volgende afbigpercentage (aantal worpen/
aantal inseminaties) en voor de volgende
worpgrootte. Waar het afbigpercentage bij
een gewichtsverlies van minder dan 5%
zich situeert tussen 75 en 80%, daalt dit
bij een gewichtsverlies van 16-20% naar
60 à 70%. Of een gewichtsverlies van 10%
(of ongeveer 25 kg) maakt een verschil van
1 big ten opzichte van een gewichtsverlies
van 12% (of ongeveer 30 kg). Toch kan
niemand met het blote oog het verschil
waarnemen tussen een gewichtsverlies
van 25 en 30 kg. Wegen is dus de boodschap! Gewicht is mogelijk belangrijker
dan spekdikte, het is het gewicht dat de
kwaliteit en de kwantiteit van de follikels
(die de eicellen afgeven) bepaalt.
Uit de enquête bleek dat het afbigpercentage op de Nederlandse bedrijven een
grote variatie vertoont, maar dat deze variatie zich voordeed bij alle systemen van
groepshuisvesting en bij alle introductietijdstippen (vroeg versus laat). De bedrijfsbezoeken moesten dus uitsluitsel geven
over de succesfactoren van de vroege
introductie. Bij nadere beschouwing van
de reproductieresultaten bleek er vooral
een groot verschil te zijn tussen bedrijven
op het vlak van het afvoerpercentage na
de eerste worp en het afvoerpercentage na
de tweede worp. Deze parameter is veelzeggender dan het totale vervangingspercentage als het gaat over de kwaliteit van
de groepshuisvesting, aangezien het een
maat is voor de afvoer wegens beenwerken klauwproblemen. De grote spreiding
werd bij alle systemen teruggevonden.
Hetzelfde gold voor klauwscores van het
balgebied van de klauw, de gemiddelde
spekdikte bij de inleg in het kraamhok van
de gelten, het aantal gespeende biggen per
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Het tijdstip van introductie van gedekte zeugen in de

groep vergt de nodige aandacht. Onderzoekster Anita

Bo

Hoofs belicht Nederlands onderzoek hieromtrent.

ongeveer op dag 4 bereikt. Op dag 6 verdwijnt de beschermende wand en begint
de kritieke periode waarin met name
chronische stress – bijvoorbeeld als gevolg
van introductie in de groep – zeer nefast
kan zijn. Week 2 en 3 kunnen als uiterst
kritiek worden beschouwd. Van dag 7 tot
11 verspreiden de vruchtjes zich immers
over de baarmoeder. Na 4 weken zijn de
vruchtjes volledig ingekapseld.
Er wordt dus van uitgegaan dat dag 6-7
tot dag 21 de meest kritieke periode is
waarin chronische stress vermeden moet
worden. Een kortstondig stressmoment is
niet per definitie schadelijk, maar langdurige stress – bijvoorbeeld door blijvende
onrust, een constant slecht stalklimaat
en rangordegevechten – is te vermijden.
Met andere woorden, ofwel worden zeugen onmiddellijk na het dekken (voor de
kritieke periode) in groep gebracht, ofwel
wordt gewacht tot na de kritieke periode.
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In ons vorige nummer brachten we het
eerste deel van de voordracht die Anita
Hoofs, onderzoekster bij het Varkensproefbedrijf Sterksel van Wageningen ur
Livestock Research, bracht op de studiedag
over groepshuisvesting van de Afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling (adlo)
van de Vlaamse overheid. Zij belichtte
hierin de behoeften van het varken en de
consequenties ervan voor de huisvesting
en het management. Anita Hoofs besprak
ook het belang van het juiste tijdstip van
introductie in de groep en enkele actuele
huisvestingssystemen.
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• vark ens • huisve st ing •

