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Abstract
De gemiddelde toomgroottes blijven stijgen op de Vlaamse zeugenhouderijen. Niet alle biggen
kunnen echter bij hun eigen zeug groot gebracht worden zodanig dat er gesproken wordt van
overtallige biggen. Er bestaan opfokmaatregelen om de overtallige biggen op te kweken. Dit zijn
onder andere euthanasie, alternerend zogen, verleggen, pleegzeugen, bijvoederen in de
kraamstal en voorspenen. Er werd een enquête gestuurd naar 286 willekeurig geselecteerde
Vlaamse zeugenhouders. Er werd een respons van 61% bekomen. De enquête is een vervolg
op twee gelijkaardige enquêtes drie en zes jaar geleden. De enquête is opgedeeld in twee grote
delen namelijk de algemene gegevens, waaronder de technische kengetallen, en het toepassen
van opfokmaatregelen. Het doel van deze masterproef is de evolutie van de kengetallen op te
volgen, het onderzoeken welke opfokmaatregelen worden toegepast, de combinaties van
verschillende opfokmaatregelen onderzoeken en de toegepaste opfokmaatregelen in verband
brengen met de productiecijfers. 68% van de zeugenhouders gaf aan moeilijkheden te
ondervinden bij de opfok van de biggen in de kraamstal of batterij. Bij 68% van deze
zeugenhouders zijn deze moeilijkheden te wijten aan overtallige biggen. Het gemiddeld
productiegetal stijgt naar 29.66 en de gemiddelde sterfte in de kraamstal blijft nagenoeg constant
en bedraagt 11.79. Hoe meer opfokmaatregelen er toegepast worden hoe hoger het gemiddeld
productiegetal. Er werd een merkelijk beter resultaat gevonden bij het toepassen van vier
opfokmaatregelen tegenover drie en bij zes tegenover vijf opfokmaatregelen. De
toepassingsgraad van bijvoederen (89%), verleggen (97%), pleegzeugen (58%), voorspenen
(39%) en euthanasie (43%) is constant gebleven, alternerend zogen (36%) wordt meer
toegepast.
Kernwoorden: overtallige biggen, productiegetal, opfokmaatregelen, enquête Vlaamse
zeugenhouders

