uitval van zeugen
Table 27. The culling of sows
0

1

2

133

131

128

uitval na worp 1

25( 18,8%)

18(13,7%)

39(30,5%)

x*=1 1,4; p<o,oo5

aanwezig worp 2
uitval na worp 2

108
x$13,9%)

113
8( 7,1%)

89
10(11,2%)

X*= 2,7; n s

aanwezig worp 3
uitval na worp 3

93
19(20,4%)

105
20( 19,0% >

79
15( 19,0%)

X*= 0,l; n s

aanwezig worp 4
uitval na worp 4

74
14(18,9%)

85
15(17,7% >

64
11(17,2%

X2= 0,l; n s

uitval totaal*

73(54,9%)

61(46,6%)

75(58,6%

x*= 3,9; P<O,O5

verliesdagen per
ingezette zeug

31,9

25,l

32,0

SED=5,9

leeftijd bij
afvoer in dagen

821 ,3ab

898,ga

778,5b

SED=47

behandeling
ingezette zeugen

X2 significantie

* totaal van na worp 1 tot worp 5
Tabel 28. De reden van uitval na de eerste tot de vijfde worp (%)
Table 28. Reasons of culling after the first until the fifth parity (%)
behandeling

0

1

2

reden
beenwerk
reproduktie
diversen

35,6
27,4
37,0

44,3
14,8
40,9

33,3
32,0
34,7

X*=5,7; df=4; ns
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4 DISCUSSIE
DISCUSSION
geringer gewichtsverlies tijdens de lactatie
op de volgende reproduktiecyclus konden
niet worden waargenomen.
Zowel het percentage bronstopwekkende
injecties als het interval spenen-bronst is
wel gerelateerd aan het worpnummer, maar
niet aan de behandeling. Het percentage
herdekkingen is niet wezenlijk verschillend
tussen de behandelingen. De tussenworptijd laat tussen worp 3 en 4 en tussen worp
4 en 5 een wat wisselend beeld zien. De
ene keer is behandeling 2 gunstiger en de
andere keer behandeling 1. De totale worpgrootte, het aantal levend geboren biggen
noch het gemiddelde geboortegewicht van
de biggen laten enig verschil zien tussen de
behandelingen. Het lijkt zo op het eerste
gezicht dat de behandelingen wel effect op
het gewichtsverloop van de zeugen in de
eerste pariteiten hebben, maar geen effect
op de volgende reproduktiecyclus. Deze
conclusie is echter gebaseerd op de gegevens van dieren die weer een volgende
worp hebben gebracht. Immers een dier dat
uitvalt krijgt geen nieuwe gegevensreeks
voor de volgende periode van spenen tot
spenen. Het is dus van belang ook de
gegevens van de uitgevallen dieren te
bestuderen. Daar is een zeer duidelijk
behandelingseffect ten aanzien van de uitval van de zeugen na de eerste worp (tabel
27). Bij behandeling 2 vallen er na de eerste
worp significant meer dieren uit en dit wordt
vooral veroorzaakt door een hogere uitval
wegens reproduktie stoornissen (niet berig,
terugkomers en leeg/gust). Bij behandeling
1 is de uitval na de eerste worp opvallend
laag. Uit de uitvalgegevens blijkt dat er bij
behandeling 2 na de eersteworp 19 dieren
door problemen met de reproduktie niet
meer drachtig werden of niet drachtig bleken te zijn. Bij behandeling 0 waren dat er 8
en op behandeling 1 slechts 3. Dit geeft aan
dat er met name bij behandeling 2 iets bijzonders aan de hand is. Waarom wordt een
zo groot aantal dieren niet meer drachtig op
behandeling 2, terwijl deze dieren minder
gewicht verloren hebben dan de dieren op
behandeling 0 ? Mogelijk zijn er verschillen
in de samenstelling van het afgebroken
weefsel tussen de behandelingen. Een aanwijzing daarvoor vonden Maathuis & Rijn-

