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FASE 1: INSEMINATIE PERIODE 
 

 

 

Huidige situatie in de varkenshouderij 

 
Aangezien falen in reproductie een van de belangrijkste redenen is voor het ruimen bij jonge zeugen 15, 
zou het verbeteren van de reproductieve prestaties in de volgende pariteit, de levensduur verhogen en 
zodoende de kosten van vervanging verlagen. Suboptimale toomgrootte of worpindex in de komende 
pariteit zijn vaak gerelateerd aan overmatig gewichtsverlies tijdens de voorgaande lactatie.16 Aangezien 
“de toomgrootte" en "aantal biggen gespeend" steeds zijn toegenomen in de afgelopen tien jaar, zijn de 
metabole eisen aan de zeugen ook toegenomen, terwijl de voeropname redelijk constant bleef. 

Zogende zeugen kunnen niet voldoende energie opnemen om de grote hoeveelheden melk te produceren 
waartoe ze in staat zijn17. Daarom gebruiken zeugen een aanzienlijke hoeveelheid lichaamsreserves om 
hun melkproductie te behouden. Toevoeging van vet aan het dieet wordt vaak gebruikt als energie boost 
tijdens lactatie. Echter, vet kan latere reproductie op verschillende manieren beïnvloeden. Vetrijke 
voeders verhogen namelijk melkvet output. Daarbij doen ze het effect van een hogere energie-inname 
teniet. Maar, wat nog belangrijker is, Dit onderdrukt ook de secretie van insuline en IGF-1. Deze hormonen 
beïnvloeden direct of indirect LH, oestradiol en progesteron secretie en follikelontwikkeling van de 
volgende ovulatiecyclus.18 Zie later. 

Eveneens is de door de jaren heen doorgedreven selectie op een kort “spenen tot bronst interval” (WOI) 
erg succesvol geweest en de meeste zeugen komen dan ook in oestrus 4-5 dagen na het spenen. De duur 
van deze periode zou echter niet voldoende zijn voor de zeugen om te herstellen van hoge 
gewichtsverliezen tijdens lactatie. Zowel het hogere gewichtsverlies en kortere WOI kunnen een 
negatieve invloed hebben op de follikel en eicelontwikkeling en op de embryonale overleving. Dit geeft 
meer risico’s op kleinere tomen of lagere worpindexen bij die zeugen in de volgende pariteit. 

Tot het midden van de jaren negentig werden de negatieve gevolgen van een ernstige voeder en 
eiwitdeficiëntie tijdens de lactatie, vooral door de zeugen uitgedrukt in een verlengde WOI. Recentere 
studies laten echter vooral negatieve effecten op de ovulatiesnelheid en embryonale overleving zien. 
Deze verschuiving van een verlengde WOI naar een verminderde "embryonale overleving" en 
"ovulatiesnelheid" wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de genetische selectie voor een kortere WOI.19 
Bij zeugen met gewichtsverlies tijdens de lactatie, die kort na spenen terug in oestrus komen, kan de 
follikel en eicelkwaliteit in het gedrang komen. Deze follikels ontwikkelen zich namelijk tijdens een periode 
van negatieve energiebalans 20en zullen onmiddellijk worden gebruikt na het spenen. 
Gecompromitteerde follikelontwikkeling kan leiden tot een lagere kwaliteit van eicellen en minder 
ontwikkelde corpora lutea, waardoor er meer embryonale verliezen optreden.21 

                                                             
15 Lucia et al 2000 
16 Schenkel et al 2010 
17 Bergsma 2011 
18 Van den Brand 2006 
19 Quesnel 2009 
20 Quesnel 2009 
21 Zak et al 1997 
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Ongeveer 50% van de 2de pariteits zeugen vertonen kleinere tomen ten opzichte van hun 1ste pariteit. De 
verminderde vruchtbaarheid vermindert hun reproductieve efficiëntie en kan ook leiden tot vroegtijdige 
vervanging.22 Analyse van het verband tussen 2de pariteits toomgroottes en latere 
vruchtbaarheidsprestaties, toonde aan dat zeugen met kleinere tomen in hun 2de pariteit ook kleinere 
tomen kregen in pariteit 3 en volgende, in vergelijking met zeugen met een gemiddelde of grote 
toomgroottes in de 2de pariteit. Deze gegevens tonen aan dat er van een groot deel van de zeugen met 
slechte vruchtbaarheidsresultaten in de 2de pariteit kan verwacht worden dat zij deze negatieve trend 
zullen verder zetten in de daaropvolgende pariteiten. Dit heeft dan ook zijn invloed op het percentage 
dieren dat vervangen dient te worden. 

