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Titel
Voersysteem voor het leren eten van jonge
biggen
Samenvatting
Om de voeropname in de eerste dagen na
spenen te verhogen, is een ontwikkeltraject in
gang gezet voor het voersysteem ‘Jong
geleerd, oud gedaan´. Hiermee wordt aan
biggen reeds voor spenen een voersysteem
aangeleerd dat na spenen hetzelfde blijft.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leren
eten van de zeug en het pavlov effect. In dit
ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op
de vooraf gestelde eisen.
Trefwoorden
Leren eten, gespeende biggen, spenen,
voersysteem, zuigende biggen
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Voorwoord
Voor u ligt de eindrapportage van het ontwikkeltraject van een nieuw voersysteem voor
zuigende en gespeende biggen. In opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) is
binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ gezocht naar nieuwe voersystemen die zich richten op
twee belangrijke aspecten rondom voeding in de varkenshouderij:




Het realiseren van een voldoende hoge voeropname van biggen in de eerste dagen na
spenen, door de biggen vóór het spenen al het voersysteem aan te leren dat ze ook na
het spenen krijgen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het leren van de zeug. Dit is het
systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’.
Het individueel kunnen voeren van vleesvarkens in kleine koppels, zonder afscherming
tijdens het eten. Dit is het systeem ‘Voeren op maat’.

In deze rapportage vindt u voor het voersysteem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ een beschrijving
van dit ontwikkeltraject en de resultaten. Voor meer informatie over het voersysteem ‘Voeren
op maat’ wordt u verwezen naar het rapport 'Voersysteem voor het individueel voeren van
vleesvarkens: 'Voeren op maat'. De ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project
‘Vitale vleesvarkens’.
Het onderzoeksteam van Wageningen UR Livestock Research / Varkens Innovatie Centrum
Sterksel bestaande uit Pim Peters, Anita Hoofs, Mart Smolders, Carola van der PeetSchwering en Nienke Dirx, bedankt het bedrijfsleven, te weten Coppens Constructie en
Stalinrichting en Coppens Diervoeding voor hun inbreng. Zonder jullie inzet en bijdrage was
het project niet mogelijk geweest. Het project is begeleid door een stuurgroep die bestaat uit
Eric Douma en Mark Tijssen namens LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland), Harry
Bloemenkamp en Michel Schoneveld namens NVV (Nederlandse Vakbond Varkenshouders) en
Marlies Hanssen namens het PVV (Productschap Vee en Vlees). Bij deze willen we de
stuurgroep bedanken voor hun constructieve bijdrage aan het project.
Wij wensen u veel leesplezier!
Nienke Dirx-Kuijken en Carola van der Peet, projectleiders
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Samenvatting
Voor het project ‘Vitale vleesvarkens’, dat uitgevoerd wordt in opdracht van het PVV, naar
nieuwe systemen waarmee het technisch resultaat in de vleesvarkenshouderij mogelijk
verbeterd kan worden. Er is een ontwikkeltraject in gang gezet om te komen tot een
voersysteem dat de voeropname rond spenen verhoogt, door dit systeem al voor het spenen
aan te leren. Dit is het systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’. Met het systeem ‘Jong geleerd,
oud gedaan’ worden biggen al voor spenen gevoerd via een voersysteem dat ook na het
spenen wordt ingezet. Hierdoor kan de speendip die vaak optreedt na het spenen (een
verminderde voeropname de eerste dag(en) na spenen) mogelijk worden verminderd. Grote
vraag was of het mogelijk is dieren al voor spenen een voersysteem aan te leren zodat ze na
het spenen eerder en meer vast voer opnemen. Doelstelling was dat minimaal 90% van de
biggen binnen vier uur na spenen vast voer opneemt.
In dit ontwikkeltraject is samen met Coppens Constructie en Stalinrichting en Coppens
Diervoeding een systeem ontwikkeld dat hier aan voldoet, waarvan de werkende principes zijn
uitgetest en geoptimaliseerd tot een voersysteem. Op praktijkbedrijven zou dit voersysteem
nog verder doorontwikkeld en vormgegeven moeten worden.
De belangrijkste conclusies van de eerste verkenning van het systeem 'Jong geleerd, oud
gedaan', zijn:
- Tussen tomen is er een grote variatie in de reactie van de biggen voor spenen.
- Het lijkt erop dat hoe hoger de reactie voor spenen (hoe meer biggen per toom
reageren op de zoemer), hoe hoger de voeropname en groei na spenen zijn. Wanneer
meer dan 30% van de biggen in een toom reageerde (dit was bij negen van de
veertien tomen het geval), waren de voeropname en groei beduidend hoger.
- Van de geobserveerde biggen bezocht meer dan 97% de eerste twee uur na opleg (en
de eerste vier uur na spenen) de voertrog.
- In de eerste twee uur na opleg (en de eerste vier uur na spenen) brachten biggen
gemiddeld ruim 5% van de tijd door aan de voertrog.
- De gemiddelde voeropname per dag voor biggen die zowel voor als na spenen met het
systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ werden gevoerd, bedroeg op dag 1 en 2 na
spenen respectievelijk 176 en 240 gram per dier en over de eerste week gemiddeld
229 gram per dier per dag.
- De gemiddelde groei per dier per dag in de eerste week na spenen was 179 gram.
- In het ontwikkeltraject bleken enkele voorwaarden van belang voor een effectieve
werking van het systeem. Dit zijn de principes:
o Leren eten van de zeug.
Het is van belang om de biggen al op jonge leeftijd de mogelijkheid tot leren
van de zeug aan te bieden. Hiervoor kregen ze enkele dagen lang hetzelfde
voer als de zeug en is de trog van de zeug verlaagd.
o Gebruik van de zoemer (pavlov effect).
Het bleek dat de biggen al voor het spenen reageerden op deze zoemer. Dit
gedrag hebben ze voornamelijk van de moeder aangeleerd (ze kopieerden het
gedrag van de zeug: gaan eten zodra de zoemer ging).
o Ontwikkelen van de behoefte (eetlust).
Ze moesten voldoende eetlust hebben. Hiervoor is het voer steeds beperkt
aangeboden. In dit ontwikkeltraject is hiervoor het voer steeds ca. één uur na
verstrekken verwijderd.