De resultaten van deze proef laten zien dat
een verhoging van het lysine gehalte in het
voer voor lacterende zeugen geen effect
heeft op het aantal gespeende biggen en
het sterfte percentage van de biggen tijdens de zoogperiode. Het gemiddeld
speengewicht van de biggen is na correctie
voor aantal gespeende biggen en lactatieduur alleen in de vierde lactatie hoger bij
behandeling 2 in vergelijking met behandeling 0. Bij de groei van de biggen tijdens de
zoogperiode waren de resultaten in de verschillende pariteiten niet éénduidig. Etienne
et al. (1989) bestudeerden in een proef het
effect van het gehalte aan bruto lysine (6,6,
77 en 8,7 gram per kg voer) bij eerste
worps zeugen met 10 of 11 zogende biggen
en vonden geen effect van het lysine gehalte op de groei van de biggen, de melkproduktie en de melksamenstelling. Ten aanzien van de melkproduktie en de melksamenstelling werden door Maathuis & Rijnberk (1988) in deze proef (RFl 0) geen duidelijke systematische verschillen waargenomen. Wanneer dezelfde hoeveelheid melk
geproduceerd kan worden bij verschillende
lysine gehaltes in het voer, dan moet er verschil zijn in de mate van aanspraak op de
lichaamsreserves. Etienne et al. (1989)
toonden in hun proef aan dat een hoger lysine gehalte in het voer een minder negatieve
stikstof balans voor de zeug tot gevolg had.
Ook de afbraak van spierweefsel was minder groot bij de hogere lysine gehaltes in
het voer. De verminderde aanspraak op de
eiwitreserves van de zeug bij een hoger
gehalte aan verteerbaar lysine in het voer
wordt in de huidige proef ook zichtbaar uit
de gewichten van de zeugen en uit de
gewichtsafname tijdens de lactatie, vooral
bij jonge zeugen. Zo laat tabel ZO zien dat
de zeugen op behandeling 1 bij het spenen
2 tot 3 kg zwaarder zijn dan op behandeling
0. Zeugen op behandeling 2 zijn 5 tot 7 kg
zwaarder. De verschillen zijn echter alleen
in de eerst en tweede pariteit significant.
Het gewichtsverlies tijdens de lactatie (tabel
21) laat eenzelfde beeld zien en geeft aan
dat meer verteerbaar lysine de gewichtsafname tijdens de lactatie vooral in de eerste
en de tweede lactatie kan beperken.
De verwachte gunstige effecten van een
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berk (1988) bij het meten van de afname in
spekdikte tijdens de eerste lactatie in deze
proef bij een beperkt aantal dieren. Eerste
worps zeugen op behandeling 2 verloren
4,92 mm (sd=0,71) aan spekdikte, terwijl dit
voor behandeling 1 3,02 mm (sd=0,50) en
voor behandeling 0 2,80 mm (sd=0,55) was.
Dit duidt op een hogere vetafbraak op
behandeling 2. Ook de voorlopige resultaten van balansproeven met lacterende zeugen op het I.V.V.O., waarbij twee verschillende gehaltes aan faecaal verteerbaar lysine ( 6,0 ten op zichte van 7,4 gram/kg) werden onderzocht, gaven aan dat er bij een
hoog lysine gehalte minder eiwit en meer
vet werd gemobiliseerd dan bij een lager
lysine gehalte. Omdat vet weinig water
bevat en eiwit in de vorm van vlees juist veel
water bevat, verliezen de zeugen op het
hoge lysine gehalte minder gewicht. Deze
grotere vetafbraak gecombineerd met een
geringe eiwitafbraak zou bij een deel van de
zeugen op behandeling 2 een ongunstige
vet/eiwit verhouding in het lichaam tot
gevolg kunnen hebben en daarmee een
verklaring vormen voor de minder goede