Biggensterfte voor spenen is grotendeels toe te schrijven aan een laag geboortegewicht en een variatie 
in geboortegewicht binnen de toom. Hierdoor zijn strategieën, met doel de uniformiteit van de 
geboortegewichten in de toom te verhogen, erg belangrijk. De belangrijkste strategie om dit doel te 
bereiken was het dieet van de zeug vóór inseminatie te veranderen naar een koolhydraatrijk dieet. Maar 
de literatuur en in het bijzonder de wereldwijde ervaringen van de afgelopen tien jaar tonen aan dat deze 
strategie misschien niet voldoende is. 

 

Literaire stellingen over de voorbereiding van de zeug voor inseminatie door middel 
van dieetveranderingen. 

 
Het is nu algemeen aanvaard dat wijzigingen in voederopname veranderingen in concentraties van zowel 
metabolische hormonen (glucose, insuline, leptine en IGF-1) als geslachtshormonen bevorderen. Deze 
hormonen beïnvloeden de ontwikkelende ovariële follikel en / of de samenstelling van afscheidingen van 
het voortplantingskanaal die vroege embryo’s nodig hebben voor hun voeding. 

Dextrose toevoegen aan het zeugendieet in het WOI (spenen tot inseminatie interval) is gebruikelijk dezer 
dagen om ze voor te bereiden op een optimale inseminatie periode. Het wordt algemeen aangenomen 
door kwekers dat het de worpgrootte, het geboortegewicht en de uniformiteit van de aankomende toom 
zal verhogen. Dit door een gunstige invloed op het insulinegehalte van de zeug dat de ontwikkeling van 
de follikels ten goede zou komen. 

De literatuur is echter niet zo eensgezind hierover als men zou denken. Aan de ene kant23 wordt er 
geconcludeerd dat de toevoeging van dextrose tijdens het spenen tot bronst interval de worpgrootte niet 
deed toenemen, maar had het wel een invloed op de uniformiteit in geboortegewicht van de toom. In 
2009 24werd er vastgesteld dat de combinatie van dextrose en lactose tijdens het WOI de lijkt worpgrootte 
leek te verbeteren van zeugen met kleine worpen in de vorige pariteit. Het leek ook een positieve invloed 
te hebben op de variatie van geboortegewicht in een toom. 

Anderzijds25 verklaart de literatuur dat toediening van dextrose voor inseminatie geen invloed heeft op 
het aantal geboren biggen. Bovendien vonden zij dat supplementatie met L-arginine van het drachtvoeder 
in het laatste trimester van de dracht de variatie in geboortegewicht van een toom verminderde. De 
combinatie van een L-arginine dieet met dextrose vóór de inseminatie had dan weer geen extra effect. 

                                                             
22 Hoving et al 2011 
23 H. Van de Brand et al 2005 
24 H. Van de Brand et al 2009 
25 Quesnel et al 2014 
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Deze onenigheid betekent niet dat er geen waarheid schuilt in het toedienen van dextrose om de volgende 
toom te bevoordelen. Het toont enkel aan dat het maar een deel van het verhaal is. Om het volledige 
verhaal te begrijpen, is het belangrijk om de fysiologie van de oestrus van de zeug te kennen. 

 
Insuline, groeihormoon en insuline-like groeifactor I (IGF-1) concentraties en hun rol 
tijdens lactatie. 

 
Groeihormoon (GH) en insulin-like growth factor-I (IGF-I) controleren de groei en lactatie bij varkens via 
de somatotrope as. Insuline neemt ook deel aan de endocrinologie van de groei en lactatie daar insuline 
en GH antagonisten zijn in hun respectievelijke acties. 

Fig. 2: somatotrope as 

 

Groeihormoon (GH) wordt aangemaakt in de hypofyse en regelt o.a. de groei en lactatie. Als GH op zijn 
receptoren van de lever bindt, komt er als reactie IGF-1 vrij en dit regelt eveneens groei en lactatie.26 IGF-
1 is eigenlijk een mediator van GH. Naast het veroorzaken van IGF-1 productie, antagoneert GH ook de 
werking van insuline.27 Het tegenwerken van de insulinewerking heeft een herverdeling van de nutriënten 
als gevolg waardoor de ontwikkeling van spierweefsel en de melkproductie worden begunstigd. Insuline 
veroorzaakt de verschuiving van glucose uit de bloedbaan naar de lichaamscellen. GH gaat dit effect tegen 
en zorgt ervoor dat glucose in het bloed blijft en kan zodoende worden aangewend in de melkklier voor 
de melkproductie. 

