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Vruchtbaarheidsmanagement
in de varkenshouderij
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In de zeugenhouderij zijn de dagen rond de worp erg druk. Vooraf moet de worp
goed worden voorbereid. Nadien moet
biggen goed opvangen. Sarah De Smet,
et je de b
t, ze
coördinator bij het Varkensloket,
zet de aa
aandachtspunten op een rij.
– Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond

H

et is belangrijk om hoogdrachtige
ogdrachti
aar de
zeugen vroeg genoeg naar
kraamstal te brengen.
n. Zo beperk
je stress. Vijf à 7 dagen voor
or het werpen
is aan te raden. Bij het binnenbrengen
nenbreng
van de zeugen in de kraamstal is ee
een
goede hygiëne belangrijk.
goede
elangrijk. Een g
start van de biggen
realiseerbaar
ggen is maar realis
in een omgeving
eving met lage infectiedruk.
infecti
Ontworm
m en ontschurf je zeugen daarom
geregeld. Was je zeugen bij voorkeur voor
naar de kraamstal en
hun verplaatsing n
gebruik hiervoor
hiervoo warm water (30 °C)
onder lage druk.
moeten in optimale conditie de
Zeugen m
kraamstal binnenkomen. Te magere
zeugen leveren biggen met een te laag
geboortegewicht. Deze zijn minder vitaal,
waardoor hun overlevingskansen verkleinen. Te vette zeugen hebben dan weer
een langere worpduur. Dit kan tijdens de
geboorte leiden tot zuurstoftekort bij de
biggen, met vaak sterfte als gevolg. Een
te vette zeug zal tijdens de lactatieperi-
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o minder voeder opnemen, waarode ook
door haar melkproductie lager is.
Verd is het rond de geboorte belangrijk
Verder
om constipatie te vermijden. Constipatie
is pijnlijk voor de zeug en verspert het
geboortekanaal. Ook daardoor kan het
aantal zwakke en doodgeboren biggen
stijgen. Je vermijdt constipatie door de
zeugen voldoende water te doen drinken.
Ook het verschaffen van vezelrijk werpvoeder over meerdere voederbeurten per
dag helpt.

Worpinductie
Zeugenhouders die vandaag worpinductie
toepassen doen dit wegens het positieve
effect op hun werkplanning. Het laat ook
toe om meer zorg te besteden aan de
opvang van de biggen. Door het aantal
worpdagen te beperken vallen de handelingen in de kraamstal meer samen.
Daardoor wordt het gemakkelijker om
biggen te verleggen tussen zeugen. Het
geboorteproces kan beter worden opge-

volgd door het aantal zeugen dat overdag
werpt te maximaliseren. De worp induceren is niet zonder gevaar. Het toedienen
van een foute dosis, of het uitkiezen van
een fout tijdstip, kan negatieve gevolgen
hebben voor zowel zeug als big.
Er zijn verschillende methodes om
worpinductie toe te passen. De meest
gebruikte techniek is het toedienen van
prostaglandines, al dan niet gevolgd door
oxytocine. Zowel prostaglandines als
oxytocine spelen ook een rol tijdens het
natuurlijke worpmechanisme. Een Veepeilerproject vergeleek de effectiviteit van
verschillende methodes van partusinductie bij 300 zeugen (tabel 1). De prostaglandinepreparaten werden in dit onderzoek steeds in de nekspieren toegediend,
maar ook toediening in de kling is mogelijk. De effectiviteit van de inductie werd
gescoord op basis van het aandeel zeugen dat binnen 22 tot 32 uur na injectie
startte met werpen. Uit het onderzoek
bleek de combinatie van prostaglandine
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en oxytocine (24 uur later) het meest
effectief te zijn. De split-dose-methode
met gehalveerde dosis prostaglandines
scoorde het op één na beste. Er werd
geen effect gezien tussen het toepassen
van worpinductie en het aandeel doodgeboren biggen, de worpduur en het toepassen van geboortehulp.
Er zijn zowel voor de zeug als voor de
biggen gevaren verbonden aan het te

STAPPENPLAN MANUELE
HULP WORPASSISTENTIE

Het toepassen van
worpinductie kan heel wat
voordelen opleveren maar is
niet zonder gevaar.