reproduktie resultaten op het voer met een
hoog lysine gehalte. Frisch (1988) gaf aan
dat de vet/eiwit verhouding bij de vrouw een
belangrijke rol speelt bij het in gang zetten
van de menstruele cyclus en het cyclisch
blijven.
Op basis van een aantal aannames kan de
behoefte aan verteerbaar lysine in afhankelijkheid van de melkproduktie worden
geschat (figuur 1). Zo kan ook de EWbehoefte worden geschat (figuur 2). In
figuur 3 is aangegeven hoe de behoefte aan
verteerbaar lysine en de EW-behoefte
samen hangen met de melkproduktie. In
deze figuur is tevens de verhouding verteerbaar lysine tot de EW aangegeven. Het blijkt
dat deze verhouding geleidelijk oploopt van
5,2 naar 7,2 gram verteerbaar lysine per EW
bij een toename van de melkproduktie van 4
naar 12 kg melk per dag. De geteste
behandelingen in deze proef liggen min of
meer verdeeld over deze range. Bij eersteworps zeugen was de voeropname ongeveer 45 kg (tabel 16). Op E.W. basis was
dit voor alle behandelingen voldoende om
ongeveer 4,5 kg melk te maken. Maathuis &

Figuur 1
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Figuur 1, De theoretische behoefte aan verteerbaar lysine in relatie tot de melkproduktie.
(Aangenomen: onderhouds behoefte 2.5 g verteerbaar lysine per dag ; melk bevat
3.6 g lysine/ kg; efficiency van verteerbaar lysine tot melk lysine is 0.75 of 0.8).
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waren de verschillen niet spectaculair. Het
optimale gehalte is afhankelijk van de melkproduktie (figuur 3). De door Speer (1990)
berekende behoefte van 58 gram verteerbaar lysine per kg voer voor een jonge zeug
die 5 kg melk per dag produceert, past
goed in figuur 3. Echter de gemiddelde
melkproduktie van onze zeugen ligt op een
hoger niveau. Bij een melkproduktie van 8
kg zou het niveau 6,3 gram verteerbaar lysine per EW moeten zijn en bij een melkproduktie van 10 kg 6,6 gram. Alleen bij
extreem hoge produkties heeft het zin om
het lysine gehalte nog verder te verhogen,
mits er dan wel een voldoende hoge voeropname gerealiseerd kan worden, Dit is dan
nodig om te voorkomen dat er relatief te
veel vet gemobiliseerd zou worden met alle
gevolgen van dien voor de jonge zeugen.
Gezien de verhouding tussen cystine plus
methionine ten op zichte van lysine in de
melk zou het gehalte aan verteerbaar cystine plus methionine ongeveer 45% van de
behoefte aan verteerbare lysine moeten zijn.
Deze verhouding wordt ook aangegeven
door Speer (1990) maar de NRC (1988)
geeft echter een veel hoger percentage
nameliik 60%.
De conclusie moet zijn dat het gehalte aan
verteerbaar lysine voor normaal producerende zeugen ten minste 6,3 gram verteerbaar lysine per EW moet zijn en dat het
gehalte aan verteerbaar cystine+methionine
2,8 tot 3,8 gram moet zijn. Op basis van
deze gehaltes lijkt het onwaarschijnlijk dat
het gehalte aan verteerbaar cystine +
methionine beperkend geweest is bij één
van de onderzochte behandelingen.
Voor de goede orde moet er vermeld worden dat het hier om bepaalde gehaltes met
gemeten faecale verteerbaarheden gaat. In
deze proef bleek dat de tabelwaarden ruim
5% hoger kunnen uitkomen dan de werkelijke waarden. Sebek et al. (1990) vonden bij
een onderzoek van een aanzienlijk aantal
veevoedergrondstoffen eenzelfde tendens
bij groeiende varkens.
Een aanbeveling voor het gehalte aan
darmverteerbaar lysine kan uit deze proef
niet worden afgeleid. Op basis van tabelwaarden kan echter wel berekend worden
dat er in het voer van behandeling 1, die het
beste voldeed, ongeveer 6,2 gram darmverteerbaar lysine per berekende EW aanwezig
was.