Tijdens de lactatie zijn zowel GH als IGF-1 concentraties verhoogd in zeugen (vergeleken met melkkoeien). 
Toch zullen de zeugen die in een katabole toestand geraken (negatieve energiebalans) op het einde van 
de lactatie hun IGF-1-concentraties zien verminderen. Dit onevenwicht zal ontstaan wanneer de 
voeropname niet kan voldoen in de energiebehoefte die nodig is voor het basaalmetabolisme en de 
melkproductie. Dit zal leiden tot een langer spenen tot dekken interval en vervolgens een mogelijke 
vertraging van het berig worden, een verlaagde vruchtbaarheid en een daling van de reproductieve 
prestaties. Zeugen die last hebben van een negatieve energiebalans in de laatste week van de lactatie 
hebben verlaagde concentraties van insuline en IGF-1 in het bloed. Dit vermindert theoretisch de ovariële 
respons op LH en FSH. 

Hoewel zeugen worden geïnsemineerd na het spenen, lijkt er een carry-over effect te zijn van de vorige 
lactatie op de ovariële folliculaire populatie die zich ontwikkelen nadat de zeug gespeend is. Inzicht in het 
mechanisme hoe metabole hormonen de ovariële functie controleren, kan leiden tot een beter 
reproductief management bij zeugen28. Dit mechanisme wordt behandelt in het volgende hoofdstuk. 

                                                             
26 Renaville et al 2002 
27 Etherton an Bauman 1998 
28 MC lucy 2008 
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Obesitas bij zeugen creëert problemen in de stofwisseling, rond het werpen, en bij postpartum 
melkproductie. Zeugen worden daarom een onderhoudsrantsoen gevoederd tijdens de dracht en hun 
lichamelijke conditie wordt zorgvuldig gemonitord.29 Na het werpen en tijdens de lactatie wordt er ad 
libitum gevoederd. Melkproductie van de zeug is het laagst onmiddellijk na het werpen30 terwijl de 
hoogste productie wordt gehaald rond de tijd van spenen. 

Na het werpen is er een toename van GH concentraties in het bloed.31 Dit gaat geassocieerd met een 
toename van vrije vetzuren concentraties tijdens lactatie. Dit toont aan dat GH bemiddelt in het lipide 
katabolisme tijdens de lactatie. Dit wordt veroorzaakt doordat lichaamscellen een andere energiebron 
dan glucose dienen te vinden. De stijging van het GH tijdens de lactatie wordt mede veroorzaakt door de 
zuigstimulus van de biggen.32 De door het zuigen geïnduceerde GH vrijstelling verklaart waarom een 
relatief hoge GH concentratie doorheen de lactatie wordt gehandhaafd, zelfs in goed gevoederde zeugen. 
Dadelijk na het werpen hebben zeugen verhoogde IGF-1 waardes33 en dit suggereert dat de toename van 
het GH na het werpen de lever kan stimuleren om IGF-1 te produceren en vrij te stellen. (Dit is in 
tegenstelling met postpartum melkkoeien) 

Wat de insuline concentraties in lacterende zeugen betreft, zijn er enkele onenigheden. Sommige studies 
maken melding van grotere insulineconcentraties34 terwijl andere lagere concentraties rapporteren.35 
Zeugen kunnen ook insuline-resistent worden tijdens de lactatie.36 Zeugen die energierijk worden 
gevoederd, hebben hogere IGF-1 waarden na het werpen37. De toename van IGF-1 na het werpen kan 
gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat drachtige zeugen een onderhoudsrantsoen krijgen in de 
late dracht. In deze drachtige zeugen, kan het voederniveau dus de IGF-1 productie door de lever 
beperken. 