Bron: Heropfrissingscursus kraamstalmanagement
gement - Sarah De Smet, Varkensloket

Tabel 1 Vergelijking effectiviteit van verschillende
llende methodes van partusinductie bij 300 zeugen
- Bron: Veepeiler Varken
Groep

PG
PG + OT
2 x 0,5 PG

Controle

Behandeling

N

88-22 uur (%)

22-32 uur (%)

32-40 uur (%)

Injectie alphaprostol
tol (1 x)

26

50

46

4

0

Alphaprostol
oxytocine
prostol + oxyto
24 uur later

28

32

68

0

0

Dubbele toediening halve
met 6 uur
dosis alphaprostol m
erval
interval

28

38

52

7

3

Tijd tussen
tus inductie en start van de partus

Geen inductie
ductie

29

27

23

8

42

> 40 uur (%)

N = aantall maal een bepaalde methode is toegepast in het onderzoek; PG = prostaglandines; OT = oxytocine
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vroeg induceren van de worp. De biggen
worden geboren met een lager geboortegewicht en zijn minder vitaal. Daarnaast
stijgt ook het aantal doodgeboren biggen,
vermindert de groei en is er meer kans
op zwemmers. Deze biggen lopen ook
meer risico om uit te vallen gedurende de
eerste 3 tot 5 levensdagen. De biestmelk
van een te vroeg geïnduceerde zeug zal
ook minder vet, en dus minder energie,
bevatten.
Het juiste tijdstip van inductie is niet
eenduidig, het is bedrijfsspecifiek. Het is
belangrijk dat je vertrekt van de gemiddelde drachtduur van jouw zeugenstapel.
l.
Als je vandaag geen worpinductie
e toeto
past, kan je dit gemakkelijk bepalen
en aan
de hand van je zeugenboekhouding.
ding. Dit is
niet meer mogelijk wanneer je wel worpinductie toepast, omdat die de
drachtduur
e drachtdu
beïnvloedt. Om je gemiddelde
drachtduur
delde drachtdu
te bepalen zou je dan
geen
n een periode g
inductie mogen toepassen.
belangoepassen. Het is be
rijk om je gemiddelde
opiddelde drachtduur o
nieuw te bepalen
er grote
palen wanneer e
veranderingen
randeringen zijn in je zeugenstapel,
zeug
zoals een overschakeling
naar een ander
overschake
ras, de aankoop
aanko van veel jonge zeugen of
een aanpassin
aanpassing van de voederstrategie.
Praktijkervaring
uit eerdere projecten
aktijkervar
leert ons om niet vroeger dan 114 dagen
na de laatste inseminatie prostaglandines
toe te dienen. Het is evenmin aangewezen om vroeger dan 2 dagen voor de
gemiddelde drachtduur van je zeugenstapel te induceren.
Er zijn ook risico’s verbonden aan het te
vroeg toedienen van oxytocine. Een
vuistregel is dat je de oxytocine ten
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1. Materiaal klaarzetten: proper lauw water + antiseptische zeep + glijmiddell +
lange handschoenen;
2. Open het hok van de zeug, zorg ervoor dat de achterhand goed bereikbaar
reikbaar is;
3. Was de vulva van de zeug met proper, lauw water en antiseptische
zeep;
e zee
4. Was je handen en armen;
5. Trek je handschoen aan en raak geen onreine voorwerpen meer aan;
6. Gebruik voldoende glijmiddel;
7. Breng de hand voorzichtig in (zeug op linkerkant = linkerarm en om
omgekeerd);
8. Verlos bereikbare biggen voorzichtig.

vroegste 24 uur na de prostaglandineinjectie
Het is essentieel oxytonjectie toedient.
t
cine
toe te dienen wanneer de
ne enkel
en
cervix goed
ontsloten is. Helaas is dit
g
zeugafhankelijk
en niet praktisch te
zeuga
bepalen. Qua dosis wordt er aangeraden
om 1 ml toe te dienen in de spier of
0,5 ml in de kling.