Abstract
The average litter size continues to rise on Flemish sow farms. However, not all piglets can be
reared by their own sow, hence these piglets are defined as supernumerary piglets. Rearing
measures are applied to raise these supernumerary piglets. These include euthanasia,
alternating suckling, cross-fostering, foster sows, supplementary feeding in the farrowing pen
and split weaning. A survey was sent to 286 randomly selected Flemish sow farmers. A response
of 61% was obtained. The survey is a follow-up to two similar surveys three and six years ago.
The survey is divided into two main parts, namely the general data, including the technical key
figures, and the application of rearing measures. The purpose of this master's thesis is to monitor
the evolution of the indicators, to examine which rearing measures are applied, to examine the
combinations of different rearing measures and to link the applied rearing measures to the
production figures. 68% of the sow keepers reported having difficulties in rearing the piglets in
the farrowing pen or battery. In 68% of these sow keepers, these difficulties are due to
supernumerary piglets. The average production number rises to 29.66 and the average mortality
in the farrowing pen remains virtually constant and amounts to 11.79. The more rearing measures
applied, the higher the average production figure. A significantly better result was found when
applying four rearing measures to three and six to five rearing measures. The application rate of
supplementary feeding (89%), cross-fostering (97%), foster sows (58%), split weaning (39%) and
euthanasia (43%) has remained unaffected, whereas alternating suckling (36%) is being applied
more.
Keywords: supernumerary piglets, production number, rearing measures, survey of Flemish sow
farmers
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Inleiding
Gedurende de laatste jaren zijn de worpgetallen van zeugen enorm toegenomen door intensieve
selectie van fokzeugen op vruchtbaarheid. In vergelijking met het worpgetal is het productiegetal
niet evenredig mee gestegen. Met andere woorden stijgt het sterftepercentage in de kraamstal
door het hogere geboortecijfer (Guéblez & Dagorn, 2000). Het aantal tepels en de melkproductie
in totaliteit is niet evenredig mee geëvolueerd met de toomgrootte. Daardoor ontstaat er een
probleem om alle geboren biggen groot te brengen in de kraamstal. Het gebeurt vaak dat het
aantal levend geboren biggen groter is dan het aantal (goede) tepels ter beschikking. Le Dividich
et al. (2003) spreekt van overtallige biggen bij dit probleem. De beperkte melkgift is niet het enige
probleem bij de stijging van de worpgroottes. Een grotere worpgrootte heeft enkele bijkomende
nadelen. Volgens Quesnel et al. (2008) heeft een grotere worpgrootte als gevolg een gemiddeld
lager individueel geboortegewicht alsook een minder grote uniformiteit van de geboren biggen.
Door het lage geboortegewicht hebben biggen minder capaciteit om energie op te slaan in hun
lichaam. Dit heeft als gevolg dat de biggen gevoeliger zijn aan koude, een vertraagde eerste
zoogtijd en een kleinere kans op een plaats aan de beste spenen van de zeug. De biggen met
een laag geboortegewicht hebben een lagere colostrum- en melkopname. Door de lagere
opname verwerven de biggen minder immuniteit en een lage voedingstoestand. De finale
gevolgen zijn een verminderde groei en een grotere postnatale sterfte (Le Dividich, 1999).
Uit de centralisatie kengetallen 2015 van de Vlaamse zeugenhouderij uitgegeven door AVEVE
blijkt dat het aantal levend geboren biggen en het sterftepercentage in de kraamstal jaar na jaar
stijgt. In 2010 was het gemiddelde sterftepercentage op de Vlaamse bedrijven nog 12% terwijl
dit in 2015 al 13,33% was. In deze periode steeg het gemiddeld aantal levend geboren biggen
van 12,20 naar 13,82 (AVEVE, 2016).
De grootste moeilijkheid om de biggen op te fokken in de kraamstal zijn overtallige biggen.
Daarnaast ondervinden zeugenhouders problemen door doodliggers, niet optimale huisvesting,
ziektes en niet uniforme worpen (Provoost, 2015). Er zijn verschillende technieken om overtallige
biggen op te fokken. Zeer veel gebruikte technieken zijn bijvoederen in de kraamstal en
verleggen. Veelal wordt er snoepvoeder verstrekt aan de biggen in de kraamstal. Daarnaast kan
er ook kunstmelk bijgevoederd worden. Ten slotte kan men bijvoederen door de biggen te
drenchen bij de geboorte. Dit is het oraal toedienen van een boosterpreparaat of een
colostrumvervanger. Dit bevat energie, immunoglobulinen en elektrolyten om biggen een hogere
overlevingskans te bieden of om ze beter te doen starten. Verleggen van biggen houdt in dat er
biggen verwisseld worden tussen verschillende tomen. Enerzijds om tomen te homogeniseren
en anderzijds om de tomen even groot te maken. Alternerend zogen is een derde mogelijkheid
om grote worpgroottes aan te pakken. De toom wordt in verschillende groepen opgesplitst. Er
wordt telkens 1 groep afgezonderd van de zeug gedurende een bepaalde periode. Dit gebeurt
al kort na de geboorte om de biestopname van de zwakkere biggen te verhogen. Soms wordt dit
ook meerdere dagen gedaan om de melkopname van de kleinere biggen te verhogen.
Pleegzeugen zijn een volgende oplossing om overtallige biggen op te kweken. Er worden zeugen
gespeend waarvan hun eigen biggen naar de batterij of voorspeenbatterij gaan. Deze zeugen
krijgen dan nieuwe biggen om op te kweken. Er kunnen drie soorten zeugen aangewend worden.
Als eerste kunnen op te ruimen zeugen gebruikt worden. Deze zeugen gaan sowieso niet terug
in productie en worden als pleegzeug nog een tijd langer gezogen. Als tweede kunnen vroeger
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gespeende zeugen dienst doen als pleegzeug. De biggen van deze zeugen worden vroeger
gespeend dan normaal het geval is. In de plaats krijgen deze zeugen dan andere biggen. Vroeger
gedekte zeugen zijn een laatste groep die aangewend kunnen worden. Doordat ze vroeger
gedekt zijn, zijn hun eigen biggen ouder. De oudere biggen worden gespeend en er worden
jongere biggen bij de pleegzeug gelegd. Als vijfde maatregel kunnen biggen worden
voorgespeend. Dit zijn biggen die de wettelijke leeftijd van 21 dagen nog niet bereikt hebben en
toch al worden gespeend. Dit kan op twee manieren gebeuren. Er kunnen volledige tomen
worden voorgespeend om die zeugen als pleegzeug te gebruiken of men kan uit iedere toom
enkele biggen voorspenen. De voorgespeende biggen moeten in een aangepaste omgeving
gehuisvest worden. Er zijn verschillende systemen op de markt. Er kan gebruik gemaakt worden
van een voorspeenbatterij uitgerust met een gloeilamp en eventueel een Mambo feeder,
transitionfeeder, Nutrix systeem, melkcupjes of dergelijke. Andere mogelijkheden zijn een aparte
couveuse met kunstmelkbijvoedering of een couveuse in de kraamafdeling met
kunstmelkbijvoedering (bv Rescue Deck). De laatste maatregel is groepsopfok in de kraamstal.
Dit is echter nog niet zo bekend, onderzocht en veel toegepast. Het principe is om op een
bepaalde leeftijd de tussenschotten tussen de kraamhokken weg te halen zodat de biggen rond
kunnen lopen tussen verscheidene zeugen. Dit geeft de mogelijkheid om de biggen centraal te
kunnen bijvoederen wat het rendement kan verhogen. Op die manier probeert men het mogelijk
te maken om alle biggen bij de zeugen op te fokken. Een bijkomend voordeel kan een
verminderde speendip zijn doordat er meer voeder wordt opgenomen in de kraamstal en door
de vroege sociale integratie.
Er werd een enquête gestuurd naar 350 willekeurig geselecteerde Vlaamse zeugenhouders. De
enquête is een vervolg op en gelijkaardig aan twee enquêtes die respectievelijk 3 en 6 jaar
geleden verzonden werden (Provoost, 2015 en Vandenberghe, 2012). Deze enquête kan
opgedeeld worden in twee grote delen. Het eerste deel vroeg naar de algemene gegevens en
productiecijfers van de zeugenhouders. Het tweede deel handelde over welke opfokmaatregelen
voor overtallige biggen, zoals hierboven beschreven, worden toegepast. Uit de bekomen
gegevens kunnen we de evolutie van de kengetallen in de zeugenhouderij verder opvolgen.
Daarnaast geeft dit onderzoek een beeld van welke technieken er in meer of mindere mate
worden toegepast. Ook de combinaties van verschillende opfokmaatregelen zijn een
interessante onderzoekspiste. Tenslotte kunnen de toegepaste opfokmaatregelen in verband
worden gebracht met de productiecijfers.
Deze masterproef is opgebouwd uit 5 grote delen namelijk de literatuurstudie, materiaal en
methode, resultaten en bespreking, discussie en tot slot het besluit. In de literatuurstudie wordt
de genetische vooruitgang geschetst van de fokzeugen en verklaard waarom het
sterftepercentage stijgt in de kraamstal. Daarna worden de verschillende opfokmaatregelen
besproken. Finaal wordt het financiële aspect van de opfokmaatregelen benaderd. De materiaal
en methode geeft weer hoe de enquête werd opgesteld, verzonden en verwerkt. Daarna worden
de verwerkte resultaten van de enquêtes weergegeven en besproken. De discussie handelt over
de bekomen resultaten in vergelijking met de resultaten van de voorgaande twee enquêtes.
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Literatuurstudie
In de literatuurstudie wordt de genetische evolutie besproken van de fokzeugen. Het worpgetal
stijgt jaar na jaar maar daarnaast stijgt ook het sterftepercentage in de kraamstal. De oorzaken
van een stijgend sterftepercentage zijn het dalend geboortegewicht van de biggen en overtallige
biggen. In punt drie worden de moeilijkheden aangehaald die de Vlaamse zeugenhouders
ondervinden om de biggen in de kraamstal en de batterij op te fokken. De Vlaamse
zeugenhouders passen verschillende opfokmaatregelen voor overtallige biggen toe. De
toegepaste maatregelen zijn biggen verleggen, bijvoederen, euthanasie, voorspenen,
pleegzeugen en alternerend zogen. Daarnaast proberen ook nieuwe kraamstal ontwerpen hierop
in te spelen. Bij het bijvoederen van de biggen in de kraamstal wordt dieper ingegaan op het
drenchen van bioactieve stoffen en automatische bijvoedersystemen. Daarnaast kan ook
groepsopfok in de kraamstal een oplossing bieden voor overtallige biggen. Tot slot wordt de
kostprijs van verschillende opfokmaatregelen met elkaar vergeleken.