De combinatie van enerzijds verhoogde GH concentraties en anderzijds ad libitum voederen na het 
werpen stimuleert de somatotrope as en verhoogt de lever IGF-1 productie. Tijdens de lactatie kan de 
IGF-1-concentratie hoog blijven in goed gevoederde zeugen maar kan ook afnemen in de tijd.38 Dit is dus 
de rede dat in ondervoede zeugen tijdens lactatie de IGF-1 concentraties verlagen omdat de somatotrope 
as ontkoppeld wordt (De lever wordt ongevoelig voor de grote hoeveelheden GH en stopt met IGF-1 te 
produceren). Dit kan zich voordoen in de tweede en derde week van de lactatie wanneer consumptie van 
melk door de toom en melkproductie groter zijn en er risico bestaat voor een negatieve energiebalans bij 
de zeug. 

Spenen wordt geassocieerd met veranderingen in GH, insuline, glucose en IGF-1 maar deze veranderingen 
kunnen worden verstoord door de lagere voederniveaus na spenen en andere managementproblemen. 
Het spenen is een stressvol moment voor zeugen en de combinatie van stress met het ongemak van een 
volledig gezwollen melkklier kan de eetlust onderdrukken. Verlies van eetlust en een verminderde 
voeropname verlagen de insuline en IGF-1 concentraties. Groeihormoon concentraties dalen meestal ook 
na het spenen,  omdat de zuigstimulus de GH39 vrijstelling in varkens stimuleert. 

 

                                                             
29 Aherne and Williams 1992 
30 Noblet and Etienne 1989 
31 Schams et al 1994; Govoni et al 2007 
32 Rushen et al 1993 
33 Schams et al 1994; Govoni et al 2007 
34 Guedes et al 2001 
35 Revell et al 1998 
36 Quesnel et al 2007 
37  Van den Brand et al 2001 
38  Van den Brand et al 2001 
39 Mejia-Guadarrama et 2002; Govoni et al 2007 
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Insuline, Groei hormoon en Insulin-like growth factor I (IGF-1) concentraties en hun 
rol in reproductie 
 

Alvorens te worden geboren, bevatten de eierstokken van de vrouwelijke biggen reeds een pool van 
primordiale follikels. Deze ondergaan doorlopend een ontwikkelingsproces tot een antrale follikel. Deze 
ontwikkeling duurt 80-100 dagen en resulteert in een antrale follikel pool met follikels van 2 tot 5 mm. 
Antrale follikels die niet de juiste hormonale stimuli ontvangen zullen degenereren.40 

 

 

Fig. 3: folliculaire groei 

 

Folliculaire ontwikkeling wordt geregeld door een combinatie van LH (luteïniserend hormoon) en FSH 
(follikel stimulerend hormoon), beide hormonen wordt aangemaakt door de hypofyse in de hersenen. De 
remming op de LH-uitscheiding, veroorzaakt door de Negatieve Energie Balans van de zeug en de zogende 
stimulans van de biggen, voorkomt preovulatoire follikel ontwikkeling bij zeugen in lactatie.41 Bij zeugen, 
remt de zuigstimulus de pulsgewijze vrijstelling van LH en het gebrek aan LH pulsatiliteit leidt tot 
anoestrus.42 Dit is de reden dat zeugen niet in oestrus komen tijdens de lactatie (in tegenstelling tot 
melkkoeien). Zeugen die ondervoed zijn tijdens de laatste week van de lactatie hebben een lage bloed 
IGF-1-concentratie. De stress van het spenen kan ondervoeding in de hand werken en kan bijgevolg IGF-
1 verder onderdrukken. Dit brengt de folliculaire ontwikkeling in gevaar(verlengde WOI en verminderde 
ovulatie snelheid) en vermindert de embryonale overleving.43 

Na spenen stijgt de GnRH secretie en de basale LH concentraties en het aantal LH pieken verhoogt. Er is 
ook een verhoging van FSH concentratie in het bloed dat leidt tot de ontwikkeling van een antrale follikel 
in een Graafse follikel. Deze follikels gaan oestrogeen en inhibine produceren, waardoor een daling van 
GnRH productie optreedt. Dit is de reden waarom slechts enkele antrale follikels ontwikkelen tot een 
Graafse follikel. Deze dominante follikels hebben ook meer LH receptoren op hun oppervlak, zodat ze hun 
ontwikkeling voort kunnen zetten, ondanks een vermindering in GnRH productie. Dit mechanisme 
voorkomt een superovulatie, om zeker te zijn dat het aantal embryo’s dat zal rijpen niet groter is dan de 
capaciteit van de baarmoeder of de metabole toestand van de zeug. Door de continue ontwikkeling van 
follikels, zal de oestrogeen concentratie blijven stijgen. 