Rapport 599

1 Inleiding
De technische resultaten van de vleesvarkens in Nederland zijn de laatste jaren stabiel of
zelfs licht dalende. De genetische potentie aan groei en voederconversie wordt niet
gerealiseerd. Voor het project ‘Vitale vleesvarkens’, dat uitgevoerd wordt in opdracht van het
PVV, zijn in 2009 zes vleesvarkensbedrijven bezocht die behoren tot de topbedrijven in
Nederland ten aanzien van groeisnelheid (groei hoger dan 850 g/d) en voederconversie
(voederconversie lager dan 2,5). Op basis van deze bedrijfsbezoeken zijn een aantal
mogelijke succesfactoren voor goede technische resultaten benoemd (Peet-Schwering et al.,
2009). Daarnaast zijn aspecten benoemd die nog verbeterd kunnen worden op de bezochte
bedrijven. Voersamenstelling was er daar één van. Een goede kwaliteit van de grondstoffen
en van het totale voer en optimale gehalten aan nutriënten zijn belangrijk om goede
technische resultaten te halen. Daarnaast is het voor goede resultaten belangrijk dat de
voeropname van de dieren zo ongestoord mogelijk verloopt en dat er geen dip is in de
voeropname bij bijvoorbeeld het verplaatsen van de dieren. Het is de vraag of de huidige
generatie voersystemen nog tegemoet komt aan de eisen van de huidige varkens. Mogelijk
dat door nieuwe voersystemen het technisch resultaat in de vleesvarkenshouderij verbeterd
kan worden. Op basis van deze vraag is een ontwikkeltraject in gang gezet om te komen tot
een voersysteem dat de voeropname rond spenen verhoogt, door dit systeem reeds voor
spenen aan te leren. Dit is het systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’. Naast het ontwikkelen
van het systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is er gewerkt aan de ontwikkeling van een
voersysteem ‘Voeren op maat’, waarmee vleesvarkens individueel gevoerd kunnen worden op
basis van individuele dierherkenning middels een RFID (Radio Frequency IDentity) oormerk.
De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Dirx-Kuijken et al. (2012).
Met het systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ worden biggen reeds voor spenen gevoerd via
een voersysteem dat ook na spenen wordt ingezet. Hierdoor kan de speendip die vaak
optreedt na het spenen (een verminderde voeropname de eerste dag(en) na spenen) mogelijk
worden verminderd. Grote vraag was of het mogelijk is dieren reeds voor spenen een
voersysteem aan te leren zodat ze na spenen eerder en meer vast voer opnemen. Doelstelling
was dat minimaal 90% van de biggen binnen vier uur na spenen vast voer opneemt.
In dit ontwikkeltraject is samen met Coppens Constructie en Stalinrichting en Coppens
Diervoeding een systeem ontwikkeld. In dit rapport staat weergegeven wat de belangrijkste
stappen in dit ontwikkeltraject waren, wordt het systeem beschreven en wordt het systeem
beoordeeld op functionaliteit.
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2 Systeem ontwikkeling en optimalisatie
In dit project is het systeem ontwikkeld van een ‘papieren idee’, waarvan de werkende
principes zijn uitgetest en geoptimaliseerd tot een voersysteem. Op praktijkbedrijven zou dit
voersysteem nog verder doorontwikkeld en vormgegeven moeten worden. De principes
waarop dit systeem is gebaseerd, zijn:
-

Leren eten van de zeug.
Gebruik van een zoemer (pavlov effect).
Het ontwikkelen van een behoefte (eetlust).

In dit hoofdstuk staat het proces verkort weergegeven. Het project bestond uit drie fases:
Fase I: ontwikkelfase
Fase II: optimalisatiefase
Fase III: beoordelingsfase
In fase I (ontwikkelfase) is het systeem uitgewerkt van een ‘papieren idee’ tot een prototype.
Het ‘leren eten van de zeug’ stond centraal. Hierbij is gebruik gemaakt van het bekende
Pavlov effect en rekening gehouden met de eetlust van de biggen. De ideeën die in dit proces
door het onderzoeksteam zijn aangedragen, hebben door het bedrijfsleven handen en voeten
gekregen. Coppens Diervoeding heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van
het idee en meedenken over het management ten aanzien van het voeren. Coppens
Constructie en Stalinrichting heeft het voersysteem gemaakt en heeft het hele traject, van de
hardware tot de aansturing en implementatie van het systeem in de stallen op VIC Sterksel,
verzorgd.
Voor aanvang van fase II is in twaalf kraamhokken in twee kraamafdelingen op VIC Sterksel
het systeem geïnstalleerd. In fase II is het systeem geoptimaliseerd. Hierbij hebben
aanpassingen aan de uitvoering plaatsgevonden en is inzicht verkregen in het effect van het
management op het voersysteem. Hierbij is onder andere meer inzicht verkregen in hoe de
behoefte ontwikkeld kan worden (eetlust).
In fase III is het systeem beoordeeld op de functionaliteit. De belangrijkste onderzoeksvraag
was als volgt gedefinieerd: 'Neemt binnen vier uur na spenen 90% van de biggen voer op?'.
Op VIC Sterksel wordt gewerkt met een drieweeks productiesysteem en wordt standaard op
circa 27 dagen leeftijd gespeend. In dit ontwikkeltraject is dan ook gewerkt met het spenen
op vier weken leeftijd, en niet met het spenen op drie weken leeftijd.
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3 Beschrijving voersysteem
In dit hoofdstuk worden het gebruikte voersysteem en de gebruikte aanpak (instellingen en
management) beschreven.