1. Genetische evolutie van de fokzeugen
In de laatste 2 decennia is er een enorme grote vooruitgang waar te nemen in de worpgroottes
en productiegetallen bij fokzeugen. In figuur 1 wordt de evolutie weergegeven van het
productiegetal van Vlaamse zeugenhouders gedurende de periode van 2001 tot 2015. Op deze
figuur is de stijgende trend duidelijk te zien. Het productiegetal stijgt stelselmatig van 20 in 2001
naar 28.32 in 2015 (AVEVE, 2016).

Figuur 1: Evolutie productiegetal en worpindex sinds 2001 (AVEVE, 2016)
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In tabel 1 zijn enkele specifieke kengetallen weergegeven van 2010 tot 2015. Daaruit kunnen we
verschillende zaken vaststellen. Ook hier zien we terug de stijging van het productiegetal en het
aantal levend geboren biggen per worp. Dit laatste stijgt wel rapper. Het sterftepercentage in de
kraamstal stijgt immers ook mee. Dit toont dus aan dat het moeilijker wordt om alle geboren
biggen op te kweken tot het spenen. Een kleine kanttekening die gemaakt moet worden, is het
feit dat 2015 een crisisjaar was in de varkenshouderij. Hierbij wordt minder gefocust om zoveel
mogelijk biggen te redden (met dure systemen) maar om biggen zo rendabel mogelijk af te
mesten (AVEVE, 2016).
Tabel 1: Evolutie van de gemiddelde technische kengetallen van 2010 tot 2015

Bij de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015) werd een gemiddeld worpgetal
van 31.29 en 29.56 bekomen. Dit is een stijging van 1.73 terwijl het productiegetal met 1.63
steeg. De biggensterfte in de kraamstal werd ook hier groter met een stijging van 0.93%. Deze
resultaten zijn weergegeven in tabel 2 en bevestigen dus de gegevens van AVEVE.
Tabel 2: Gemiddelde kengetallen enquêtes Vandenberghe (2012) en Provoost (2015)

Gemiddeld aantal zeugen
Gemiddeld percentage
doodgeboren biggen
Gemiddelde biggensterfte
tot het spenen (%)
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld productiegetal
Gemiddelde worpindex

Gemiddelde kengetallen
Vandenberghe (2012)
228
6.10

Gemiddelde kengetallen
Provoost (2015)
249
8.36

10.50

11.43

29.56
26.03
2.36

31.29
27.66
2.36

2. Oorzaken stijgend sterftepercentage in kraamstal
Een grotere toomgrootte heeft als rechtstreeks gevolg dat het gemiddeld geboortegewicht lager
is. Ook de uniformiteit van de biggen is minder bij grotere worpgroottes alsook het percentage
aan zeer lichte biggen is hoger. Dit is duidelijk waar te nemen op figuur 2. Bij worpgroottes tot 11
biggen weegt 80% van de biggen meer dan 1.4 kg bij de geboorte en weegt slechts 5% van de
biggen minder dan 1 kg. Daartegenover wegen bij worpgroottes van meer dan 16 biggen maar
50% van de biggen meer dan 1.4 kg en weegt 15% minder dan 1 kg (Quesnel et al., 2008).
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Figuur 2: Effect van toomgrootte op de indeling van de biggen in klassen op basis van geboortegewicht (Quesnel et
al., 2008)

Figuur 3 geeft het gevolg weer van het geboortegewicht op de overlevingskans. In het algemeen
kunnen we vaststellen dat een lager geboortegewicht een lagere overlevingskans teweegbrengt.
Bij biggen met een geboortegewicht minder dan 0.8 kg zien we een overlevingskans van minder
dan 50%. Bij biggen met een geboortegewicht van minstens 1 kg is dit reeds 85% (Quiniou et
al., 2002). Een hoger worpgetal zal dus een hoger sterftecijfer met zich meebrengen doordat het
geboortegewicht van de biggen lager is.
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Figuur 3: Overlevingspercentage bij biggen opgedeeld in klassen volgens geboortegewicht (Quiniou et al., 2002)

Een ander gevolg van de stijgende worpgroottes zijn overtallige biggen. Door de hogere
worpgroottes is er niet voor alle biggen een tepel beschikbaar. Enerzijds kan dit het geval zijn
doordat de zeug minder tepels heeft dan het aantal biggen. Anderzijds kan de zeug één of
meerdere niet-functionele tepels hebben. Voorbeelden daarvan zijn dopspenen of spenen die
door een kwetsuur of uierontsteking geen of minder melk en biest geven (Le Dividich et al.,
2003).
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3. Moeilijkheden bij het opfokken van biggen in de kraamstal en
de batterij
Bij de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015) ondervonden 62% en 74% van
de bevraagde zeugenhouders moeilijkheden bij het opfokken van de biggen in het kraamstal en
de batterij. Bij beide enquêtes waren overtallige biggen de voornaamste oorzaak van de
moeilijkheden, namelijk van 49 en 52% van de zeugenhouders die moeilijkheden ondervonden
was dit de oorzaak. Andere veelvoorkomende redenen waren doodliggers, niet optimale
huisvesting en ziektes. Niet uniforme worpen, geboorteafwijkingen en andere oorzaken worden
slechts in mindere mate aangeduid als voornaamste oorzaak. Figuur 4 geeft een overzicht van
de gegeven antwoorden (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015).
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Figuur 4: Belangrijkste moeilijkheden bij het opfokken van biggen in de kraamstal en batterij (vandenberghe, 2012;
Provoost, 2015)