                                                             
40 Knox  2005 
41 Varley en Foxcroft 1990 
42 William en Griffith 1995 
43 Zac et al 1997 
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Fig. 4: cyclus van de reproductie 

 

Eveneens volgens de GH hypotheses, hebben nutritioneel geïnduceerde veranderingen in de lever IGF-1 
uitscheiding een direct effect op de eierstokken door endocriene werkingen van IGF-1. Zeugen in een 
negatieve energie balans hebben lage concentraties van insuline en IGF-1 in het bloed. In het varken, 
hebben granulosacellen en theca cellen van de follikel zowel insuline als IGF-1 receptoren. Follikelgroei 
bij zeugen hangt af van LH en FSH, insuline en IGF-1. 

Insuline en IGF-1 kunnen inwerken op het niveau van de hypothalamus door secretie te stimuleren van 
het gonadotrofine releasing hormoon en daardoor controleren ze de afgifte van LH en FSH.44 De duo-
lokalisatie van IGF en gonadotropine receptor genen suggereert een coördinatie van gonadotropine op 
de IGF-actie binnenin de eierstok. Het synergisme wordt veroorzaakt door het vermogen van IGF en 
insuline om gonadotropine receptor aantallen te verhogen en zodoende de activiteit van gonadotropine 
receptor second messenger systemen. Tegelijkertijd, gonadotropines verhogen IGF-1 receptor expressie  

Fig. 5: follikel met oocyt van het varken 

 

en kunnen IGF-1 synthese in granulosacellen van de follikel verhogen. Zodoende kunnen insuline en IGF 

                                                             
44 Lucy 2003; Daftary and Gore 2005 
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-1 direct inwerken op eicellen bij het varken. Lagere concentraties verlagen ovariële respons op FSH en 
LH. Tegelijkertijd hebben gespeende zeugen reeds lage concentraties LH.  

Het overwinnen van een beperking (bijvoorbeeld insuline door toediening dextrose) zal daarom niet 
noodzakelijkerwijs de ovariële functie herstellen. Reacties op metabole hormonen en gonadotrofinen 
volgen meestal een plateau model waarbij een verbetering van de reproductieve functie niet wordt 
opgemerkt, tenzij een kritische drempel van hormoonconcentraties wordt bereikt. 

 

 
Fig. 6: Hormonen nodig voor de reproductieve cyclus 

 

Het is bewezen dat GH en IGF-1 een positieve invloed hebben op de proliferatie van varkens 
granulosacellen en hun steroïdogenese.45 GH stimuleert ook de folliculaire ontwikkeling door middel van 
FSH en LH. Ook is aangetoond dat IGF-1, onafhankelijk van GH, de proliferatie van thecacellen stimuleert.46 
GH stimuleert anderzijds de secretie van oestrogenen door deze thecacellen. Adashi et al toonde aan dat 
IGF-1 het aantal LH receptoren op de granulosacellen significant verhoogt.47 

De ontwikkeling van het embryo voor implantatie in de baarmoeder wordt ook beïnvloed door IGF-1 
concentraties. In vitro proeven bleek de celdeling in embryo’s te versnellen door het toedienen van 
exogeen IGF-1.48 49  Een verhoogde IGF-1 concentratie bij zeugen leidt tot een betere ontwikkeling van de 
placenta en verbeterde intra uteriene voeding van het embryo. Dit kan een invloed hebben op het 
geboortegewicht van de biggen.5051(Zie hoofdstuk: Literaire stellingen over intra-uteriene groeivertraging 
(IUGS), foetale groei en IGF-1) 

                                                             
45 Barano et al 1984 
46 Kolodziejczyk et al 2003 
47 Adashi et al 1985 
48 Xia et al 1994 
49 Ferguson et al 2006 
50 Doberenz et al 2006 
51 Birkenfeld et al 2006 
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Als besluit kunnen we stellen dat zeugen ongeveer 1 week vóór de inseminatie gespeend worden. Spenen 
heeft een enorm effect op het metabolisme van de zeug en haar serumconcentraties van insuline en IGF-
1. De zeug verkeert in een negatieve energiebalans en heeft een gecompromitteerde follikelontwikkeling. 
Deze ontwikkelde zich reeds tijdens de vorige lactatie en kan mogelijk een invloed hebben op de 
folliculaire groei en op de oestrus na het spenen.52 

Adaptieve voeding verhoogt de respons van de eierstok op LH en verbetert de kwaliteit van het embryo 
door zijn effect op insuline en IGF-1. IGF-1 productie door de levercellen van de zeug wordt niet alleen 
beïnvloed door een Negatieve Energie Balans maar ook door andere factoren. Activering van het 
immuunsysteem door infecties, ontstekingen, virussen en hittestress worden ook beschreven als 
oorzaken die de GH receptor gevoeligheid verlagen en leiden tot een vermindering van IGF-1. 