3.1 Principe
Het ‘leren eten van de zeug’ stond centraal bij Jong geleerd, oud gedaan. Uit onderzoek van
Oostindjer (2011) bleek namelijk dat biggen die kunnen observeren wat de zeug aan vast
voer eet of mee kunnen eten met de zeug, na spenen meer vast voer opnemen dan biggen
die niet samen met de zeug aten. Hiervoor is gebruik gemaakt van het eetgedrag van de zeug
en het Pavlov effect. Pavlov stuitte op het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen
wanneer ze voedsel wordt aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een signaal te
geven en daarna de honden te voeren. Oorspronkelijk kwijlden de honden alleen bij het
voeren en niet bij het signaal. Nadat de combinatie van signaal gevolgd door voeren enkele
keren was herhaald, begonnen de honden al te kwijlen bij het geven van het signaal (Bron:
Wikipedia). Van dit principe is gebruik gemaakt bij jong geleerd, oud gedaan. Driemaal daags
worden de lacterende zeugen gevoerd. Als de zeugen worden gevoerd, klinkt er een zoemer,
gaan de dosators van de zeugen open en worden ook de trogjes van de biggen gevuld met
voer. Het voordeel van het gebruik maken van het eetgedrag van de zeug is dat een
natuurlijk aanleermechanisme gebruikt kan worden om de biggen kennis te laten maken met
een nieuw voersysteem. Als de biggen dit systeem kennen voor spenen, zullen ze het na
spenen naar verwachting direct herkennen. Voor het systeem Jong geleerd, oud gedaan is
nodig: een trog voor de biggen, waar ze gelijktijdig uit kunnen eten; een dosator voor
biggenvoer en een dosator voor zeugenvoer; een besturingskast, die voorzien is van een
zoemer en gekoppeld is aan de dosators van de zeug en de biggen.

3.2 Reactie op het systeem voor spenen
Om te kunnen beoordelen in welke mate de biggen het systeem voor spenen leren, is binnen
enkele minuten na een voerbeurt steeds genoteerd hoeveel biggen per toom er aan de
voertrog stonden te eten. Dit geeft een indicatie van de reactie van de biggen op de zoemer.
Deze reactie dient zo hoog mogelijk te zijn. Er werd gestreefd naar een reactie in de laatste
twee dagen voor spenen van meer dan 75% van de biggen per toom in meer dan 90% van de
tomen. Dit bleek echter niet haalbaar, ook niet na enkele aanpassingen van het systeem,
zoals in volgende paragrafen beschreven. Mogelijk hebben biggen die voor spenen niet
reageren op de zoemer wel het principe aangeleerd, omdat ze zien dat de zeug reageert,
maar is de prikkel om voer op te nemen voor spenen niet groot genoeg. Als deze biggen na
spenen de zoemer horen, zullen ze mogelijk toch direct de zoemer associëren met eten en
voer gaan opnemen. Dit is bekeken in fase III.

3.3 Trog biggen (voor spenen)
De trog voor de biggen is zover mogelijk naar
voren gesitueerd (in de buurt van de kop van
de zeug) aan één zijde van het kraamhok.
In eerste instantie is er gewerkt met een
trogje van PVC, met plaats voor slechts tien
biggen (zie foto 1). Omdat dit trogje niet
robuust genoeg bleek en niet voldoende plaats
bood voor alle biggen, is een RVS trog
ontwikkeld, met plaats voor veertien biggen.
De trog was 1,60 meter lang en 0,14 meter
diep en was voorzien van spijlen om de twaalf
centimeter om het gaan liggen in de trog te
voorkomen (zie foto 2 en figuur 1). De trog
was voorzien van een dichte trogafscheiding in
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het midden zodat slechts de helft van de trog in gebruik genomen kon worden.

0,14 m
1,60 meter
Figuur 1 Schets van de biggentrog in de kraamstal
Om de reactie van de biggen
voor spenen nog verder te
verhogen, is bekeken of de trog
van de biggen met de trog van
de zeug geïntegreerd kon
worden. Oostindjer et al.
(2011) heeft aangetoond dat
wanneer biggen samen met de
zeug kunnen eten, zij meer
voer zullen opnemen. In één
hok in een proefafdeling op VIC
Sterksel is dit ingebouwd. Hier
bleek het echter niet praktisch
werkbaar, omdat de biggen het
biggennest en -trog vervuilden
(zie foto 3). Hierdoor werd er

