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Op een bedrijf is het afbigpercentage te 
laag (82%). Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de 1e worps zeugen.  

Het bedrijf fokt zijn eigen gelten door 
York zeugen te insemineren met de L-lijn 
van Topigs. Door deze zeugen Lianol ferti 
te geven willen we het percentage 
terugkomers fors verminderen en een 
aantoonbaar effect vaststellen.

Het percentage terugkomers is door Lianol ferti volgens 
verwachting flink gedaald. Verder zien we dat de 
behandelde zeugen meer levend geboren en minder dood 
geboren biggen per worp hebben. 

Zeugen die veel zijn afgevallen in de kraamstal, hebben 
een hoog risico om terug te komen en op kleinere, minder 
vitale worpen in de volgende cyclus. Uit deze proef blijkt 
dat ze dus zeker baat hebben bij Lianol ferti.

Kosten/jaar: 30% van 2645 worpen (1150 x 2,3): 794 x € 
3.5/worp: € 2779/jaar 

Opbrengst/jaar: Met Lianol ferti heb je in deze moeilijke 
groep (794 zeugen) 19.4% minder terugkomers. Dit geeft 
264 terugkomers (33,3%) t.o.v. 110 (13,9%). In aantal geeft 
dit 154 minder terugkomers: 154 x € 105* = € 16170/jaar 

*een terugkomer geeft gemiddeld 35 verliesdagen aan €3/dag; bron WUR 
(Wageningen University Research)

Doel

Economisch resultaat

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

Aantal zeugen op bedrijf: 1150 Topigs 20 
+ 70  
  
Na het spenen van een groep zeugen 
wordt er een selectie gemaakt van 30% 
zeugen uit deze groep ( 84 v.d. 276). Er 
worden enkel 1e worps zeugen en 
verzwakte zeugen gekozen. 

Hierna worden 2 gelijke groepen 
gemaakt (de selectiecriteria waren: 
worpnummer en aantal biggen gespeend 
in de vorige worp).  

De 1e worps zeugen krijgen 7 bolussen 
Lianol ferti; 3 dagen voor het spenen, de 
speendag en 3 erna. De overige zeugen 
5. De zeugen krijgen in de dekstal 3.5 – 
3.8 kg voer. Daarnaast 250g suiker van 
vrijdag t/m vrijdag. 

Vervolgens in de drachtstal de eerste 4 
weken op 3.2 kg drachtvoer en hierna 
2.8 kg.  

Materiaal & Methode

Controle ferti
BRONSTDETECTIE
Zeugen per groep 41 41
Zeugen niet berig 2 5
% niet berig 4.9 12.2
TERUGKOMEN
Resterende zeugen per groep 39 36
Aantal terugkomers 13 5
% terugkomers 33.3 13.9
WERPEN
Resterende werpende zeugen 24 31
Aantal levende biggen 345 460
Levend geboren / Worp 14.4 14.8
Dood geboren 46 30
Dood geboren / Worp 1.9 1
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