4. Opfokmaatregelen voor overtallige biggen
Er bestaan verschillende opfokmaatregelen om een oplossing te bieden voor overtallige biggen.
In de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015) werden de zeugenhouders
bevraagd welke maatregelen er toegepast worden. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.
We stellen vast dat bijvoederen (85% en 90%) en verleggen (95% en 96%) in zeer grote mate
worden toegepast. Ongeveer de helft van de Vlaamse zeugenhouders (44% en 56%) maakt
gebruik van pleegzeugen. Voorspenen wordt in 31% (2012) en 40% (2015) van de
zeugenbedrijven toegepast. Alternerend zogen wordt het minst toegepast. In 2012 paste slechts
19% van de zeugenhouders dit toe en in 2015 26% van de zeugenhouders. We zien bij het
toepassen van pleegzeugen, voorspenen en alternerend zogen een forse stijging in 2015 ten
opzichte van 2012. Daartegenover zien we een daling van het toepassen van euthanasie. In
2012 pasten 56% van de zeugenhouders euthanasie toe terwijl dat in 2015 daalde naar 46%. Er
worden dus steeds meer oplossingen gezocht om de overtallige biggen op te kweken.
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Figuur 5: Voorkomen van opfokmaatregelen voor overtallige biggen

4.1 Euthanasie
Als eerste oplossing kan er gekozen worden om de lichtste biggen te euthanaseren. Aangezien
biggen met een lager geboortegewicht dan 600 gram maar 15% overlevingskans hebben tot het
spenen is het financieel gezien beter om deze biggen te euthanaseren om zo de andere biggen
meer biest- en melkopname te geven (Quiniou et al., 2002). Biggen met een geboortegewicht
tussen 600 en 800 gram hebben maar 48% kans op overleven tot het spenen (Quiniou et al.,
2002). Als zeugenhouder kan beslist worden om deze biggen te euthanaseren. Dit kan financieel
interessanter zijn als de biggenprijs laag is. Op het vlak van dierenwelzijn is het euthanaseren
van biggen wel een moeilijker te verantwoorden methode.
In de enquête van Vandenberghe (2012) werden, op de bedrijven die euthanasie toepassen,
gemiddeld 1.6% van de biggen geëuthanaseerd. Opvallend was dat bedrijven met meer dan 350
zeugen (71%) frequenter euthanasie toepassen dan bedrijven met minder dan 150 zeugen
(48%). Er werden ook vaker biggen geëuthanaseerd op bedrijven met een hoger productiegetal.
Provoost (2015) constateerde een gemiddelde euthanasie van 2.11% van alle biggen op
bedrijven waar dit toegepast werd. Ook hier werd vastgesteld dat grote bedrijven meer
euthanaseren dan kleine bedrijven. Bedrijven met minder dan 150 zeugen pasten slechts in 32%
van de gevallen euthanasie toe terwijl dit bij bedrijven met meer dan 350 zeugen 72% was. Een
tweede gelijkenis is het feit dat bedrijven met een hoger productiegetal meer euthanasie
toepassen. Bedrijven met een productiegetal lager dan 30 maakten slechts in 40% van de
gevallen gebruik van euthanasie terwijl dat dit bij bedrijven met een hoger productiegetal 72%
was.
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4.2 Bijvoederen
Biggen worden in de meeste gevallen bijgevoederd tijdens de zoogperiode. Enerzijds wordt dit
toegepast om het speengewicht te verhogen en anderzijds om de omschakeling naar volledig
vast voer na spenen te vergemakkelijken. Er kan droog voeder, brij voeder en kunstmelk
verstrekt worden aan de biggen. Het verstrekken van kunstmelk in de kraamstal kan het
speengewicht van de biggen met 10 tot 38% verhogen (Le Dividich & Sève, 2001). Dit komt niet
alleen door de opname van de kunstmelk zelf maar daarnaast ook door een verhoogde opname
van prestarter als er kunstmelk aangeboden wordt (Van Ginneken, 2011).
In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven in verband met het bijvoederen van biggen in de
kraamstal uit de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015). In 2012 voederden
85% van de zeugenhouders bij in de kraamstal. In 2015 deed 90% dit. Een constante bij beide
enquêtes is dat bedrijven met een productiegetal hoger dan 30 bijvoederen meer toepassen dan
bedrijven met een productiegetal minder dan 30. De volgende percentages zijn het percentage
van de zeugenhouders die bijvoederen toepassen. Bij beide enquêtes voederen 91% van de
zeugenhouders vast of brij voeder aan de biggen in de kraamstal. In de enquête van 2012
verstrekken 54% van de zeugenhouders kunstmelk waarvan 3% via een automatisch systeem.
49% van de zeugenhouders uit de enquête van 2015 verstrekken kunstmelk aan de biggen.
Hiervan doet 5% dit via een automatisch systeem. De resultaten in verband met de
voedingssupplementen bij de geboorte zijn minder eenduidig. Bij de enquête van Vandenberghe
geven 16% van de varkenshouders een voedingssupplement aan alle biggen, 18% doet dit enkel
bij zwakke biggen. Daarnaast geven 7% van de zeugenhouders een voedingssupplement aan
alle biggen in de enquête van Provoost. 24% doet dit enkel bij zwakke biggen.
Tabel 3: Types van bijvoedering die worden toegepast op zeugenbedrijven (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015)

Type bijvoedering
Bijvoederen in kraamstal
Voedingssupplement bij geboorte
aan alle biggen
Voedingssupplement bij geboorte
enkel aan zwakke biggen
Handmatige kunstmelkbijvoedering
Automatische
kunstmelkbijvoedering
Bijvoedering van vast of brij voeder

Vandenberghe (2012)
85%
16% van 85%

Provoost (2015)
90%
7% van 90%

18% van 85%

24% van 90%

51% van 85%
3% van 85%

44% van 90%
5% van 90%

91% van 85%

91% van 90%

4.2.1 Drenching van bioactieve stoffen
Tijdens de eerste levensdagen kan een boosterpreparaat of colostrumvervanger aan de biggen
toegediend worden. Commerciële boosterpreparaten of colostrumververvangers zijn
bijvoorbeeld Lianol en MS Colo-active Plus. De samenstellingen van deze supplementen
variëren maar bevatten extra energie, immunoglobulinen, aardappeleiwit en elektrolyten. Het
positieve effect van bioactieve stoffen is twijfelachtig. De immunoglobulinen zijn afkomstig van
het colostrum van koeien of schapen. Het immunoglobuline G van deze soorten is echter niet
effectief tegen pathogenen bij varkens en wordt weinig geabsorbeerd in de pasgeboren biggen
(Gomez et al., 1998). Een studie van Dewey et al. (2008) toonde aan dat biggen grootgebracht
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met maximaal zorg tijdens de eerste 16 levensdagen, waaronder het toedienen met bioactieve
stoffen, een betere groei hadden dan standaard biggen. Het sterftepercentage na 16
levensdagen was echter hetzelfde. Casellas et al. (2005) vond dat middellange-keten
triglyceriden de sterfte voor spenen verminderde.