niet goed voer opgenomen uit de biggentrog. Dit
verbeterde de reactie voor spenen duidelijk niet.
Daarnaast is het in bestaande kraamhokken niet of
nauwelijks toepasbaar, omdat er vaak geen ruimte
is aan de voorkant van de trog, of erg kostbaar.
Daarom is met de trog aan de zijkant van het hok
verder gegaan. In kraamstallen waar het biggennest
voor de trog van de zeug is opgesteld,
zou dit echter wel passen. In een
nieuwbouwsituatie zou het mogelijk wel
werken, omdat het hok dan optimaal
ingericht kan worden.
Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen
maken van het ‘samen eten’ en ‘leren
eten van de zeug’, is de zeugentrog
verlaagd. De biggen kunnen op jonge
leeftijd al zien wat de zeug doet als
reactie op de zoemer. Zodra ze zelf voer
krijgen in de biggentrog, kennen ze dan
het principe mogelijk al beter. De trog
van de zeug is hiervoor met de onderkant
op de rooster geplaatst. Zie hiervoor foto
4. Hier zijn uiteindelijk alle hokken mee
uitgevoerd.
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3.4 Zoemer (voor spenen)
De reactie van de zeug op de zoemer is een belangrijke factor gebleken voor het juist
aanleren van het systeem voor de biggen. De zeugen werden driemaal daags gevoerd, om
8:00 uur, 11:30 uur en 16:00 uur. Voor een zo goed mogelijke reactie van de zeugen op de
zoemer is het van belang dat de tijd die tussen het klinken van de zoemer en het vallen van
het voer in de trog zit niet te lang is. In het begin had de zoemer een eentonig geluid en een
duur van ca. 4 seconden. Na het klinken van de zoemer en het vallen van het voer in de trog
van de zeug zat ca. 4 seconden. Dit is aangepast door de zoemer langer door te laten klinken
(ca. 5 tot 6 seconden). Tevens is het geluid opgebouwd uit enkele korte tonen achter elkaar
met tussendoor stilte, met vervolgens een lange toon. Hierna is het percentage zeugen dat
opstaat bij het horen van de zoemer op een enkele uitzondering na 100%.

3.5 Besturingskast (voor spenen)
Middels de besturingskast (zie foto 5) werd de
aansturing van het voeren geregeld. Zodra een
voerbeurt begon, klonk de zoemer, werden de
dosators van de zeugen opengetrokken en werden
de dosators van de biggen opengestuurd. De
dosators van de zeugen werden op VIC Sterksel
volgtijdig bevoorraad via de computergestuurde
droogvoerinstallatie. Voergift per hok was via de

computer in te stellen. Opentrekken van de
dosators tijdens een voerbeurt gebeurde
gelijktijdig. De dosators van de biggen waren
altijd voorzien van voer (deze werden
handmatig gevuld), zie foto 6. De hoeveelheid
voer die verstrekt werd per voerbeurt was in
te stellen op de besturingskast. Hierop werd
per hok het aantal seconden ingegeven dat
het voer moest worden uitgedoseerd. Een
seconde voer staat voor een portie van x
gram voer. Deze hoeveelheid is afhankelijk
van voersoort en aantal totale secondes. De
minimale hoeveelheid die verstrekt kon
worden, was 100 gram per trog. Verstrekking
van het voer tijdens een voerbeurt gebeurde geleidelijk. Per minuut werd een maximaal
aantal porties uitgedoseerd, zodat niet in één keer de totale voergift in de trog gedoseerd
werd.

3.6 Voermanagement (voor spenen)
Om de biggen voor spenen zo snel mogelijk uit de trog te laten eten, is bekeken hoe het
ideale management eruit ziet. Hierbij is gekeken naar het bijvoeren van melk en het beperkt
of onbeperkt aanbieden van voer.
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Melk aanbieden:
In eerste instantie is gewerkt met het verstrekken
van melk aan de jonge biggen. Het is bekend dat
het verstrekken van melk aan pasgeboren biggen
(vanaf ca. 2 dagen tot 14 dagen leeftijd) een
positief effect heeft op de voeropname voor
spenen. Een verhoogde voeropname voor spenen
geeft waarschijnlijk een verhoogde kans op het
juist aanleren van het voersysteem. De biggen
kregen de eerste week melk verstrekt in een apart
rond voerbakje (zie foto 7) en niet in de lange trog.
Als de melk vanaf dag 2 in de lange trog werd
verstrekt, koelde deze namelijk te snel af en werd
daardoor minder smakelijk voor de biggen.
Hierdoor leerden de biggen juist een negatieve
ervaring aan, en was de opname van melk
minimaal. Na een week werd de melk verstrekt in
de lange trog en werd de melk gedurende enkele
dagen gemengd met droogvoer.
In de meeste hokken bleek er niet echt een
'prikkel' te zijn voor de biggen om melk op te
nemen. Mogelijk doordat deze vrij snel afkoelde of
omdat de zeug voldoende melk produceerde. Ook gaf het bijvoeren van melk nadelen in de
arbeidsintensiteit (het kost meer werk omdat dit handmatig werd verstrekt). Daarnaast was
het projectteam er niet van overtuigd dat het bijvoeren van melk op jonge leeftijd de sleutel
tot succes zou zijn voor het optimaal functioneren van het systeem jong geleerd, oud gedaan.
Het zou ook zonder de verstrekking van kunstmelk mogelijk moeten zijn. Daarom is in stap 2
verder gegaan zonder het verstrekken van kunstmelk.
Beperkt of onbeperkt voer aanbieden:
Het voermanagement voor spenen bleek een belangrijke rol te spelen bij het optimaal
functioneren van het systeem. De biggen moeten voldoende eetlust hebben. Wanneer biggen
te weinig voer kregen aangeboden, bestond de kans dat ze met drie voerbeurten per dag te
weinig ‘aanleertijd’ hadden om het systeem goed aan te leren. Om die reden zijn de biggen in
eerste instantie niet of nauwelijks beperkt geweest in het aangeboden voer. Deze onbeperkte
voerverstrekking had echter tot gevolg dat de biggen niet voldoende reageerden op de
zoemer omdat ze altijd voer tot hun beschikking hadden (er was geen behoefte, namelijk
geen eetlust). Daarom is tot slot gekozen voor enige beperking in het aanbieden van het
voer. Zie paragraaf 3.7 voor het optimale voerschema dat ook is gebruikt tijdens fase III, de
beoordelingsfase.