Al deze gegevens suggereren dat IGF-1 een belangrijke rol speelt bij de vruchtbaarheid en voortplanting. 
Toediening van Lianol rondom spenen begeleidt de zogende zeug naar een anabole toestand door het 
verhogen van het serum IGF-1 door dieet gerelateerde AhR-activatie. (Zie hoofdstuk: Wat is Lianol en hoe 
werkt het) 

 

De juiste additieven voor uw zeugen na spenen 
  
Test 1: Waals landbouwkundig onderzoekscentrum 
 

Het gebruik van 10 gram Lianol Ferti® bolus per dag per zeug gedurende vijf dagen in de periode rond het 
spenen verhoogt de IGF-1 niveaus en de worpgrootte. 
 
Materiaal & Methode: 

 
- Dertig F 1 zeugen (Belgisch Landras x Franse Landras) x Pietrain zwijn, gelijk verdeeld over de controle en de Lianol 
Ferti groep. 
- De pariteit was 3,5 voor de controle en 3,7 voor de Lianol Ferti groep. 
- De Lianol Ferti® groep kreeg 10 gram Lianol Ferti per zeug per dag, gedurende vijf dagen (vanaf maandag voor het 
spenen tot en met vrijdag na het spenen, spenen stond op donderdag). De controlegroep had geen behandeling. 
- IGF-1 serumniveaus werden gemeten op maandag bij het begin van de behandeling en de volgende maandag, bij 
inseminatie. 
- Aantal biggen geboren en gespeend in de komende nesten, werden geregistreerd. 

 
Resultaten: 
 

IGF-1 levels  

 

Controle groep Lianol groep 
- Maandag voor spenen: 53,3 ng / ml 
- Maandag na spenen: 57,7 ng / ml 
- Toename: 4,4 ng/ml 
- Toename in %: 8,25  % 

 

- Maandag voor spenen: 46,3  ng / ml 
- Maandag na spenen: 60,3  ng / ml 
- Toename: 14  ng/ml 
- Toename in %: 30,2  % 
 

 

                                                             
52 Lucy et al 2001 
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Toomgrootte:  

Controle groep Lianol groep 
- Levend geboren: 11,36 per toom 
- Aantal gespeend: 9,95 
- % sterfte: 12,55 % 

 

- Levend geboren: 12,02 per toom 
- Aantal gespeend 10,80 
- % sterfte: 10,1 % 
 

  

 

 

   

Conclusie:  

Het gebruik van 10 gram Lianol Ferti® per dag per zeug gedurende vijf dagen in de periode rond spenen verhoogt de IGF-1 
concentratie en de toomgrootte. Lianol Ferti geeft 0.66 big meer bij geboorte en 0.85 big meer bij spenen.  
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Test 2: Universiteit van Leuven 

Masters thesis – effecten op de fertiliteit van zeugen na stimulatie van de somatotropische as met Lianol 
Ferti. 

 

Materiaal & Methode:  

- 896 gelten en 896 primi - en multipare zeugen. Beide groepen bevatte 2 genetische lijnen; (Topigs-20 x 
York) x (Hongaarse landras x Pietrain). 

- Gedurende 5 dagen 10 gram Lianol Ferti® van 3 dagen voor het spenen tot 1 dag na spenen. 
- IGF-1 Serum niveaus werden gemeten. 
- Aantal biggen geboren en gespeend in de komende nesten, werden geregistreerd  

Resultaten:  
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Conclusie:  

Het gebruik van Lianol Ferti® in mulitpare zeugen geeft een significante verhoging met 1.9 big in het totaal aantal geboren 
biggen per toom(P<0.05). In primipare zeugen geeft het een significante verhoging met 1.2 big in het totaal aantal geboren 
biggen per toom (P<0.05). 
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