4.2.2 Automatische bijvoedersystemen
Rescue Cups is een automatisch voedersysteem voor kunstmelk in de kraamstal. De melk wordt
aangemaakt in een centrale menger en via leidingen verspreid naar ‘cups’ die op de rooster
bevestigd zijn. In de cups is er een nippel aanwezig met een overloopbeveiliging. Bulens et al.
(2013) vond echter geen verbetering in speengewicht, sterfte in de kraamstal en uniformiteit van
de biggen bij gebruik van Rescue Cups in vergelijking met een controlegroep zonder cups.
Het Nutrix+ systeem ( Weda, Nederland) is een automatisch bijvoedersysteem waarmee zowel
kunstmelk als snoepvoeder in de vorm van brij kan verstrekt worden. De installatie bestaat uit
een menger, een schakelkast met computer, een kleine voorraadbak voor melkpoeder en een
grotere bak voor droogvoer. Het systeem maakt volledig automatisch het mengsel aan op de
ingestelde temperatuur. Het voeder wordt via smalle leidingen naar voederbakjes gestuurd in de
kraamstallen. Er is één voederbakje in de tussenscheiding per 2 kraamhokken die voorzien is
van een sensor dat aangeeft of het bakje vol of leeg is. Dagelijks worden de leidingen met lucht
en water gespoeld. Daarnaast kunnen de menger en de circuits ook automatisch worden
gereinigd met zuur of loog. Op een bedrijf met 1250 zeugen in een vierwekensysteem werd met
het Nutrix+ systeem een gewichtstoename van 300 gram per gespeende big bekomen. Voor 120
kraamhokken, dus 60 troggen, met 2 tanks van 125 liter bedroeg de kostprijs 22 200 euro of 185
euro per kraamhok. Indien er 2 jaar ForFarmers-producten worden afgenomen voor de installatie
kan de aankoopprijs worden gereduceerd tot 130 euro per kraamhok. Bij een afschrijving op 10
jaar bedraagt de vaste kost per jaar ongeveer 15 euro indien er ForFarmers-producten worden
gebruikt. De variabele kosten voor werking en voerkost worden geschat op 5 en 65 euro per jaar
per kraamhok. De totale kosten per kraamhok per jaar zouden dus 85 euro bedragen of 0.45
euro per gespeende big (in een vierwekensysteem met een gemiddeld speengetal van 14.5
biggen). De arbeidsbesparing en het hoger speengewicht zouden deze kost ruimschoots moeten
compenseren (De Letter, 2016). Gelijkaardige systemen worden ook door ander fabrikanten op
de markt gebracht, zoals door fabrikant Schauer (Oostenrijk).

4.3 Verleggen
Verleggen van biggen houdt in dat er biggen van de ene zeug naar een andere zeug worden
gelegd. Dit kan interessant zijn als er zeugen zijn met minder biggen en zeugen met meer biggen
dan het aantal functionele tepels. Zo is de biest- en melkopname tussen verschillende worpen
homogener. Er kunnen ook biggen verwisseld worden tussen zeugen om de tomen te
homogeniseren qua gewicht. De biggen worden liefst zo snel mogelijk verlegd omdat de onrust
in de toom dan minder groot is. De colostrumopname mag echter wel niet in het gedrang komen.
Indien biggen na de derde levensdag worden verlegd, is dit hinderlijk voor de zeug. Dit komt
omdat de tepelhiërarchie op dit moment al is vastgelegd en er daardoor meer onrust is. De
bijgelegde biggen worden meestal benadeeld ten opzichte van de eigen biggen (Kirkden et al.,
2013). Indien er in een meerwekensysteem wordt gewerkt heeft men meer zeugen die op
hetzelfde moment werpen en is het gemakkelijker om biggen te verleggen (Loncke et al., 2009).
Een nadeel van het verleggen van biggen is het verspreiden van ziektes (Le Dividich et al., 2003).
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Voor een optimaal biestmanagement moeten volgende stappen doorlopen worden. Indien een
zeug meer geboren biggen heeft dan functionele tepels moeten er biggen weggenomen worden.
Indien er een andere zeug is met minder biggen dan functionele tepels, krijgt het verleggen van
biggen naar deze zeug de voorkeur. Een belangrijke voorwaarde is dat deze zeug nog biest
produceert en dus op hetzelfde moment geworpen heeft. Indien dit niet het geval is moet er
gekozen worden om alternerend zogen toe te passen (Declerck, 2015).
Verleggen is een zeer veel toegepast systeem. Vandenberghe (2012) vond dat 95% van de
zeugenhouders biggen verlegt. 43% van de zeugenhouders verlegt de biggen zowel op de dag
van geboorte als ook op een aantal dagen na de geboorte. 23% doet dit enkel op de dag van
geboorte en 34% enkel na een aantal dagen. In 80% van de gevallen dat biggen op een aantal
dagen verlegd worden, gebeurt dit op 1 of 2 dagen na de geboorte. De zwaarste biggen worden
het meest verlegd (57%). In 37% van de gevallen maakt het niet uit welke biggen er verlegd
worden en bij 9% worden enkel de lichtste biggen verlegd. Er wordt in 69% van de gevallen
geprobeerd om de tomen te homogeniseren qua gewicht door de biggen te verleggen. Bij een
jonge zeug leggen 52% van de zeugenhouders lichte biggen. In het onderzoek van Provoost
(2015) werden bij 96% van de zeugenhouders biggen verlegd. De biggen worden het meest op
de eerste dag na werpen verlegd (39%). Als er op deze dag biggen verlegd worden is dit
gemiddeld 10.25% van de biggen. 32% van de zeugenhouders verlegt de biggen later en 29%
verlegt de biggen zowel op de eerste dag na werpen als later. Indien de biggen later verlegd
worden dan op dag 1 is dit gemiddeld 9.56% van de biggen en gebeurt dit op 62% van de
bedrijven op dag 2 na de geboorte. 46% van de bedrijven verleggen zowel zware als lichte
biggen, 43% verlegt enkel de zwaarste biggen en 11% verlegt enkel de lichtste biggen. Er wordt
op 71% van de bedrijven geprobeerd om de tomen te homogeniseren qua gewicht door de
biggen te verleggen. 60% van de zeugenhouders probeert kleine biggen bij een jonge zeug te
leggen en slechts in 4% van de gevallen krijgen de verlegde biggen extra medicatie toegediend.