3.7 Voersoort (voor spenen)
Bij het voeren is gestreefd naar het zo geleidelijk mogelijk laten verlopen van de
voeroverschakelingen. De biggen zijn als volgt gevoerd:
Dag 4 – 11 leeftijd: Lactovoer zeug, handmatig verstrekt, in slechts de helft van de
biggentrog. Eerste acht dagen onbeperkt beschikbaar. Vanaf acht dagen leeftijd werd het voer
één uur na elke voerbeurt verwijderd, zodoende beperkt.
Dag 11 – 18 leeftijd: Prestarter gemengd met Lacto (50:50), automatisch verstrekt via de
dosator, in slechts de helft van de biggentrog. Het voer was beperkt beschikbaar, één uur na
voeren werd het resterende voer verwijderd uit de trog.
Dag 18 – spenen: Volledig prestarter, automatisch verstrekt via de dosator, in de gehele
lange trog. Het voer was beperkt beschikbaar, één uur na voeren werd het resterende voer
verwijderd uit de trog.
Drinkwater was onbeperkt via een drinknippel beschikbaar.
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3.8 Systeem en aanpak na spenen
Na het spenen kwamen de biggen in een opfokafdeling die was uitgerust met hetzelfde
voersysteem. De hokken boden plaats voor acht biggen. Per toom werden acht biggen in een
hok geplaatst. De trog was 1,84 meter lang en 0,21 meter breed (zie figuur 2). De bovenkant
van de trog was 0,17 meter hoog, de bodem van de trog stond ca. zes centimeter van de
grond. De hokken waren 2,30
meter diep en 1,25 meter
breed. Zie foto 8 en 9.
0,21 m
Drinkwater was beschikbaar via
een separaat drinkbakje voorin
het hok, naast de voertrog. Het
1,84 meter
uitdoseren van het voer
gebeurde op dezelfde manier
Figuur 2 Schets van de biggentrog in de biggenopfok
als het uitdoseren van het voer
voor de biggen in de kraamhokken. Na spenen werd per dag echter meer dan negen keer,
verspreid over de hele dag, voer uitgedoseerd in plaats van drie keer zoals voor spenen het
geval was. De eerste dag na spenen was dit nog vaker. De voertijden staan beschreven in
tabel 1.

Tabel 1 Voertijden na spenen
Dag na spenen

Voerbeurt (tijdstip)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dag 1

14:00

15:00

16:00

18:30

20:30

22:00

01:00

04:00

08:00

10:30

Dag 2 t/m 7

12:30

15:00

18:30

20:30

22:00

01:00

04:00

08:00

10:30

-

Iedere voerbeurt werd aangekondigd met een zelfde zoemer als voor spenen. De
besturingskast en zoemer werkten hetzelfde zoals beschreven voor spenen. De voersoort die
werd verstrekt gedurende de eerste dagen na spenen was hetzelfde als voor spenen, te weten
de standaard prestarter van VIC Sterksel. Dit voer was niet onbeperkt beschikbaar, omdat op
gezette tijden de troggen werden gevuld. Het aantal seconden dat er voer uitgedoseerd moest
worden, was per hok continue aan te passen.
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4 Beoordeling functionaliteit en nauwkeurigheid
In fase III is het systeem beoordeeld op functionaliteit. De onderzoeksvraag was als volgt
gedefinieerd: 'Neemt 90% van de biggen binnen vier uur na spenen voer op?'. Hiervoor is
gedurende vier rondes gemeten wat de voeropname, groei en voederconversie in de eerste
week na spenen was van biggen die het systeem voor spenen aangeleerd werd. De
voeropname is hierbij per dag bijgehouden. Ook is er gekeken naar de relatie tussen de
reactie voor spenen en de reactie na spenen. Tot slot is door middel van gedragsobservaties
gekeken hoeveel biggen daadwerkelijk binnen vier uur gingen eten.

4.1 Methoden
4.1.1 Proefdieren en proefbehandelingen
Gedurende vier rondes zijn zes tomen voor spenen gevoerd via het voersysteem. Het
onderzoek is uitgevoerd in twee kraamafdelingen. Beide kraamafdelingen hadden twaalf
kraamhokken, zes aan weerszijden van de controlegang. De zeugen stonden met de kop naar
de muur opgesteld. De kraamhokken in de twee afdelingen waren respectievelijk 2,40 en 2,50
meter lang en 1,80 en 1,70 meter breed. In de helft van de kraamhokken was aan één zijde
van het kraamhok de trog voor de biggen gesitueerd. Deze trog was 1,60 meter lang en 0,14
meter diep. De trog had plaats voor veertien biggen. Het drinkbakje van de biggen bevond
zich separaat in het hok.
Per ronde zijn uit vier van de zes hokken acht biggen geselecteerd om na spenen te volgen.
De selectie van de tomen en dieren uit een toom is bepaald naar ratio van de reactie voor
spenen. De verhouding tussen het aantal biggen dat goed reageert op de zoemer (komt direct
naar de trog toe wanneer de zoemer klinkt) en dat minder goed reageert (komt niet naar de
trog toe wanneer de zoemer klinkt) was voor en na spenen gelijk. In totaal zijn 128 biggen in
zestien hokken (vier ronden x vier hokken) gevolgd na spenen.
De hokken in de biggenopfokafdeling waren als volgt uitgevoerd. De hokken waren 2,30
meter diep en 1,25 meter breed. Drinkwater was beschikbaar via een separaat drinkbakje
voorin het hok, naast de voertrog. De trog bevond zich aan één zijde van het hok. De trog
was 1,84 meter lang en 0,21 meter breed (zie figuur 2). De bovenkant van de trog was 0,17
meter hoog, de bodem van de trog stond ca. zes centimeter van de grond. De roostervloer
bestond uit een volledig kunststofrooster. Zie figuur 3 voor een plattegrond van het hok.

