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Aandachtspunten
bij partusinductie
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Ook bedrijven met onrustige vleesvarkens zijn gebaat met Balansvoeders.
Een gunstige darmgezondheid verhoogt
het welbehagen, en dus de rust, van de
dieren in elk groeistadium. Het
fenomeen van onrustige dieren is onder
meer gelinkt aan de genetica, het
stalklimaat, de bezetting, het voeder
(textuur, inhoud, antinutritionele
factoren), het aantal vreetplaatsen, de
hoeveelheid en de kwaliteit van het
drinkwater … Onrustige dieren zijn
meestal snelle groeiers. In het verleden
kregen we hier vanuit de praktijk
regelmatig vragen over. Nu kunnen we
deze klanten dus een speciale, volledig
plantaardige, voederlijn aanbieden.
De tweede volledig nieuwe voederlijn is
de Premiumlijn. Met zeer rijke voeders
richt deze lijn zich op topresultaten
(groei, voederconversie) en goed
bevleesde varkens met focus op een
maximale vleesaanzet zonder in te
leveren op de gezondheid en het
welbehagen van het varken. Ze is dus
gericht naar bedrijven met gezonde
varkens, naar het topsegment van onze
vleesvarkens. In deze lijn is Premium
Transit beschikbaar voor de jongere
dieren. Met Premium Pro mikken we op
die goede start en optimale jeugdgroei.
Praktijkproeven tonen aan dat dit
voeder enorm goed scoort. Daarnaast
hebben we hier eveneens Premium
Grow en Premium Finish. De Premiumvoeders zijn volledig samengesteld met
plantaardige grondstoffen. De vitaminen- en mineralengehaltes zijn volledig
afgestemd op de specifieke behoeften
van sterk bevleesde varkens.”
NutriStart, PrimoMix, NutriPorc,
BrioMix en AminoPorc zijn aanvullende
voeders. “Hiermee kunnen alle
rantsoenen met eigen granen en CCM
(van 30 tot 70%) met behulp van een
optimalisatieprogramma uitgebalanceerd worden na analyse van de eigen
producten. Ook deze lijn werd met
uitsluitend plantaardige grondstoffen
samengesteld”, besluit Koen.
Koen wijst er tot slot op dat de verschillende lijnen en fasen onderling kunnen
worden gecombineerd: “Bij de omschakeling van het ene voeder naar het
andere moet je sowieso zorgen voor
een geleidelijke overgang door bijvoorbeeld de 2 voeders wat te mengen. Je
hoeft dit niet noodzakelijk binnen een
bepaalde lijn te doen. Wel moet je een
logische overstap maken, zowel
voedertechnisch als economisch
gezien. Het Crescendo-rekenprogramma (zie kader p. 10) kan daarbij
helpen.” n
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In Vlaanderen wordt partusinductie bij zeugen frequent
toegepast. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer
30% van de bedrijven dit doet, vooral bij zeugen die
laattijdig werpen. Het induceren gebeurt meestal door
het injecteren van een prostaglandinepreparaat, 24 uur
later al dan niet gevolgd door toediening van
oxytocine. – Willem Van Praet, DGZ-Vlaanderen & Ruben Decaluwé, UGent
Door de partus te induceren kan men het
geboorteproces beter opvolgen. Bijkomend
voordeel is dat men meer zorg kan
besteden aan de pasgeboren biggen. Ook
het samenvallen van handelingen in de
kraamstal, het vermijden van weekendwerk en het beperken van de spreiding in
geboortedata zijn voordelen. Vooral dit
laatste is zeer belangrijk bij bedrijven die
meerwekenproductiesystemen toepassen
voor de zeugen.
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Niet zonder gevaar
Het induceren van de partus is echter niet
vrij van gevaar en moet op een correcte
manier gebeuren. Het tijdstip van inductie
en de dosering van oxytocine zijn hierbij
belangrijk. Wat het tijdstip van inductie
betreft, is het best om zich niet te baseren
op cijfers uit boeken, maar wel op cijfers
van de eigen zeugenboekhouding.
Ga de gemiddelde drachtduur van je
zeugenstapel na en induceer de partus ten
varkens • 11
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Overdosering van oxytocine kan leiden tot te veel baarmoedercontracties, waardoor de bloedvaten in
de placenta te fel dichtgedrukt worden.
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worden. Bovendien kan overdosering van
oxytocine leiden tot uitputting van de
spiercellen van de baarmoeder, waardoor
het geboorteproces trager verloopt. Als
vuistregel houdt men bij intramusculaire
toediening een dosis van 0,5 ml aan voor
de gelten, 1 ml voor de oudere zeugen.
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DEMOPROJECT
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Partusinductie kan talrijke voordelen
opleveren, maar is niet vrij van gevaar.
Voer daarom geen standaardpartusinductie uit, maar induceer enkel indien nodig.
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Partusinductie kan talrijke
voordelen opleveren, maar is
niet vrij van gevaar.

zeugenstapel (bijvoorbeeld een ander ras,
bij de aankoop van veel jonge zeugen en
als de voederstrategie verandert) kunnen
een invloed hebben op de drachtduur. In
deze gevallen is het belangrijk om de
gemiddelde drachtduur opnieuw te
controleren.
Het gebruik van oxytocine 24 uur na
toediening van prostaglandine beperkt de
variatie in tijdstip van werpen, maar je
mag het hormoon niet te vroeg toedienen
en niet te veel doseren. oxytocine wordt
best niet toegediend voordat de baarmoederhals ontsloten is. Het probleem is dat
het tijdstip van volledige ontsluiting sterk
verschilt tussen individuele zeugen en niet
op een praktische manier te bepalen is.
oxytocine toedienen vroeger dan 24 uur na
de prostaglandine-injectie wordt afgeraden. Overdosering kan leiden tot te veel

Wacht wat langer dan 113 dagen
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baarmoedercontracties, waardoor de
bloedvaten in de placenta te fel dichtgedrukt worden. In beide gevallen kunnen de
biggen in zuurstofnood komen, waardoor
ze ofwel dood ofwel minder vitaal geboren
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vroegste 2 dagen eerder. Als de partus
vroeger wordt ingezet, stijgt de kans op
onderontwikkelde biggen en het aantal
doodgeboren biggen. Ook sterfte in de
kraamstal en een verminderde groei zijn
in dit geval risicofactoren. Het is belangrijk
op te merken dat je de drachtduur van de
eigen zeugenstapel enkel kan nagaan
wanneer deze dieren niet geïnduceerd
worden! induceren voor dag 113 wordt
sowieso afgeraden. Veranderingen in de

Partusinductie gebeurt meestal met een
intramusculaire injectie van prostaglandine, al dan niet 24 uur later gevolgd door
een injectie met oxytocine. gebruik 1 ml
oxytocine. induceer maximaal 2 dagen
voor de gemiddelde drachtduur van je
eigen zeugen. kennis van de effectieve
drachtduur van je zeugen is daarom van
groot belang! Hoewel wetenschappelijke studies aantonen
dat het mogelijk is om te
induceren op 113 dagen van de
dracht, is ons aanvoelen vanuit
de resultaten van het project
dat het vaak beter is om wat
langer te wachten. Induceer dus
ten vroegste 114 dagen na de
laatste inseminatie. n
Dit is het tweede artikel in een
reeks van 4 waarin telkens een
onderwerp uit dit ADLo -project
aan bod komt. De komende
maanden worden ook nog de
voeding van de zeug tijdens de
dracht en zeugenadministratie
beschreven.
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