Rijnberk (1988) bepaalden melkprodukties
van rond de 65 kg voor eersteworps zeugen Er van uitgaande dat de melkproduktie
en de melksamenstelling niet erg verschilde
tussen de behandelingen, dan moet er voor
het tekort van 2,0 kg melk 125 MJ energie
worden gemobiliseerd (2,0 kg melk * 5 MJ/
0,8 =12,5 ; waarbij 5 MJ de energie inhoud
van 1 kg melk is en 0,8 de efficiency van
melkproduktie uit lichaamsreserves). Bij
behandeling 0 kan het tekort aan verteerbaar lysine geschat worden op ongeveer
9,6 gram per dag. Voor behandeling 1 en 2
was het tekort respectievelijk 58 en 2,l
gram. De verhouding van het tekort aan verteerbaar lysine ten opzichte van het tekort
aan energie verschilde dus duidelijk tussen
de behandelingen. Voor de behandeling 0,
i en 2 was deze verhouding 0,77, 0,46 en
0,17. Uit voorlopige resultaten van slachtproeven met zeugen op het I.V.V.O. blijkt
dat de verhouding lysine ten opzichte van
energie in jonge zeugen varieert tussen de
0,5 en 0,85. Deze getallen hebben geen
algemene geldigheid voor alle zeugen,
maar aan de hand van deze verhoudingsgetallen wordt het wel duidelijk dat het verhogen van de lysine gift aan jonge zeugen
met een beperkte voeropname de verhouding tussen de eiwit- en vethoeveelheid in
een zeug aanzienlijk kan verstoren in de
richting van een relatief sterke vetafbraak in
verhouding tot de eiwitafbraak. Uit berekeningen van Maathuis en Rijnberk (1988)
blijkt er bij eersteworps zeugen een tendens
te bestaan tot een groter energie tekort bij
hogere lysine gehaltes in het voer. Eenzelfde tendens werd in de eerder genoemde
I.V.V.O. balansproeven gevonden. Dit zou
wijzen op een nog extremere verhouding
tussen de eiwit- en vetafbraak, maar aan de
andere kant moet ook bedacht worden dat
de verhouding minder extreem kan zijn door
eiwit als energiebron te gebruiken,
De vraag is nu wat een optimaal gehalte
aan verteerbaar lysine in het voer voor lacterende zeugen is. In deze proef bleek
helaas de EW van het voer nogal wat lager
te zijn dan verwacht. Toch zijn er drie relevante verhoudingen tussen verteerbaar lysine en EW getoetst. De hoogste waarde van
75 gram faecaal verteerbaar lysine per EW
heeft bij de eersteworps zeugen een grote
uitval wegens. reproduktiestoornissen tot
gevolg. Tussen de niveaus van 5,7 en 6,6
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5 CONCLUSIE
CONCLUSION
In deze proef bleek dat een verhoging van
het gehalte aan verteerbaar lysine in het
voer voor lacterende zeugen geen éénduidige gevolgen had voor de groei van de
biggen, maar dat het gewichtsverlies van
de zeug tijdens de lactatie wel kleiner werd.
Tegen de verwachting in bleek het hoogste
gehalte aan verteerbaar lysine in het voer
(behandeling 2) een ongunstig effect te
hebben op de uitval van de zeugen (vooral
ten gevolge van problemen met de reproduktie). Dit is waarschijnlijk een gevolg van
het ontstaan van een ongunstige eiwit/vet
verhouding in het lichaam van de zeugen.
Op grond van theoretische berekeningen
blijkt dat 6,3 tot 6,6 gram verteerbaar lysine
per EW in het voer aanwezig moet zijn. Dit
gehalte komt overeen met behandeling 1 en
deze behandeling kwam er in de vergelijking met de andere getoetste behandelingen goed uit. Bij gemiddelde melkprodukties boven de 10 kg/dag kan het wenselijk
zijn het gehalte aan verteerbaar lysine te
verhogen tot boven de 6,6 g/EW.
Deze conclusie is geldig als er tijdens de
dracht traditionele zeugenbrok wordt verstrekt. Wanneer er tijdens de dracht een zeugenbrok met een duidelijk verlaagd
eiwit/lysine-gehalte gevoerd wordt (tweefase-voerdering), dan is het aannemelijk dat
de negatieve effecten van een verhoging
van het lysinegehalte in het lactozeugenvoer minder groot zullen zijn, omdat in die
situatie de vetvoorraad tijdens de dracht
groter wordt (Everts & Dekker, 1989).
De in de conclusie aanbevolen gehaltes zijn
niet zonder meer over te nemen in de praktijk vanwege de waargenomen discrepantie
tussen geanalyseerde gehaltes en de tabelwaarden zowel voor verteerbaarheid als
voor chemische samenstelling.
Deze proef geeft geen aanleiding om het
thans gangbare gehalte aan lysine in het
traditionele zeugen- of het lactozeugenvoer
sterk te verhogen voor zeugen met een
gemiddelde melkproduktie van 8 tot 10 kg
melk per dag, zeker gezien de waargenomen negatieve effecten bij het hoge lysine
niveau van behandeling 2.
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Appendix 1.