Figuur 3 Plattegrond hok biggenopfok
4.1.2 Voerverstrekking
Voor spenen:
Voor spenen was de voerverstrekking als volgt:
-

Voer werd drie-maal daags verstrekt in de lange trog met veertien eetplaatsen. Tot ca.
18 dagen leeftijd was dit in slechts de helft van de trog. Hierna de volledige trog.
Het voerschema van de biggen zag er als volgt uit:
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Dag 4 – 11 leeftijd: Lactovoer zeug, handmatig verstrekt, in slechts de helft
van de biggentrog. Eerste acht dagen was dit onbeperkt beschikbaar. Vanaf
acht dagen leeftijd werd het voer één uur na elke voerbeurt verwijderd
(beperkt verstrekt).
o Dag 11 – 18 leeftijd: Prestarter gemengd met Lacto (50:50), automatisch
verstrekt via de dosator, in slechts de helft van de biggentrog. Het voer was
beperkt beschikbaar, één uur na voeren werd het resterende voer verwijderd
uit de trog.
o Dag 18 – spenen: Volledig prestarter, automatisch verstrekt via de dosator, in
de gehele lange trog. Het voer was beperkt beschikbaar, één uur na voeren
werd het resterende voer verwijderd uit de trog.
Drinkwater was beschikbaar via een drinknippel.
o

-

Na spenen:
De eerste vijf dagen na spenen werd dezelfde prestarter verstrekt als voor spenen werd
verstrekt. Op dag 6 en 7 na spenen kregen de biggen prestarter en speenvoer, gemengd in
een verhouding van ca. 50-50. Daarna werd volledig speenvoer verstrekt.
Op de dag van spenen zijn de zeugen rond 11.00 uur verplaatst uit het kraamhok. Tussen
12.00 uur en 14.00 uur zijn de biggen naar de biggenopfok afdeling verplaatst en om 14:00
uur heeft de eerste voerbeurt plaatsgevonden. Hierna is om 15.00 uur en 16.00 uur nog een
voerbeurt geweest. Vanaf toen is er dagelijks om 18.30, 20.30, 22.00, 01.00, 04.00, 08.00,
10.30, 12.30 en 15.00 uur gevoerd. Bij elke voerbeurt klonk de zoemer.

4.1.3 Waarnemingen
Voor en na spenen zijn de volgende waarnemingen uitgevoerd:
Voor spenen:
-

Voor spenen is gedurende de laatste tien dagen voor spenen bij iedere voerbeurt per
toom bijgehouden hoeveel dieren bij een voerbeurt ca. 1-3 minuten na het horen van
het geluid van de zoemer aan de trog stonden.

Na spenen:
-

-

De eerste zeven dagen na spenen is per hok per dag de voeropname bijgehouden. De
voeropname per dag is bepaald aan de hand van de ingestelde aantal seconden per
voerbeurt x het aantal uitgevoerde voerbeurten per dag minus het restvoer dat uit de
trog is verwijderd. Deze methode heeft een maximale afwijking van 10%.
Na 7 dagen heeft een eindweging plaatsgevonden.
Over de eerste week na spenen is de groei en voederconversie bepaald.
Per big is gedurende de eerste twee uur na opleg in de biggenopfok bijgehouden hoe
vaak en hoe lang een big bij de voertrog stond. De biggen werden ca. twee uur na
spenen opgelegd in de biggenopfok. Hiervoor zijn camera-opnamen gemaakt en zijn
de biggen per hok individueel gemerkt van 1 t/m 8. Deze camerabeelden zijn
uitgelezen via het programma The Observer XT. Met dit programma was het mogelijk
de tijdstippen te registreren waarop een big bij de voertrog kwam en wanneer deze
weer wegging bij de voertrog.

De resultaten zijn beschrijvend weergegeven en niet statistisch geanalyseerd.

4.2 Resultaten
4.2.1 Reactie op zoemer voor spenen
Van de zestien hokken die voor spenen zijn gevolgd, was van veertien hokken bekend hoe de
reactie op de zoemer voor spenen was. Voor spenen was de toom volledig intact. Na spenen
zijn acht biggen per toom gevolgd in de biggenopfok. Van de tomen voor spenen is
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geregistreerd hoeveel dieren bij een voerbeurt naar de trog kwamen na het horen van het
geluid van de zoemer. Dit is weergegeven in % reactie op de zoemer (figuur 4). De reactie
voor spenen beschrijft het percentage biggen in een toom dat direct na het voeren (1-3
minuten erna) aan de trog stond bij de drie voerbeurten per dag in de laatste twee dagen
voor spenen.

Reactie voor spenen voor de verschillende
tomen (in % biggen per toom)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Observatie nummer (hok)
Figuur 4 Reactie voor spenen per toom (in % biggen dat reageerde op de zoemer). Dit
is het gemiddelde van de drie voerbeurten per dag in de laatste twee dagen voor spenen.
Zoals blijkt uit figuur 4 was er tussen tomen een grote variatie in % biggen dat reageerde op
de zoemer en ging eten aan de trog (1 tot 85% van de biggen).

4.2.2 Voeropname en groei
In onderstaande tabel staat de voeropname per dier per dag weergegeven voor de eerste
zeven dagen na spenen.