– Suzy Van Gansbeke & Tom Van den Bogaert, Vlaamse overheid, adlo –

Stress vermijden bij introductie
in de groep

C

De (Europese en Belgische) welzijnswetgeving legt op dat zeugen verplicht in
groep worden gehouden vanaf 4 weken
na het dekken. In Nederland is de groepshuisvesting echter verplicht vanaf 4 dagen
na het dekken. De eerste maand van
de dracht bepaalt voor een groot deel de
worpgrootte en het afbigpercentage. Tussen 1 en 4 weken na dekking is er dan ook
een kritieke fase in de dracht. In die periode vermijd je best zoveel mogelijk stress.
Bevruchting gebeurt tijdens de bronst, in
de eileider. De bevruchte eicel is aanvankelijk beschermd door een wand en verplaatst zich richting baarmoeder, die ze
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aandacht voor conditieverlies
Om de haalbaarheid en de succesfactoren
van de vroege introductie na te gaan, voerde men in Nederland recent enkele enquêtes en een beperkt aantal bedrijfsbezoeken
uit bij zeugenhouders. Uit de literatuur
was reeds bekend dat het conditieverlies
(gewichtsverlies) van de zeugen tijdens
de zoogperiode mee bepalend is voor het

Foto: Anne Vandenbosch
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vermijd stress bij inbreng
van zeugen in groep
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den zijn vaak mensgerichte zeugen. Dit
wil zeggen dat ze weinig angst vertonen
voor mensen en benaderbaar zijn. Rust
en regelmaat zijn kernbegrippen, vooral
tijdens de kritieke tweede en derde drachtweek. Rust en regelmaat betekent geen
agressie en/of stress tijdens het vreten,
vreten op vaste tijdstippen (geen zondagsregime!), gegarandeerde voeder- en wateropname, terugkomers direct uit de groep
halen, voldoende ruimte om te vluchten
en een rustige, consequente omgang met
de dieren. Ook nachtrust is een belangrijke voorwaarde, naast een stabiel en goed
stalklimaat. Management in functie van
rust en regelmaat is dus essentieel!
Geltenopfok De voeding tijdens de opfok
en het aanleren van het voedersysteem zijn
uitermate belangrijk en staan in verband
met het afbigpercentage, het afvoerpercentage eerste- en tweedeworpszeugen, het
aantal gespeende biggen en de conditie van
de zeugen. Het hoogste afbigpercentage
realiseert men op bedrijven die de gelten
beperkt voederen, droogvoeder geven en
laten wennen aan het voedersysteem tijdens de dracht. Er wordt ook vastgesteld
dat het beperken van de beschikbare oppervlakte per gelt wordt afgestraft: de afvoer
van eerste- en tweedeworpszeugen is kleiner op bedrijven die de gelten een grotere
leefoppervlakte gunnen. Meer oppervlakte
(bijvoorbeeld 1,9 m² versus 1,2 m²) zorgt
ervoor dat het beenwerk beter ontwikkeld
is tegen de introductie in de drachtstal.
Gelten moeten dus goed voorbereid worden op het latere leven in groep!
Oppervlakte en voedermanagement
Bedrijven die meer oppervlakte per zeug
voorzien (2,4 m² versus 2 m²) slagen erin
een beter afbigpercentage te realiseren,
en hebben minder vroege afvoer. Het is
mogelijk binnen de wettelijke normen
(door groepen van meer dan 40 zeugen te houden en een percentage gelten
in de groep op te nemen) slechts 2 m²
per dier te voorzien, maar de resultaten
tonen aan dat dit niet per definitie het
meest rendabele is. Voor sommige systemen, zoals voederligboxen met uitloop,
is 2,25 m² wellicht ook aan de lage kant.
Uitgaande van een extra investeringskost
van 250 euro per m² rooster, en 0,3 m²
extra ruimte per zeug, betekent dit een
meerinvestering van 75 euro per plaats, of
60 euro per gemiddeld aanwezige zeug.
Afgeschreven op 10 jaar betekent dit een
extra jaarkost van 6 euro per gemiddeld
aanwezige zeug. Om dit rendabel te houden, moet dus 6 euro per gemiddeld aanwezige zeug extra gerealiseerd worden.
Dit vertegenwoordigt een tiende à een
vijfde van een big, of een afbigpercentage
dat met enkele procenten verbetert. Hoe
meer oppervlakte per zeug, hoe flexibeler
de bezetting is, en hoe beter calamiteiten kunnen worden opgevangen; maar
hoe groter het bouwblok moet zijn, hoe

