Waarom Zerofen?
Zerofen is
gewoon
goed!

tekst: Dr. Theo Geudeke |

GEBOORTEPROCES
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moet!

Hoe verloopt een normaal
geboorteproces?
De tomen biggen worden steeds groter met als gevolg dat de
geboorte langer duurt. Als de geboorte te lang duurt komen
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de biggen in de problemen, maar wanneer is sprake van een te
trage geboorte? En wat is eigenlijk normaal?
Het startsein voor de geboorte komt van de biggen. Als het
in de baarmoeder te krap wordt voor de biggen, geven ze een
‘stress-signaal’ af. De daaropvolgende hormonale reacties van
de zeug resulteren uiteindelijk in nestelgedrag van de zeug,
het verslappen van de baarmoedermond en het samentrekken
van de baarmoederspieren en tenslotte in het op gang komen
van de melkproductie.
De eerste aanzet voor nestelgedrag start 24 tot 36 uur voor
het werpen. De meeste activiteit vindt plaats vanaf 16 tot 20
uur voor het werpen en het gedrag stopt 2 tot 4 uur voor het
werpen. In onze moderne kraamhokken hebben de zeugen geen
mogelijkheid voor nestelgedrag. Uit experimenten is gebleken
dat zeugen aanzienlijk vlotter werpen als ze nestmateriaal krijgen aangeboden, bijvoorbeeld wat stro of een stevige jute zak.

Geboorteproces
Het geboorteproces duurt gemiddeld ongeveer 3 tot 5 uur bij
zeugen in een kraambox. Een recent onderzoek op drie hoog-

productieve zeugenbedrijven in Denemarken kwam echter uit
op een werpduur van 6 uur. De toomgrootte bij die zeugen was
gemiddeld 16 totaal geboren biggen (14,5 levend en 1,5 doodgeboren biggen). Bij zeugen die loslopen in het kraamhok duurt
het werpen 1 tot 1,5 uur korter dan bij zeugen in boxen.
De gemiddelde tussenbigtijd is 15 tot 20 minuten. De tijd
tussen de eerste twee biggen is doorgaans langer. De nageboortes zijn gemiddeld na 4 uur na werpen van de zeug af.
Als het werpproces langer dan 5 uur duurt of als er meer dan
een half uur verstrijkt tussen twee biggen, is dat een reden
om in te grijpen. Bij de eerste twee biggen mag het overigens wel langer duren. Gezien de ervaringen in Denemarken,
is men daar geneigd om langer te wachten met ingrijpen.

Drinkgedrag
Na het werpen gaan de biggen op zoek naar een tepel voor
biest. In het begin ‘shoppen’ de biggen bij verschillende tepels.
Pas na een dag of twee hebben ze een tepelvolgorde vastgesteld. Als biggen de eerste 24 uur ongeveer 6 keer biest hebben
gedronken, is dat doorgaans genoeg. Als de tepelvolgorde
bekend is verloopt het drinken als volgt. De biggen beginnen
met een intensieve massage van de uier (1 tot 3 minuten). De
zeug gaat allengs minder ‘knorren’. Als de biggen dat horen,
wachten ze met een tepel in de bek op de melk. Zodra de zeug
de melk laat schieten, drinken de biggen met snelle kauwbewegingen en na 10 tot 20 seconden stopt de melkafgifte. Per dag
laat een zeug 17 tot 30 keer de melk schieten.
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