Worpassistentie
De volgende stap is de worp zelf. Het is
belangrijk dat er geregeld rustig toezicht
wordt gehouden in de stal. Wanneer de
worp normaal verloopt moet de zeugenhouder niet tussenkomen. ‘Normaal’
wordt gedefinieerd als een tussenbigtijd
van 15 tot 30 minuten en een worpduur
van 3 tot 5 uur (bij hoogproductieve zeugen kan dit langer zijn). Indien er nog geen
volgende big geboren is wanneer de
laatste big al opgedroogd is (± 45 minuten)
en de zeug is aan het werken, dan pas je
best manuele hulp toe. Het is belangrijk
hygiënisch en rustig te werk te gaan. In
het kader vind je de te volgen methode.
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Naast manuele hulp kan ook een oxytocine-injectie helpen bij het geboorteproces.
Indien oxytocine correct wordt toegediend, zal het geboorteproces versneld
worden en het aantal doodgeboren biggen
dalen. Helaas kan ook het tegenstelde
effect voorkomen, als er te veel of te vaak
oxytocine wordt toegediend. Dien daarom
enkel oxytocine toe wanneer er weeënzwakte optreedt. In dit geval is de zeug
niet meer aan het persen en is er langer
dan 45 minuten geen big meer geboren.
Weeënzwakte komt het vaakst voor bij
oudere zeugen met grotere tomen. De
baarmoeder is letterlijk uitgeput, waardoor de contracties te zwak worden. Dit
treedt meestal pas op vanaf de vijfde à
zesde big. Pas op dat moment mag je
oxytocine toedienen, voordien is de kans
op negatieve effecten te groot. Vermijd
overmatig gebruik (standaard 1 cc): start
bij gelten met 0,5 cc tot maximaal 2 cc bij
oudere zeugen (≥ vijfde worp). Herhaal
met minimaal 15 minuten tussentijd
(maximaal 2 keer tijdens de worp). Oxyto-
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Kraamstalmanagement
na de geboorte

HOE S
HOE
SELECTEER
JE BEST REFORME
Z
ZEUGEN?
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Na de geboorte kan je de biggen helpen
door ze uit de vliezen te halen. Het is
belangrijk dat je slijm uit de neusgaten
haalt, zo kan de ademhaling op gang
komen. Droog de biggen af en leg ze
onder de biggenlamp. Je kan de biggen
ook assisteren bij het opnemen van biest.
Reeds na de geboorte van ongeveer de
eerste helft van de toom kan je starten
met alternerend zogen. De eerstgeboren
biggen worden dan (2 tot maximaal 4 uur)
onder de lamp afgezonderd van de zeug,
zodat de later geboren biggen de kans
krijgen om voldoende biest op te nemen.
Ook gedurende de eerste dagen na de
geboorte kan je ervoor kiezen om het
alternerend zogen aan te houden. De eerste dagen is het belangrijk om de groepen regelmatig te wisselen, doe dit
minstens om de 2 uur. Focus hierbij op de
zwakkere biggen, zorg ervoor dat zij iets
meer aan hun trekken komen.
Naast het opvolgen van de gezondheid en
n
de groei van de biggen, heeft ook de zeug
g
opvolging nodig. Beoordeel haar gezondondemperaheid door onder andere haar temperatuur op te volgen, maar let ook op het
eren en op
functioneren van de melkklieren
haar gedrag. Deze info is ook belangrijk
voor je afvoerbeleid. Q

© MARCEL BEKKEN

cine mag niet toegediend worden wanneer de zeug zonder resultaat aan het
persen is. Het probleem is dan waarschijnlijk een fysische blokkade door een
big die dwars ligt of 2 biggen die zich
tegelijkertijd in het geboortekanaal
bevinden. Manuele hulp is dan aangewezen.
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Meer informatie over een goed kraamk
ent kan je vinden op
o www.
stalmanagement
varkensloket.be.
e