Aantal en percentage uitgevallen biggen tijdens de zoogperiode opgesplitst
naar uitvalsreden
Number and percentage of piglets died dwing the lactation period classified
to reasons for mortality
Pariteit 1 (X2-1 3,23, df=lO, ns)

behandeling
reden
maagdarm aandoening
spreidzit
niet levensvatbaar
doodgelegen
verhongerd
diversen
onbekend
totaal

0
n(
1)
1 4 ( 8,;;)
1 2 ( 7,64)
38 ( 24,ZO)
47 ( 29,94)
6 ( 3,82)
34 ( 21,66)
6 ( 3,82)
157 (100,00)

1
n(
0
1 0 ( 6,;;)
9 ( 563)
37 ( 23,12)
52 ( 32,50)
7 ( 4937)
37 ( 23,13)
8 ( 500)
160 (100,OO)

2
n(
h)
25 ( 15,~4)
7 ( 429)
30 ( 18,41)
51 ( 31,29)
11 ( 6,75)
27 ( 16,56)
12 ( 7,36)
163 (100,OO)

totaal
n
49
28
105
150
24
98
26
480

Pariteit 2 (X2= 10,66, df= 10, ns)
behandeling
reden
maagdarm aandoening
spreidzit
niet levensvatbaar
doodgelegen
verhongerd
diversen
onbekend
totaal

0
n(
0
8 ( 6.50)
11 ( 8,94)
45 ( 36,59)
36 ( 29,27)
2 ( 1363)
17 ( 13,82)
4 ( 3925)
123 (100,OO)

1
n(
0
7 ( 5,;;)
12 ( 9,23)
38 ( 29,23)
37 ( 28,46)
3 ( 2,31)
26 ( 20,OO)
7 ( 538)
130 (100,00)

2
n(
h)
2 ( 1,89>
8 ( 7755)
28 ( 26,41)
43 ( 40,57)
3 ( 2983)
15 ( 14,15)
7 ( 6x30)
106 (100,OO)

totaal
n
17
31
111
116
8
58
18
359

Pariteit 3 (X*=27,42, df= 10, p<O,OO5)
behandeling
reden
maagdarm aandoening
spreidzit
niet levensvatbaar
doodgelegen
verhongerd
diversen
onbekend
totaal

0

n(

0

2 ( 2.;;)
16 ( 16,16)
23 ( 23,23)
38 ( 38,38)
3 ( 3903)
16 ( 16,16)
1 ( 1,Ol)
99 (100,00)

1
n (%) n ( % )
7 ( 5,04)
6 ( 4,32)
46 ( 33,09)
49 ( 35,25)
1 ( 0372)
29 ( 20,86)
1 ( QW
139 (100,00)

2
n
1 ( 0,97)
6 ( ww
20 ( 19,42)
46 ( 44,66)
7 ( wq
20 ( 19,42)
3 ( 2991)
103 (100,00)

totaal
10
28
89
133
11
65
5
341

Pariteit 4 (X*=1 1,24, df= 10, ns)
behandeling
reden
maagdarm aandoening
spreidzit
niet levensvatbaar
doodgelegen
verhongerd
diversen
onbekend
totaal