4.4 Alternerend zogen
Alternerend zogen is een methode waarbij er telkens een deel van de biggen van een toom wordt
afgezonderd. In eerste instantie kunnen de eerstgeboren biggen, die al voldoende colostrum
opgenomen hebben, afgezonderd worden kort na de geboorte. Daardoor kunnen de zwakkere
biggen ook voldoende colostrum opnemen. In tweede instantie kan alternerend zogen ook
toegepast worden gedurende meerdere dagen om de melkopname van de kleinere biggen te
verhogen. Alternerend zogen resulteert in een evenwichtigere verdeling van de biestopname en
dus ook van de colostrale energie en immunoglobulinen (Donovan & Dritz, 1996). Doordat
zeugen gevaccineerd worden tegen infectieziektes bij biggen, wordt de immuniteitsopbouw
versterkt door een gelijkmatigere opname van de colostrum en haalt men een beter rendement
uit de vaccinaties (Englund et al., 1998). Daarnaast resulteert alternerend zogen ook in een
homogener speengewicht door de betere verdeling van het energieaanbod (Donovan & Dritz,
2000).
Alternerend zogen is een maatregel die in stijgende mate wordt toegepast. Vandenberghe (2012)
vond dat 19% van de zeugenhouders alternerend zogen toepaste. Bij de enquête van Provoost
(2015) was dit reeds 26%. Alternerend zogen wordt in beide enquêtes meestal toegepast bij
toomgroottes vanaf 15 biggen. De zeugenhouders die dit systeem toepassen doen dit gemiddeld
bij 19% (2012) en 24% (2015) van de worpen. De biggen worden in 93% (2012) en 88% (2015)
van de gevallen opgesplitst in 2 groepen en elke groep wordt meestal 2 keer bij de moederzeug
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weggenomen. In de enquête van 2015 gaven 56% van de zeugenhouders aan dat ze alternerend
zogen toepasten enkel en alleen om de biestopname te verbeteren. 19% van de zeugenhouders
gaf aan dit alleen toe te passen om de melkopname te verbeteren en 25% past dit toe om beide
te verbeteren. Alternerend zogen wordt meer toegepast op grote bedrijven en op bedrijven met
een hoger productiegetal.

4.5 Pleegzeugen
Pleegzeugen zijn zeugen waarvan dat haar eigen biggen gespeend worden en daarna biggen
krijgen afkomstig van één of meerdere andere zeugen. Enerzijds kan de pleegzeug eerder
geworpen hebben zodat haar eigen biggen zonder problemen kunnen gespeend worden. In dit
geval krijgt de zeug dan jongere biggen van een volgende werpgroep. Anderzijds kan de zeug
vroeger gespeend worden (Le Dividich et al., 2003). In dit laatste geval moeten de biggen wel in
een voorspeenbatterij of dergelijke opgevangen worden, dit wordt besproken bij voorspenen.
In de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015) maken respectievelijk 44% en
56% van de bedrijven gebruik van pleegzeugen. Een klein percentage van de zeugenhouders
legt enkel biggen op één dag na werpen bij een pleegzeug (16% en 11%). Het grootste deel van
de zeugenhouders legt de biggen pas na enkele dagen bij een pleegzeug (74% en 80%).
Daarnaast zijn er zeugenhouders die zowel biggen op dag één na werpen als later bij een
pleegzeug leggen (10% en 9%). De meeste biggen worden van 2 tot 4 dagen na werpen bij een
pleegzeug gelegd. Er kunnen 3 soorten zeugen als pleegzeug worden gebruikt namelijk een op
te ruimen zeug, een vroeger gespeende zeug of een vroeger gedekte zeug. 42% en 45% van de
bedrijven gebruiken meerdere soorten als pleegzeug. De verdeling per soort van de bedrijven
die slechts van 1 soort zeug als pleegzeug gebruik maken is gegeven in tabel 4. De bekomen
resultaten stemmen overeen. Op te ruimen zeugen worden het meest gebruikt, daarna vroeger
gespeende zeugen en als minste vroeger gedekte zeugen. In beide enquêtes worden
overwegend enkel de zwaarste biggen bij een pleegzeug gelegd (61% en 58%). Op 30% en 34%
van de bedrijven kweken de pleegzeugen enkel de lichtste biggen op. De minderheid van de
bedrijven leggen zowel kleine als grote biggen bij pleegzeugen (9% en 8%). In de enquête van
Provoost werd er bevraagd hoe oud de biggen minstens zijn die weggenomen worden van de
pleegzeug. Bij 57% van de bedrijven was dit ouder dan 2 weken, bij 30% tussen 1 week en 2
weken en bij 13% was dit jonger dan 1 week. Bedrijven met een productiegetal hoger dan 30
maken het meest gebruik van pleegzeugen namelijk 68% en 78%. Indien er een gemiddelde
zoogduur korter dan 22 dagen is op het bedrijf wordt er meer gewerkt met pleegzeugen.
Tabel 4: Verdeling per type pleegzeug van bedrijven die slechts gebruik maken van 1 type pleegzeug