Het afvoerpercentage van reforme zeugen varieert op
zeugenbedrijven wereldwijd tussen 15 en 85%. Dit
betekent dat zeugenhouders er een erg verschillend
opruimbeleid op nahouden. Een goed vervangingsbeleid kan het economisch rendement van je bedrijf
verhogen. Het is dus belangrijk om te weten met welke zaken je best rekening houdt. – Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond

H

et behalen van een maximale
levensproductie bij de zeugen is
een van de belangrijkste doelstellingen binnen de zeugenhouderij.
Ellen de Jong, varkensdierenarts bij

30
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DGZ: “Om de optimale prestatie van je
zeugen te verkrijgen, is het eerst en
vooral belangrijk te focussen op de
opfok van de gelten. De keuze van het
opfokmeel is belangrijk, maar ook de
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Geplande en ongeplande
opruimingen

Figuur 1 Redenen tot afvoer van reforme zeugen
n - Bron: Ellen de JJong, DGZ 2014

© DGZ

Op elk zeugenbedrijf zijn er 2 types
opruimingen: geplande en ongeplande
opruimingen. Onder geplande opruimingen categoriseert Ellen opruimingen
wegens de leeftijd van de zeug (bijvoorbeeld na de zevende worp) of ten gevolge
van een lage productiviteit. Deze opruimingen worden ingepland. De zeug wordt
meteen na het spenen opgeruimd om de
verliesdagen te beperken, tenzij ze nog
een rol als pleegzeug krijgt toegewezen.
Daarnaast zijn er ook ongeplande opruimingen. Meestal zijn dit zeugen die
geruimd worden wegens vruchtbaar-

23

20

zeugen (%)

leeftijd en de spekdikte bij de eerste
inseminatie. Daarnaast is ook de huisvesting van de zeugen een belangrijk aandachtspunt: pootproblemen moet je
immers vermijden. Maar ook het opruimbeleid is een van de belangrijkste parameters om tot de maximale levensproductie van je zeugen te komen. Door een
juist opruimbeleid te hanteren, is het
mogelijk om de productiviteit van de
zeugen op je bedrijf te maximaliseren.
Hierbij moet de pariteitsverdeling centraal staan.”
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Een juist opruimbeleid kan de
productiviteit van de zeugen
maximaliseren.

heids- of pootproblemen of wegens
egens
ziekte. Elke dag buiten de cyclus is een
verliesdag. De onderzoekster
rzoekster schat in dat
elke verliesdag per
kost. Het
er zeug 2 euro kost
is dan ook belangrijk
angrijk om het aantal
verliesdagen
Dit kan je
n te beperken. D
enkel
kel door je zeugenstapel tte kennen, en
eigenschappen en productiedus door de eigensch
gegevens van elke zeug nauwkeurig bij te
houden.
hou

Redenen tot afvoer

Ellen volgde een vijfhonderdtal zeugen op
van bedrijf tot slachthuis in het kader van
een Veepeilerproject. De zeugen waren
afkomstig van 7 verschillende bedrijven.
De varkenshouders gaven voor elke
reforme zeug de meest doorslaggevende
reden van afvoer op. Vervolgens werd er
via slachthuisonderzoek van het ge-

Pootproblemen komen meer voor dan vroeger. Er is een verband tussen de toename van deze
problemen en de groepshuisvestingssystemen.