0

n(

3
14
26
27
5
20
0
95

h>

( 3,1°6)
( 14,74)
( 27,37)
( 28,42)
( 526)
( 21,OS)
( 0~00)
(100,00)

1
n(
0
1 ( o,;$
6 ( 5,61)
30 ( 28,04)
40 ( 37,38)
7 ( 6354)
23 ( 21,SO)
0 ( 0,OO)
107 (100,00)
27

7
22
33
4
22
0
88

( 795)
( 25,00)
( 37,50
( 4755)
( 25,00)
( wo>
(100,00)

totaal
n
4
27
78
100
16
65
0
290
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Proefverslag P 1.47
“Toepassing van biobedden in de varkenshouderij”

Proefverslag P 1.33
“Lysine- en energiegehalte in vleesvarkensvoer”

Proefverslag P 1.48
“Toevoeging van Calprona-P aan biggenvoeders”

Proefverslag P 1.34
“Invloed van voeding van biggen en slachtvarkens op groei en karkaskwaliteit”

Proefverslag P 1.49
“Ontsloten gerst en Borcilac in biggenvoeders”

Proefverslag P 1.35
“Opfok gespeende biggen”

Proefverslag P 1.50
“De invloed van het aantal zaadcellen per
inseminatie op de reproduktie-resultaten bij
varkens”

Proefverslag P 1.36
“Inseminatie van opfokzeugen bij eerste
bronst of tweede bronst”

Proefverslag P 1.51
“Mestscheiden onder de roosters”

Proefverslag P 1.37
“Vergelijking tussen twee plafondventilatiesystemen en werkgangventilatie bij mestvarkens”

Proefverslag P 1.52
“Invloed van granen in het voer op de produktiviteit van zeugen”

Proefverslag P 1.38
“Wel of niet aanbinden van zeugen in het
kraamopfokhok”

Proefverslag P 1.53
“Lysine- en eiwitgehalte in vleesvarkensvoer
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Exemplaren van proefverslagen kunnen
worden verkregen door f 7,50 per verslag
over te maken op postgirorekeningnummer
51.73.462 ten name van het Proefstation
voor de Varkenshouderij, Lunerkampweg 7’
5245 NB ROSMALEN, onder vermelding
van het gewenste verslagnummer.
U kunt zich ook abonneren op het periodiek
PRAKTIJKONDERZOEK VARKENSHOUDERIJ. U ontvangt dan 6 keer per jaar een
periodiek met daarin de resultaten van het
onderzoek. U heeft dan de mogelijkheid om
onderzoeksverslagen gratis te bestellen.
Bovendien ontvangt u de jaarverslagen van
de regionale proefbedrijven en het Proefstation gratis. U kunt zich hierop abonneren
door f 45,- over te maken op postgirorekeningnummer 51.73.462 ten name van het
Proefstation voor de Varkenshouderij,
Lunerkampweg 7’5245 NB ROSMALEN,
onder vermelding van POV, Nieuw abonne-

bij driefasenvoedering”
Proefverslag P 1.54
“Praktijkonderzoek naar groepshuisvesting
van drachtig e zeugen anno 1990”
Proefverslag P 1.55
“Buitenopslag van varkensmest”
Proefverslag P 1.56
“Vergelijking brijbak/droogvoerbak bij
gespeende biggen”
Proefverslag P 1.57
“Hokvorm en hokuitvoering voor groeiende
varkens; een synthese”
Proefverslag P 1.58
“Praktijkervaringen met de KAfZ stal”
Proefverslag P 1.60
“Bedrijfscontrôle ten aanzien van het voorkomen van de ziekte van Aujeszky”
Proefverslag P 1.61
“Voerligboxsysteem, aanbindboxsysteem
en groepshuisvestingssysteem vergeleken”
Proefverslag P 1.62
“Mestscheiden door bezinken”
Proefverslag P 1.63
“Huisvestingstrajecten voor biggen en
vleesvarkens”
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