en

De succesfactoren zijn terug te voeren op
3 hoofdcategorieën, namelijk het management, de geltenopfok en de drachtperiode.
Management Hierbij horen onder meer
bedrijfsvoering (mate van structureel,
consequent en nauwkeurig werken; wijzigingen doordacht uitvoeren; meten en
gepaste acties uitvoeren op basis van de
resultaten, …) en bedrijfsoptimalisatie (in
welke mate heeft men concrete doelstellingen en een plan om daar te geraken,
hoe worden de tussenstappen geëvalueerd
en bijgestuurd, …). Hoe beter de bedrijven op deze vlakken scoren, hoe beter ook
de conditie van de zeugen, het afbigpercentage, het aantal gespeende biggen en
hoe minder klauwproblemen. Ook diergericht management maakt deel uit van
deze succesfactor. Hieronder wordt verstaan dat er aandacht is voor de behoeften
van de individuele zeugen (bijvoorbeeld
conditiemanagement: vooropgestelde
gewichtsontwikkeling; voedercurves en
-soorten, ingrepen bij te magere zeugen
op moment van spenen, acties door de
attentielijsten, …), dat gelten op een aangepaste manier worden geadapteerd en
dat gelten en drachtige zeugen een grotere
leefoppervlakte ter beschikking krijgen.
Adapteren van gelten wordt nog te vaak
onderschat en houdt in dat gelten ziektekundig (ziektedruk) en zoötechnisch
(huisvesting, klimaat, voederrantsoen)
worden aangepast aan het bedrijf waar
ze worden ingezet. Zeugen die op dergelijke diergerichte manier worden gehou-
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Succesfactoren

Voederligboxen scoren goed bij de zeugenhouder. Het zou jammer zijn mocht dit systeem
in de toekomst verdwijnen.

op

Foto: Anne Vandenbosch

uur arbeid, … Anders gezegd, de verschillen tussen de bedrijven zijn veel groter
dan de verschillen tussen systemen.
Anita Hoofs trok enkele conclusies uit
de literatuur en de bedrijfsbezoeken. Zo
kan groepshuisvesting vanaf 4 dagen na
de inseminatie met succes worden toegepast! De kans is dan ook niet onbestaande
dat Nederland deze verplichting op Europees niveau op de agenda zal plaatsen.
Problemen op het vlak van reproductie
moeten niet automatisch op het conto van
de vroege introductie worden geschreven.
Het systeem van groepshuisvesting is
niet bepalend voor het succes van groepshuisvesting. Met elk huidig gangbaar systeem zijn goede en slechte resultaten op
het vlak van reproductie en van welzijn te
behalen. Belangrijk voor het succes zijn
wel: motivatie, manier van werken, inrichting, benutten van voordelen en beperken
van nadelen.
Er is een grote spreiding in bijna alle
verzamelde gegevens: op het vlak van dierkenmerken (spekdikte, conditie, beschadigingen), ondernemerskenmerken,
bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering. Wat
niet meegenomen is, maar waar wellicht
ook een grote spreiding in te vinden is, is
de kwaliteit van de erfbezoekers (voorlichters).
Er zijn succesfactoren gevonden die
gelden voor alle systemen én er zijn succesfactoren gevonden die specifiek voor
bepaalde systemen gelden. De bedrijfsomstandigheden zijn mee bepalend of een
succesfactor van toepassing is of niet.
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voeder de eersteworpszeugen – zeker op
het einde van de dracht – onder de behoefte worden gevoederd.
Uitloop Een uitloop (gang) van 3 m of
meer tussen 2 rijen voederligboxen leidt
tot een beter afbigpercentage, minder uitval en zeugen die in betere conditie het
kraamhok ingaan. Het is ook voordelig de
zeugen na het vreten 30 tot 60 minuten