Tabel 2 Dagelijkse voeropname (gram per dier per dag) in de eerste week na spenen
voor biggen die zowel voor als na spenen met het voersysteem ‘Jong geleerd,
oud gedaan’ zijn gevoerd
Dag na spenen
Gemiddelde voeropname per
dag (gram)
Dag 1
176
Dag 2

240

Dag 3

239

Dag 4

227

Dag 5

206

Dag 6

253

Dag 7

260

Gemiddelde dag 1 – 7

229

Uit tabel 2 blijkt dat de voeropname op dag 1 gemiddeld 176 gram per dier bedroeg en op
dag 2 gemiddeld 240 gram per dier. In een recent uitgevoerd onderzoek op VIC Sterksel
(Peet-Schwering et al., 2011, rapport 529) lag de gemiddelde EW-opname op dag 1 op 120
gram EW per dier en op dag 2 op 250 EW per dier. Dit voer had een EW van 1,10. Daarmee
was de voeropname in gram per dier per dag respectievelijk 109 en 227 op dag 1 en 2 na
spenen. In een ander recent uitgevoerd onderzoek op VIC Sterksel (Peet-Schwering et al.,
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2012, rapport 577) lag de gemiddelde EW-opname op dag 1 op 85 gram EW per dier en op
dag 2 op 170 EW per dier. Dit voer had een EW van 1,10. Daarmee was de voeropname in
gram per dier per dag respectievelijk 77 en 155 op dag 1 en 2 na spenen.
De gemiddelde voeropname per dier per dag over de eerste zeven dagen na spenen was 229
gram. In de twee recent uitgevoerde onderzoeken op VIC Sterksel (Peet-Schwering et al.,
2011, rapport 529, en Peet-Schwering et al., 2012, rapport 577) was de gemiddelde
voeropname per dag in de eerste zeven dagen na spenen respectievelijk 273 gram en 164
gram per dier per dag.
In onderstaande tabel zijn de gegevens voor groei en voederconversie voor de eerste week na
spenen weergegeven.

Tabel 3 Groei, voeropname en voederconversie de eerste week na spenen voor biggen
die zowel voor als na spenen met het voersysteem ‘Jong geleerd, oud gedaan’
zijn gevoerd
Kenmerk
Resultaat
Aantal biggen

128

Aantal biggen per hok

8

Aantal hokken

16

Speengewicht

7,9

Gewicht zeven dagen na spenen

9,1

Groei spenen - zeven dagen na spenen (gram per dier per dag)

179

Spreiding groei eerste zeven dagen na spenen (stdev)
Voeropname eerste zeven dagen na spenen (gram per dier per
dag)
Voederconversie eerste zeven dagen na spenen

89
229
1,36

Uit tabel 3 blijkt dat de biggen gemiddeld 179 gram groeien in de eerste week na spenen. In
twee recent uitgevoerd onderzoeken op VIC Sterksel (Peet-Schwering et al, 2011, rapport
529, en Peet-Schwering et al., 2012, rapport 577) was dit gemiddeld respectievelijk 163 en
131 gram per dier per dag.

4.2.3 Relatie reactie op zoemer voor spenen en voeropname na spenen
In tabel 4 is de reactie voor spenen (% biggen per toom, gemiddelde van de laatste twee
dagen) weergegeven in relatie tot de voeropname op dag één na spenen en de gemiddelde
daggroei gedurende de eerste week na spenen. Hiervoor is een klassenindeling gemaakt.

Tabel 4 Reactie voor spenen (% biggen per toom) in relatie tot voeropname en groei na
spenen (reactie voor spenen is het gemiddelde van de laatste twee dagen voor
spenen).
Klasse
0
1
2
3
Reactie voor spenen

0-10%

11-30%

31-50%

51-100%

3

2

6

3

Voeropname dag 1

100

92

188

249

Groei pdpd week 1

141

125

200

186

Aantal tomen

Uit tabel 4 blijkt dat er op basis van deze gegevens een relatie lijkt te zijn tussen de reactie
voor spenen en de voeropname de eerste dag en groei de eerste week na spenen. Het lijkt
dat hoe hoger de reactie was voor spenen (hoe meer biggen per toom), hoe hoger de
voeropname en groei na spenen waren. Wanneer meer dan 30% van de biggen in een toom
reageerde (dit is bij negen van de veertien tomen het geval), lagen de voeropname en groei
beduidend hoger.
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4.2.4 Gedragsobservaties eerste vier uur na spenen
In de biggenopfok is in drie van de vier rondes gedurende de eerste twee uur na opleg
gekeken hoe vaak en hoe lang een individuele big de voertrog bezoekt, als maat voor
voeropname (zie 4.1.3 Waarnemingen). Dit was van 88 biggen bekend (uit in totaal elf
hokken). Bij deze observaties is gekeken naar het aantal bezoeken aan de voertrog en de
totale duur van de bezoeken aan de voertrog. In tabel 5 staan deze weergegeven.

Tabel 5 Aantal bezoeken en totale duur van de bezoeken aan de voertrog in de eerste
twee uur na opleg (en vier uur na spenen) voor biggen die zowel voor als na
spenen met het voersysteem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ zijn gevoerd
Kenmerk
Resultaat
Gemiddeld aantal bezoeken aan voertrog

13,3

Totale duur van bezoeken aan voertrog (minuten)
Bezoek aan voertrog in % van totale geobserveerde tijd

6,02
5,21%

Uit tabel 5 blijkt dat de biggen gemiddeld ruim 5% van de geobserveerde tijd (twee uur) aan
de voertrog stonden. Dit was gemiddeld ca. 6 minuten per big. Het is niet bekend wat de
voeropnamesnelheid van de biggen per minuut is en hoeveel voer dus is opgenomen in die
zes minuten. De gemiddelde voeropname voor de hele eerste dag na spenen lag op 176 gram
per big. Wanneer uitgegaan wordt van een voeropnamesnelheid van 20 gram per minuut zou
in zes minuten 120 gram voer opgenomen kunnen worden. De resterende hoeveelheid voer
zou dan later in die eerste dag opgenomen zijn.
Er bleek tussen biggen een grote spreiding te zijn in het aantal bezoeken aan de voertrog. In
tabel 6 staat een klassenverdeling voor het aantal bezoeken aan de voertrog gedurende de
eerste twee uur na opleg (en vier uur na spenen).