Soort zeug
Op te ruimen zeug
Vroeger gespeende zeug
Vroeger gedekte zeug

Vandenberghe (2012)
49%
32%
19%

Provoost (2015)
50%
31%
19%

4.6 Voorspenen
Biggen spenen die minder dan 21 dagen oud zijn, wat de wettelijke minimumleeftijd is, noemt
men voorspenen. Dit wordt vaak gecombineerd met het gebruik van pleegzeugen. Er worden
volledige tomen voorgespeend om daarna deze zeugen als pleegzeug te gebruiken. Er kunnen
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ook per toom een aantal biggen voorgespeend worden. Spenen op een leeftijd van 1 tot 3 dagen
is moeilijk en vraagt speciale nursery’s met geavanceerde kunstmelkautomaten en een hoge
graad van hygiëne door het vele voorkomen van diarree (Le Dividich et al., 2003). Het spenen
van biggen van 1 tot 2 weken oud gaat vaak gepaard met een mindere groei door de lagere
opname van vast voeder (Kim et al., 2001). In een studie van Orgeur et al. (2000) waarbij biggen
gespeend werden op een leeftijd van 7 dagen waren de biggen op 21 dagen 40% lichter dan de
biggen gezogen door de zeugen. Bij slachtgewicht verminderde het verschil echter tot 3.7%. De
verminderde groei van vroeg gespeende biggen kan echter beperkt worden door de biggen
vloeibare voeding te geven. Het vroeg spenen van biggen kan een klein negatief effect hebben
op de karkaskwaliteit bij slachten (Kim et al., 2001). Tot slot kunnen vroeg gespeende biggen
(dag 3-6) meer agressief gedrag vertonen tegenover hun hokgenoten zoals buikneuzen
(Rzezniczek et al., 2015).
Voorspenen wordt in toenemende mate toegepast. In de enquête van Vandenberghe (2012)
speent 31% van de zeugenhouders biggen voor terwijl dit in de enquête van Provoost (2015)
40% is. Er wordt gemiddeld bij 18% en 23.5% van de worpen voorgespeend. Bij beide enquêtes
zien we een opvallende spreiding bij het percentage van de biggen dat voorgespeend wordt per
voorgespeende worp. Dit is weergegeven in figuur 6. Figuur 6 geeft een hoog percentage
zeugenhouders weer die slechts een klein deel biggen (0-20%) per worp voorspeent en
daarnaast ook een hoog percentage die bijna volledige worpen voorspeent. De meeste
zeugenhouders spenen voor tussen de leeftijd van 6 en 10 dagen (39% en 42%). In beide
enquêtes worden in het overgrote deel de zwaarste biggen voorgespeend (94% en 96%). Het
meest gebruikte opvangsysteem voor de voorgespeende biggen is in beide enquêtes een
voorspeenbatterij. Voorspenen wordt bij bedrijven met een productiegetal hoger dan 30 zeer
frequent toegepast (72% en 83%).
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Figuur 6: Percentage van de biggen dat voorgespeend wordt per voorgespeende worp (Vandenberghe, 2012;
Provoost, 2015)
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4.7 Groepsopfok in de kraamstal
Groepsopfok in de kraamstal of multisuckling wil zeggen dat er verschillende tomen in
groepsverband worden opgefokt in de kraamstal. Dit kan door de tussenschotten na enkele
dagen weg te laten (Kanaan et al., 2012) of tussenluikjes te maken in de tussenschotten (Kutzer
et al., 2009). Groepsopfok van biggen wordt in eerste instantie toegepast om speenstress te
verminderen. Door de vroege sociale integratie van de biggen wordt de sociale stress bij het
spenen gereduceerd. Specifiek uit zich dat in minder vechtgedrag en bijgevolg minder huidletsels
bij de biggen na spenen (Van Kerschaver, 2017). Multisuckling kan ook in verband worden
gebracht met overtallige biggen. Op een bedrijf in het Nederlandse Groesbeek worden als
alternatief voor pleegzeugen 40 biggen grootgebracht bij twee zeugen. Drie tomen, maximaal 40
biggen, worden bij twee zeugen geplaatst waarbij het tussenschot wordt weggenomen.
Daarnaast wordt ook een Pigger Feeder geplaatst in het hok. Dit is een bijvoeder systeem waarbij
er zakken houdbare melk worden verstrekt. Dit wordt toegepast op een leeftijd van 12 dagen. Er
worden twee uniforme tomen gekozen bij zeugen met een goede uier. De twee originele tomen
blijven bij de zeugen en er wordt een derde toom aan toegevoegd. De vrijgekomen zeug wordt
als pleegzeug gebruikt voor kleinere biggen (van Ginneken, 2017).

5. Kostprijs van verschillende opfokmaatregelen
Elke opfokmaatregel heeft zijn kostprijs. Deze kostprijs moet opwegen tegenover het voordeel
dat de zeugenhouder eruit haalt. Vanbelleghem (2015) onderzocht het financieel voordeel bij het
inzetten van pleegzeugen, het gebruik van melkcups en het voorspenen in een nursery-afdeling.
Elke opfokmaatregel voor overtallige biggen kan pas slagen als alle biggen voldoende biest
drinken, dit is ongeveer 250 gram colostrum. Liefst komt de biest van de eigen moeder maar van
een pleegmoeder is ook mogelijk. Op de dag van werpen worden er liefst niet meer dan 14
biggen per zeug gelaten. Als er toch meer biggen per worp zijn kunnen de biggen verlegd worden
naar een zeug met weinig biggen die op hetzelfde tijdstip heeft geworpen. Indien er dan nog
teveel biggen zijn is het aangewezen per worp van meer dan 14 biggen de eerstgeborenen af te
zonderen. Daarnaast stelde Gruwier (2013) een budgetteringsmodel op voor melkbijvoedering,
voorspenen en pleegzeugen. Er werden voor de drie systemen enkele scenario’s uitgevoerd in
het rekenmodel. Het model is opgesteld voor de verkoop van speenbiggen, de gevolgen in de
batterijperiode zijn dus niet meegenomen in het model.