me nefast op het vlak van stress en conditie. De eerste weken wordt best zo regelmatig en constant mogelijk gevoederd.
Het voederen van meerdere voedersoorten leidt tot een beter afbigpercentage. De
darmverteerbaarlysinebehoefte is bij jonge
dieren bijvoorbeeld hoger dan bij oudere;
en op het einde van de dracht hoger dan
in het begin, waardoor in het geval van 1

nd

moeilijker je de uitvoering emissiearm
kan maken en hoe moeilijker het project
gefinancierd zal worden. Te weinig oppervlakte per zeug schaadt dus de reproductieresultaten!
Ook het voedermanagement tijdens de
dracht is van belang voor optimale resultaten. In het begin van de dracht (dus kort
na introductie) is een te lage voederopna-

Foto: adlo
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Uit de tabel blijkt onder andere dat de
voederligboxen op veel punten, die belangrijk zijn voor de zeugenhouder, goed scoren. Het zou dan ook jammer zijn mocht
het systeem in de toekomst verdwijnen
doordat de knelpunten op maatschappelijk
vlak de doorslag zouden geven.
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Voor wie de keuze van groepshuisvestingssysteem voor de drachtige zeugen nog
moet maken, zijn een aantal aandachtspunten relevant. Motivatie is een belangrijke
factor. Groepshuisvesting is niet louter een
verplichting, maar biedt ook voordelen. De
keuze moet gebaseerd zijn op de persoonlijkheid, de manier van werken van de zeugenhouder en passen bij de omvang van het
bedrijf. Eisen en wensen worden best expliciet neergeschreven. Meerdere informatiebronnen moeten naar de optimale keuze
leiden en bedrijfsbezoeken zijn essentieel,
bij voorkeur met verschillende zeugenhouders. Ervaringen van collega-zeugenhouders en de motivatie van hun keuze zijn
interessante gespreksonderwerpen. Investeringskosten zijn van belang, maar ze mogen
niet doorslaggevend zijn bij de keuze. Verbouwen kan, maar te grote toegevingen op
wensen en eisen zullen zich op lange termijn wreken. Een beperkte besparing weegt
niet op tegen 20 jaar ellende.
Anno 2010 worden nog 3 systemen
gebouwd: voederstations voor stabiele of
dynamische groepen, met of zonder stro;
voederligboxen met uitloop; en vloervoedering. Tabel 1 toont de gekende systemen.
Ze worden op verschillende punten met
elkaar vergeleken, waarbij een score 1 het
beste systeem aanduidt op een bepaald criterium. Hoe hoger de score, hoe slechter
het systeem het op dit criterium doet.
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Groepshuisvestingssystemen anno 2010
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groepjes zeugen geïntroduceerd worden.
Restvoederjagers moeten door het ontwerp van de stal ontmoedigd worden en
een nachtlicht boven het station bevordert
de spreiding van het gebruik van het station. Afscheidingen tussen ligvakken zijn
bij voorkeur beneden dicht en bovenaan
open. Drinkbakken moeten specifiek voor
zeugen zijn bedoeld, om morsen tegen te
gaan.
Vloervoedering is een simpel systeem
voor kleine groepen, vergelijkbaar met
trogvoedering, maar dan zonder trog en
met een volumedosator met valpijp per
2 zeugen. De valpijp eindigt 20 à 60 cm
boven de vloer en tweemaal daags wordt
er gevoederd met enkele uren tussen. Het
voeder (de korrel) moet voldoende hard
zijn. Door het weglaten van de trog komen
verschillen in opnamesnelheid minder tot
uiting, de korrel verspreidt zich over de
vloer en de zeugen moeten er als het ware
naar op zoek. Zowel trog- als vloervoedering worden in kleine groepen toegepast,
maar dit is bij vloervoedering iets minder
nadelig voor de rust. Anderzijds is hokbevuiling zeer nefast, het ideale ontwerp
moet op dat vlak nog gevonden worden.
Meestal paalt de rooster met daarop de
drinkvoorziening aan de controlegang, met
de dichte vloer en de dosators het verst
van de gang verwijderd. Een alternatief zou
kunnen zijn beide zones loodrecht op de
gang te plaatsen en met metalen roosters,
vloerverwarming of isolatie onder de dichte vloer het mestgedrag te sturen.
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voedersystemen
Per voederstation worden best niet meer
dan 50 zeugen gehouden. Een voederfrequentie van eenmaal per dag volstaat,
maar de instellingen moeten wel specifiek
voor het bedrijf in kwestie te gebeuren.
In dynamische groepen moeten steeds