Tabel 6 Klassenverdeling voor het aantal bezoeken aan de voertrog de eerste twee uur
na opleg (en vier uur na spenen) voor biggen die zowel voor als na spenen met
het voersysteem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ zijn gevoerd
Aantal biggen
Totaal aantal biggen
0 bezoeken

88
2

1-4 bezoeken

12

5-10 bezoeken

23

11-20 bezoeken

34

> 21 bezoeken

17

Uit tabel 6 blijkt een grote variatie in het aantal bezoeken aan de voertrog gedurende de
eerste uren na spenen. Van de geobserveerde biggen hebben twee van de 88 biggen geen
bezoek aan de voertrog gebracht in de eerste uren na opleg in het biggenhok, dit is 2,3% van
de biggen.
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5 Conclusies en aanbevelingen
Omdat het een verkennend onderzoek betreft, is er geen statistische analyse uitgevoerd. De
verschillende resultaten versterken elkaar wel, dus er lijkt wel sprake te zijn van een
consistent beeld.
De belangrijkste conclusies van de eerste verkenning van het systeem Jong geleerd, oud
gedaan, zijn:
- Tussen tomen is er een grote variatie in de reactie van de biggen voor spenen.
Mogelijk is dit afhankelijk van de melkgift van de zeug. Uit eerdere observaties in het
ontwikkeltraject is gebleken dat de zeugen in 15% van de voerbeurten niet reageren
op de zoemer. Hierbij is geen relatie gevonden tussen % biggen dat reageerde op de
zoemer en % van de gevallen dat de zeug opstond bij de zoemer.
- Het lijkt erop dat hoe hoger de reactie voor spenen (hoe meer biggen per toom
reageren op de zoemer), hoe hoger de voeropname en groei na spenen zijn. Wanneer
meer dan 30% van de biggen in een toom reageerde (dit was bij negen van de
veertien tomen het geval), waren de voeropname en groei beduidend hoger.
- Van de geobserveerde biggen bezocht meer dan 97% de eerste twee uur na opleg de
voertrog.
- In de eerste twee uur na opleg brachten biggen gemiddeld ruim 5% van de tijd door
aan de voertrog.
- De gemiddelde voeropname per dag voor biggen die zowel voor als na spenen met het
systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ werden gevoerd, bedroeg op dag 1 en 2 na
spenen respectievelijk 176 en 240 gram per dier.
- Biggen die zowel voor als na spenen met het systeem ‘Jong geleerd, oud gedaan’ zijn
gevoerd, namen gemiddeld 229 gram voer per dier per dag op.
- De gemiddelde groei per dier per dag in de eerste week na spenen was 179 gram.
- In het ontwikkeltraject bleken enkele voorwaarden van belang voor een effectieve
werking van het systeem. Dit zijn de principes:
o Leren eten van de zeug;
Het is van belang om de biggen al op jonge leeftijd de mogelijkheid tot leren
van de zeug aan te bieden. Hiervoor kregen ze enkele dagen lang hetzelfde
voer als de zeug en is de trog van de zeug verlaagd.
o Gebruik van de zoemer (pavlov effect);
Het bleek dat de biggen reeds voor spenen reageerden op deze zoemer. Dit
gedrag hebben ze voornamelijk van de moeder aangeleerd (ze kopieerden het
gedrag van de zeug: gaan eten zodra de zoemer ging).
o Ontwikkelen van de behoefte (eetlust).
De biggen moesten voldoende eetlust hebben. Hiervoor is het voer steeds
beperkt aangeboden. In dit ontwikkeltraject is hiervoor het voer steeds ca. één
uur na verstrekken verwijderd. Voor toepassing in de praktijk zou er een
kleinere hoeveelheid voer verstrekt moeten kunnen worden en zou een beter
passend voerschema, waarbij geen restvoer ontstaat, gevonden moeten
worden.
Daarnaast is in dit ontwikkeltraject gewerkt met zo weinig mogelijk
voeroverschakelingen. Voor spenen is gestart met het aanbieden van Lactovoer. Dit
was hetzelfde als de zeug en hangt samen met het principe leren eten van de zeug.
Daarnaast is geleidelijk overgeschakeld op een prestarter, die tot aan spenen en de
eerste vijf dagen na spenen is verstrekt. Vlak voor of rond spenen is dus niet meer
overgeschakeld naar speenvoer, wat in de praktijk vaak wel gebruikelijk is.
Aanbevelingen voor doorontwikkeling en toepassing in de praktijk naar aanleiding van dit
ontwikkeltraject:
- Bij nieuwe kraamhokken zouden zeugentrog en biggen trog beter geïntegreerd kunnen
worden. In de Pro Dromi is dit al opgenomen. Hier is het biggennest gesitueerd aan de
voorzijde van het hok.
- Binnen het onderzoek naar Pimco Housing, waarbij zeug en biggen vanaf circa één
week leeftijd van de biggen naar een speciaal ‘Zoogopfokhok’ gaan, is het mogelijk
interessant het voersysteem Jong geleerd, oud gedaan toe te passen. De zeug loopt
daar los en kan optimaal samen met de biggen uit de trog voer opnemen. De
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-

praktische invulling hiervan is verder opgepakt door het projectteam van Pimco
Housing.
Het verlagen van de trog van de zeug geeft de biggen al vanaf jonge leeftijd de kans
om het eetgedrag van de zeug leren te kopiëren. In bestaande kraamhokken is het
vaak niet mogelijk de trog op het rooster te plaatsen, omdat daardoor de ruimte die
nu onder de trog beschikbaar is niet meer door de zeug als ligruimte gebruikt kan
worden. Wellicht dat het integreren van de trog in het rooster, of het voeren op de
vloer (bij dichte vloer) een oplossing biedt.
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