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Het effect van Lianol ferti op de 
vruchtbaarheid van zeugen wordt 
nagegaan en dit samen met het gebruik 
van Regumate voor de synchronisatie bij  
de gelten.

  

Als we kijken voor de 100 oorspronkelijke gelten aanwezig in 
groep B gaven deze 908 biggen in vergelijking met 730 biggen 
in groep A. Dit is een verschil van 178 biggen. Voor de zeugen 
in groep D was dit 1028 biggen versus 902 in groep C. Een 
verschil van 126 biggen. 

Buiten het aantal geboren biggen is er ook een duidelijk 
verschil in de vruchtbaarheidsparameters voor de groepen die 
Lianol ferti hebben ontvangen rondom het insemineren.

Stel: std. bedrijf met 500 zeugen - PG:29 - WI:2.3 - gelten = 20% 

van de zeugenstapel - Uitval 14% 

Kosten/jaar: € 3.5/behandeling x 2.3 x 500 = € 4.025/jaar 

Opbrengsten/jaar: € 14.372/jaar 

 - Voor de gelten: 8% minder terugkomers en +178 biggen/worp 

= 2.3x((20% x 500 x 8% x € 105*)+(153 x € 20/big)) = € 8.970  

 - Voor de zeugen: 1.8% minder terugkomers +126 biggen/worp 

= 2.3 x ((80% x 500 x 1.8% x € 105*) + (108 x € 20/big)) = € 5402 

* € 3 per verliesdag en gemiddeld 35 verliesdagen per terugkomer: cijfers WUR (Wageningen 

University Research) 

Doel

Economisch resultaat

Indien gewenst, kan er bijkomende informatie over de deze proef worden verkregen.

Totaal aantal zeugen en gelten: 400 

Er worden 4 groepen gemaakt van elk 
100 dieren. 

Groep A: gelten + Regumate voor de 
synchronisatie. 

Groep B: gelten + Regumate + Lianol 
ferti. (ferti behandeling van 2 dagen voor 
tot 3 dagen na het stoppen met de 
Regumate behandeling) 

Groep C: controle zeugen. 

Groep D: Lianol ferti van 3 dagen voor tot 
en met 2 dagen na spenen. 
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Resultaten

Groep A Groep B Groep C Groep D

Contr.
Lianol 
ferti

Contr.
Lianol 
ferti

Percentage berig 
(%)

92 95.5 96.4 95.6

Percentage dracht 
(%)/berige zeugen

84.5 89.7 91.7 94.4

Percentage dracht 
(%) op het totaal

77.7 85.7 88.4 90.2

levend geboren 
biggen/zeug

9.4 10.6 10.2 11.4

Conclusie
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