slachtsapparaat nagegaan of de opgegeven reden ook daadwerkelijk kon worden
vastgesteld. Het slachthuisonderzoek
werd dus als instrument gebruikt om de
beslissing tot afvoer te verifiëren.
Vruchtbaarheidsproblemen Figuur 1 laat
zien dat meer dan 50% van de onderzochte dieren werd afgevoerd wegens
vruchtbaarheidsproblemen. Onder deze
noemer werd een hele reeks problemen
gecategoriseerd: geen bronst, een verlengd interval tussen spenen en bronst,
geen dracht, herlopen, verwerpen, baarmoederontstekingen, witvuilen, mummies en vaginaprolaps (= verzakking van
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de vagina). Zeugen die werden afgevoerd
omdat ze niet drachtig werden bleken in
4% van de gevallen toch drachtig. Bij 5%
werden mummies vastgesteld. Bij 17%
van de zeugen die werden afgevoerd
wegens het niet drachtig worden, werd er
etter in de baarmoeder vastgesteld.
Ellen merkt op dat witvuilen een zeer
objectief vast te stellen probleem is: “Je
ziet vuile etter op de vloer van het hok en
weet dat dit op een ontsteking wijst.” Wat
er ontstoken is, is een andere vraag. Er
zijn 4 opties: witvuilen kan het resultaat
zijn van een ontsteking van de vulva,
vagina, baarmoeder of blaas. Meestal
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uitmaken en de zevendeworps nog
slechts 5%. Ga zelf eens na hoe het met
de verdeling van jouw zeugenstapel
gesteld is.
Ellen voegt hieraan toe dat een foutief
vervangingsbeleid bijna altijd een scheefgetrokken verhouding in de pariteiten
veroorzaakt. Té streng selecteren op de
productiviteit van de zeugen kan leiden
tot een te radicale verjonging van de
zeugenstapel. Naast de bovengenoemde
problemen is dit tevens economisch niet
rendabel. Niet enkel de aankoop, maar
ook de eigen opfok van gelten is namelijk
een dure aangelegenheid. Anderzijds

© DGZ

resulteert enkel het witvuilen afkomstig
van de baarmoeder in vruchtbaarheidsproblemen. Het slachthuisonderzoek
wees uit dat 80% van de witvuilers effectief etter had in de baarmoeder. Maar
vaak witvuilen de zeugen niet meer op
het moment van opruimen. Witvuilen op
zich is dus geen frequente reden tot
opruimen.
Ouderdom De tweede meest geselecteerde reden voor afvoer was ouderdom
of een geplande opruiming. De leeftijd
waarop de zeugen het bedrijf verlaten
was zeer verschillend tussen de bedrijven. Dit is een subjectieve beslissing die

van de zeugen die wegens pootproblemen
werden afgevoerd, etter in de baarmoeder werd vastgesteld. “Deze zeugen
liggen meer door de pijn die ze ondervinden. Daardoor komen gevoelige plaatsen
gemakkelijker in contact met de mes
mest,
wat een groter risico op infectie tot gevo
gevolg
heeft”, verklaart Ellen de Jong. “H
“Het
geregeld verwijderen van mest achter de
zeugen is dus een must.”
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Besteed voldoende
nde aandach
aandacht
aan opruimbeleid
eid

Het opruimbeleid
ruimbeleid dat je hanteert
han
is
nd voor je (re)productieresultaten.
(re)produ
bepalend
Het is duss belangrijk om hier voldoende
aandacht
besteden. Wie energie
dacht aan te bes
Tabel 1 Goede versus
v
slechte pariteitsverdeling
ing binnen de zeugenstapel - Bron: Muirhead &
Alexander, 2002 & Ellen de Jong, DGZ 2010
Alexand
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Pariteit
Parite

Witvuilen kan het resultaat zijn van een ontsteking van de vvulva, vagina, baarmoeder of blaas.
n afkomstig van de b
Meestal resulteert enkel het witvuilen
baarmoeder in vruchtbaarheidsproblemen.
rmoederhoorn waarin etter
e
Hier zie je een opengesneden baarmoederhoorn
aanwezig is.