Tabel 1 vergelijking van de systemen van groepshuisvesting per criterium
Criterium 1

VS st.

VS dy.

VS dy. + stro

VLB st.

Ad lib st.

VV st.

Trog st.

Arbeidsbehoefte

3

4

5

1

2

2

2

Arbeidsomstandigheden

2

2

3

1

1

1

1

Vereist vakmanschap

3

3

3

1

2

2

2

Welzijn van de zeugen

2

2

1

3

2

3

3

Diergezondheid

2

3

3

1

2

2

2

Techniek

2

2

2

1

1

1

1

Investeringen en exploitatie

2

1

1

3

2

1

2

Reproductieresultaten

1

1

1

1

1

1

1

Maatschappelijke acceptatie

2

2

1

4

2

3

3

Controle en handhaafbaarheid

1

1

1

2

1

1

1

VS st. = voederstation, stabiele groep zonder strobed; VS dy. = voederstation, dynamische groep zonder strobed; VS dy. +
stro = voederstation, dynamische groep met strobed; VLB st. = voederligboxen met uitloop, stabiele groep zonder strobed;
Ad lib st. = ad lib voedering, stabiele groep zonder strobed; VV st. = vloervoedering, stabiele groep zonder strobed; Trog
st. = trogvoedering, stabiele groep zonder strobed.
1

Hoe lager het cijfer, hoe beter het betreffende systeem scoort voor dat criterium

nd

Foto: Anne Vandenbosch

Ontwerp van voederstations De in- en
uitgang van de voederstations mogen
niet te dicht bij elkaar liggen (zie foto p.
26). Een ontwerp dat toelaat dat zeugen
die het station verlaten zich direct weer
aanmelden, zorgt voor onrust en huidbeschadigingen en moet vermeden worden.
Een zeug die het station uitkomt, moet
eerst enige afstand afleggen: bij voorkeur
in een andere functionele zone, vooraleer ze terug naar de ingang kan. Verder
is het voor een optimaal afbigpercentage
ook belangrijk de restvoederlijsten tijdens
de eerste weken van de dracht goed op te
volgen en direct passende actie te ondernemen.

er

2,4 m en een gang van 3 m geeft per zeug
een oppervlakte van 2,73 m². Hoe breder
de gangen, hoe mobieler de zeugen en
hoe meer de uitloop wordt gebruikt. De
term ‘rustvreetboxen’ dekt dan beter de
lading dan ‘voederligboxen’. Bij voederligboxen moet je de uitloop dus ruim genoeg
nemen!

Bo

vast te zetten, dit geeft aanleiding tot minder klauwproblemen. Achterpoorten zijn
dus wel gewenst. Voederligboxen in een
enkele rij zijn af te raden omdat de uitloop
dan te smal wordt. Het is duidelijk dat bij
brede boxen én een gang van 3 m er een
grotere oppervlakte per zeug vereist is dan
de wettelijke norm. Een box van 0,7 m op

Introductie in groep tijdens de vroege
dracht is niet onmogelijk. Er zijn een
aantal succesfactoren die van invloed zijn
op de mate waarin vroege introductie
een succes is. Anno 2010 worden voornamelijk 3 groepshuisvestingssystemen
gebouwd: voederligboxen met uitloop,
voederstations en vloervoedering. Belangrijk is bij de keuze rekening te houden
met de specifieke eigenheden van de varkenshouder en het bedrijf in kwestie. r
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Gelten moeten goed voorbereid worden op het
latere leven in groep.
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