elke veehouder maakt.
kt. Ellen benadrukt
benadr
dat het vooral belangrijk
langrijk is dat er
e binnen
de zeugenstapel
el een correcte pariteitspa
verdeling is.. Aanwezigheid van te veel
gelten off te veel oude ze
zeugen kan een
negatieve invloed hebben op de productieresultaten en de uitval in de kraamstal.
Jonge zeugen
eug zijn nog niet volledig
uitgegroeid. Bij oudere zeugen duurt het
uitgegroeid
geboorteproces langer, met daardoor
geboortep
meer kans op doodgeboorte.
Een richtlijn voor een goede pariteitsverdeling is weergegeven in tabel 1. De
ideale verdeling op een bedrijf bestaat uit
ongeveer 30% jonge zeugen (drachtige
gelten en eersteworpszeugen). Dit percentage neemt verder af met de pariteit.
Zo mogen de vijfdeworpszeugen nog
ongeveer 10% van de zeugenstapel
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moet soms strenger geselecteerd worden
op probleemzeugen. Zeugen die telkens
opnieuw een hoog percentage doodgeboren biggen geven, of verschillende biggen
doodbijten of doodliggen, moeten verwijderd worden uit de zeugenstapel. Ken je
zeugen, is de boodschap. Hou hiervoor de
gegevens van je zeugenkaarten nauwkeurig bij.
Pootproblemen De derde meest voorkomende reden tot afvoer waren pootproblemen. Bepaalde rassen zijn gevoeliger
voor pootproblemen dan andere, maar
ook het vloertype en de hygiëne in de stal
zijn bepalende factoren. Pootproblemen
komen meer voor dan vroeger. Er is een
verband tussen de toename en de
groepshuisvestingssystemen. Het slachthuisonderzoek toonde aan dat bij 17%

Goede verdeling
(%)

Slechte verdeling
(%)

0 (drachtige gelten)

17

14

1

15

12

2

14

12

3

13

11

4

12

10

5

11

10

6

10

9

7

5

9

>7

3

13

steekt in het nauwkeurig bijhouden van
de prestaties per specifieke zeug, zal in
staat zijn om een doordacht opruimbeleid
te hanteren. Scoor je zeugen op het
totaalplaatje: hou rekening met het
proces om drachtig te worden, het verloop van de partus, de moedereigenschappen … Hoe meer je registreert, hoe
meer je weet.
Opgelet, het is niet omdat je één jaar ver
van de goede pariteitsverdeling afwijkt
dat dit meteen grote gevolgen heeft. Het
is wel belangrijk dat je op termijn streeft
naar een correcte leeftijdsverdeling op je
bedrijf. “Het grote doel is verliesdagen
vermijden. Dit is enkel mogelijk door je
veestapel te kennen”, besluit Ellen de
Jong. Q
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PLANNING EN ZORG ALS BASIS
VOOR GOEDE PRODUCTIE
Met consulente Jolien De Reu, auteur van de artikels over kraamzorg en reformzeuormzeugen, gingen we luisteren bij Jean-Paul en Cindy Haesen-Hargot uit Borgloon
on hoe zij
z
gentype blijkt
b
deze aspecten van hun bedrijfsvoering aanpakken. Veranderen van zeugentype
ugenhouderij te
de meest bepalende beslissing van de laatste jaren voor hun zeugenhouderij
zijn. – Patrick Dieleman

Productiecijfers en ouderdom
zijn de belangrijkste redenen
n
ugen.
voor het afvoeren van zeugen.

Vierwekensysteem

We spenen op woensdag
vrijdag
oensdag en op vrijd
moeten er opnieuw
kraamnieuw zeugen in die k
hokken, maar
ar we kunnen dat opvangen
op
met ons drieën.. Daardoor hebben
we ook
h
2 weken
minder druk
en dat we het
et wat m
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Jean-Paul legt uit dat ze kozen voor het
vierwekensysteem. “Dit laat ons toe om
de kraamafdeling, die toch de duurste
ruimte is in de stal, het meest optimaal te
gebruiken. Dat betekent wel dat we het
druk hebben in de week van het spenen.

© PATRICK DIELEMAN

J

ean-Paul en Cindy hebben een
gesloten bedrijf met zeugen en
vleesvarkens. Sinds hun dochter
Sofie afstudeerde, is zij verantwoordelijk
voor de vleeskuikens.

ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

Kraamzorg

LIMBURG

WEST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

Borgloon

WAALS-BRABANT
LUIK

HENEGOUWEN

FAMILIE HAESEN-HARGOT
FAMI

Leeftijd : Jean-Paul (46), Cindy (43), Sofie (19) en Anne (17)
Gemeente: Borgloon
Specialisatie: varkens, vleeskippen en akkerbouw

Eigenlijk moet je de zeugen vooral met rust laten
rond het werpen.
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kunne we ook al eens iets
hebben en kunnen
anders doen, of zelfs wat vakantie nemen.” De verzorging van zeugen en
i de kraamstal is het terrein van
biggen in
Cindy. Jean-Paul is onder meer verantw
woordelijk
voor het insemineren en de
entingen.
Net na het spenen meten ze de spekdikte. Op basis daarvan wordt het rantsoen aangepast, zodat alle zeugen van de
groep 6 weken na het insemineren een
vergelijkbare conditie hebben, wanneer
ze naar de groepshuisvesting gaan. Dan
is het bij ons immers niet meer mogelijk
om specifiek in te spelen op de individuele behoeften van een dier.
De zeugen worden niet ontwormd wanneer ze naar de kraamstal gaan, omdat
dit op regelmatige tijdstippen voor heel
de stal tegelijk gebeurt via het drinkwater. Een schurftbehandeling is niet nodig
omdat het bedrijf schurftvrij is. Pas
aangekochte jonge zeugen zijn in principe
ook schurftvrij, maar ze blijven een tijdje
in quarantaine, waar ze worden afgeënt
vooraleer ze bij de andere zeugen komen.

NAMEN

LUXEMBURG

Het schema voorziet dat de zeugen op
vrijdag in de kraamstal komen. De week
nadien werpen ze op woensdag, donderdag en vrijdag. “We moeten heel weinig
zeugen helpen”, vertelt Cindy. “Manueel
helpen we zo goed als niet. Af en toe
geven we eens oxytocine in de kling.
Eigenlijk moet je de zeugen vooral met
rust laten rond het werpen. Als het eens
wat langer duurt, moet je daar niet direct
op vliegen. Soms heb je zeugen die een
tweetal uur stoppen, en daarna weer
doorgaan met werpen. Je moet ze gewoon met rust laten.” Worpinductie
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Bijvoederen
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Bij de gelten wordt gestreefd naar 12
biggen per zeug, bij de andere zeugen
mogen dat er 13 tot 14 zijn. De zaterdag
na het werpen worden biggen verlegd. De
zeugen aanvaarden gemakkelijk vreemde
biggen. Bij een zeug in haar tweede worp
worden alle biggen weggenomen om
daarbij de kleinste biggen onder te
brengen. “Voor die tomen moeten we wel
eens oxytocine bijspuiten, omdat de
kleinste biggen minder sterk zuigen. Als
we nog biggen over hebben, kunnen we
maximum 30 tot 40 biggen apart opkweken in een nursery, maar we hebben niet
zo veel worpen van 20 biggen. En alle
biggen kunnen bijkomend melk drinken
aan de drinkcups.” Het alternerend
zogen, om de laatst geboren biggen van
de toom ook de kans te geven om voldoende biest op te nemen, is volgens
Jean-Paul niet goed realiseerbaar wanan-

neer je 70 zeugen hebt die tegelijk hebben geworpen.
Veel extra aandachtspunten voor de zorg
zien Jean-Paul en Cindy niet. “Als je bij
gelten 14 biggen laat aanleggen, vermageren ze fel. We kunnen ons dat wel
permitteren bij de oudere zeugen, omdat
de biggen extra kunnen drinken aan de
melkcups. Die extra melk kost 80 tot
90 cent per big, maar ik denk dat dit zijn
geld waard is. We zitten nu op 13,3 gespeende biggen en een productiegetal
van 32,24. Dat is bijna een big meer dan
voordat we die drinkcups hadden.” Cindy
vertelt dat ze toen meer werk had. Ze
moest dan indien nodig speciaal papjes
bijmaken. “We starten de zaterdag na het
werpen met de melk. Op maandag krijgen ze droog voeder bij, zodat ze goed
kunnen leren om vast voeder op te nemen en ze vlotter vertrekken na het
m die
spenen. Maar het blijft veel werk om
et is melk,
installatie proper te houden. Het
ëne. We
en dat vereist de nodige hygiëne.
er per week m
spoelen de leidingen 2 keer
met
ducten. Na het
speciale reinigingsproducten.
spenen volgt een grondige reinig
reiniging.”
De kleinere biggen worden ook n
na het
part gehouden in de biggenbatspenen apart
terij. “We hebben
INVE-feeders, waarbij
bben INVE-fe
het voeder
voed van bovenuit in een ronde trog
valt,, met daarboven
een drinknippel. We
ne
kunnen
unnen zo de kleinere biggen nog wat
langer op het sspeenvoeder houden. Je
blijft die achterstand
ac
zien tot in de vleesvarke
varkensstal, maar er is heel weinig uitval.”
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Reforme zeugen
Jean-Paul hanteert enkele principes bij
de beslissing om een zeug verder aan te
houden of niet: “Een eersteworpszeug
krijgt altijd een tweede kans, ook al had
ze bij wijze van spreken maar 8 bigge
biggen. In
principe gaan zeugen weg na de zesde
worp. Als we op dat moment watt zeugen
te kort hebben, houden we de meest
productieve aan. Toch gaan
aan ook die
sowieso weg na de zevende
Bende worp. Be
langrijke criteria zijn
ijn voorts het beenwerk, te veel dood
biggen of een
d geboren bigg
slechte uier.” Jean-Paul en Cindy hebben
alle informatie
ormatie bij de hand,
hand omdat bij
iedere zeug
hangt. Na
ug een zeugenkaart
zeug
het insemineren
nsemineren wordt
wo een nieuwe fiche
afgedrukt.
alle zeugen van dezelfde
gedrukt. Voor a
die dezelfde kleur. Die volgt
groep heeft di
van de drachtigezeugenstal naar
de zeug va
Daar wordt ze verder
de kraamstal.
kra
ingevuld en na het spenen wordt alles
ingev
ingegeven in de computer.
Als redenen voor het afvoeren van zeugen
zet Jean-Paul productiecijfers en ouderdom voorop. Het niet drachtig geraken is
ook een belangrijke reden, en dan volgen
pootproblemen. “We scannen de zeugen
zelf na 25-26 dagen. Een niet-drachtige
zeug krijgt een tweede kans, wanneer het
een goeie is. Maar als ze eerder al eens
iets heeft gemist – een kleinere worp of
zo – dan gaat ze er onherroepelijk uit. Dat
geldt ook voor een niet-drachtige zeug na
haar vijfde worp. Die kan dat nooit meer
goedmaken.” Q
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hoeven ze niet toe te passen, omdat het
synchroniseren van de gelten en zeugen
met progestagenen in het voeder (Altresyn) zeer goed lukt. “Bij de gelten stoppen we met het toedienen daarvan op
maandag, zodat we op zondagavond de
eerste bronstverschijnselen zien. Bij de
oudere zeugen stoppen we op dinsdag,
zodat ze op maandag samen met de
gespeende zeugen bronstig worden en
we op woensdag de laatste zeugen
kunnen insemineren. Zo zitten ze allemaal binnen de 3 dagen.”
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DOSSIER

Vruchtbaarheidsmanagement
in de varkenshouderij
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Doordat de biggen extra melk kunnen drinken aan drinkcups worden er netto meer biggen gespeend. 2 Vooraleer de pas geïnsemineerde zeugen in
de groepshuisvesting gaan, verblijven ze in een boxenstal. Iedere zeug krijg op basis van haar conditie een aangepast rantsoen.
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