5.1 Pleegzeugen
In de eerste studie wordt vertrokken met pleegzeugen die minstens 2 weken geworpen hebben.
Hun eigen biggen worden gespeend en de zeugen krijgen pleegbiggen van één dag of enkele
dagen oud. Pleegzeugen waarvan hun eigen biggen jonger dan 2 weken zijn wanneer ze
gespeend worden, komen hier niet in aanmerking omdat er dan een nursery nodig is om deze
biggen op te kweken. Indien er wil gewerkt worden met pleegzeugen zijn er lege plaatsen nodig
in de kraamstal. Indien er teveel aan kraamhokken zijn op het bedrijf zijn pleegzeugen zeer
interessant. Wanneer er geen overschot is aan kraamhokken moet de zeugenstapel worden
afgebouwd indien er gebruik wil gemaakt worden van pleegzeugen. De doelstelling is om met
minder zeugen evenveel biggen op te kweken door het sterftepercentage in de kraamstal te doen
dalen met behulp van pleegzeugen. Op een praktijkbedrijf werd dit ruimschoots bereikt. Als
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voorbeeldbedrijf wordt er gewerkt met een zeugenbedrijf van 365 zeugen in een
vierwekensysteem met 70 kraamhokken. Het bedrijf heeft gemiddeld 16.1 levend geboren
biggen en de uitval in de kraamstal bedraagt 14.1 procent. In tabel 5 zijn de kosten van het
voorbeeldbedrijf gegeven onder ‘basis’. We simuleren nu dit bedrijf in een situatie waarin met
pleegzeugen wordt gewerkt. De zeugenstapel vermindert met 30 zeugen naar 335. Er wordt
uitgegaan dat er evenveel biggen per jaar gespeend worden. De vaste kosten blijven gelijk maar
de variabele kosten zakken omdat er minder zeugen worden gehouden. Pleegzeugen hebben
echter ook extra kosten namelijk iets meer lactovoer en de zeugen halen iets minder worpen per
jaar. Dit wordt in tabel 6 geschat op 1639 euro. De herrekende kosten zijn weergegeven in tabel
5 onder ‘pleegzeugen’. Enkel en alleen met pleegzeugen zal het gemiddeld speengewicht niet
verhogen. Als de biggen verdeeld worden onder 70 geworpen zeugen of 66 geworpen zeugen
en 4 pleegzeugen hebben ze in beide gevallen 70 zeugen ter beschikking om met hun melkgift
grootgebracht te worden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het gemiddeld
speengewicht hoger zal liggen. Het voordeel van pleegzeugen (in deze situatie) is dus enkel en
alleen een daling van het sterftepercentage. De totale kosten van de zeugen zakken met 18 673
euro. De extra kosten voor de pleegzeugen bedragen 1639 euro. In het voorbeeld hier wordt er
dus een winst van 17 634 euro gemaakt ten opzichte van de beginsituatie. Dit is wel onder de
voorwaarde dat het sterftepercentage in die mate daalt dat er evenveel biggen worden afgezet
(Vanbelleghem, 2015).
Ook Gruwier (2013) vond dat er bij het gebruik van pleegzeugen een extra winst per zeug
gegenereerd wordt. Door zeugen te gebruiken die opgeruimd zullen worden als pleegzeug kan
een lagere worpindex vermeden worden.
Tabel 5: Kosten van de zeugen bij basisbedrijf en bij gebruik van pleegzeugen (Vanbelleghem, 2015)
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5.2 Melkbijvoedering
Een basisinstallatie van melkcups bedraagt 3000 euro inclusief 8 cups. Er komt telkens 60 euro
bij per cup extra. In de verdere berekeningen wordt de investering in 8 jaar afgeschreven met
een intrest van 5%. Er wordt verder gewerkt met het voorbeeldbedrijf van 365 zeugen. De
melkopname werd op verschillende praktijkbedrijven bijgehouden. Er werd een gemiddelde
opname bekomen van 1.65 liter kunstmelk per big van dag 2 na werpen tot dag 15. Daarnaast
werd er ook een hogere opname van prestarter gevonden, namelijk 100 gram extra. De melkcups
brengen ook extra variabele kosten met zich mee. Als eerste zijn er de kosten voor melkpoeder
en de extra opname van prestarter. Ten tweede vraagt het systeem extra arbeid voor het
aanmaken van de melk en het spoelen van het systeem. Bij de berekening van de extra
opbrengsten wordt er aangenomen dat het sterftepercentage met 3% zakt en dat er een hoger
speengewicht van 300 gram per big wordt bekomen. Een extra opbrengst is de vermindering van
het conditieherstel bij de zeugen. Via spekdiktemeting werd gevonden dat de zeugen 1.5 à 2.0
mm minder spek verliezen. Door de lagere conditieverliezen is er minder drachtvoer nodig na
spenen. De totale opbrengst daarvan werd geraamd op 3890 euro. In tabel 6 zijn alle extra kosten
en opbrengsten weergegeven. Er wordt een totale extra opbrengst bekomen van 21 227 euro
(Vanbelleghem, 2015).
Gruwier (2013) vond echter dat melkbijvoedering het minst goede systeem is. De economische
gevolgen waren zeer wisselend. Dit werd verklaard door de hoge melkprijs en de hoge
melkopname door élke big in de toom.
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Tabel 6: Vergelijking van verschillende opfoksystemen (Vanbelleghem, 2015)
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5.3 Voorspenen
In het rekenvoorbeeld van de eerste studie wordt aangenomen dat de biggen op een leeftijd van
5 dagen in de nursery komen. De nursery is uitgerust met melkcups en de biggen kunnen tot
dag 18 melk drinken. Daarna wordt er enkel droogvoer verstrekt. De bouwkosten worden op 100
euro per big geraamd. In dit voorbeeld wordt er een nursery van 210 biggen gebouwd, dit zijn 3
biggen per zeug in de kraamstal. De nursery wordt afgeschreven op 15 jaar met een intrest van
5%. De extra variabele kosten bevatten verwarming, voederkost en arbeid. Er wordt
aangenomen dat het sterftepercentage met 3 procent zakt in de kraamstal. In de nursery zelf
wordt er een sterftepercentage van 3 procent aangenomen. De extra voederkost is bij een
nursery opvallend hoog (15 537 euro). Daarom wordt er 2100 euro verlies gemaakt in vergelijking
met de beginsituatie als er geen hoger gemiddeld speengewicht wordt bereikt. De biggen in de
nursery zijn meestal iets lichter maar de biggen in de kraamstal zijn zwaarder omdat er minder
biggen bij de zeugen zitten. Indien alle biggen in totaal gemiddeld 200 gram meer wegen, bekomt
men een voordeel van 7328 euro (Vanbelleghem, 2015).
Gruwier (2013) vond echter dat voorspenen financieel het meest voordelige systeem was. Het
verschil met pleegzeugen was echter beperkt. De kostprijs van het voeder verstrekt in de
voorspeenbatterij bleek wel een belangrijke factor voor de resultaatrekening.

5.4 Conclusie
Het goedkoopste is en blijft de biggen bij de zeug grootbrengen. De zeugen moeten dus eerst
en vooral zoveel als mogelijk biggen kunnen zogen. Indien er lege plaatsen zijn in de kraamstal
zijn pleegzeugen financieel het meest interessant. Melkcups zijn interessant als het bedrijf een
hoog worpgetal heeft. De kunstmelk moet wel een hoger speengewicht teweegbrengen anders
is de opbrengst veel minder. Zeer jonge biggen grootbrengen in een nursery is een zeer duur
systeem. Dit is alleen rendabel als er een gemiddeld hoger speengewicht (biggen uit kraamstal
en nursery) wordt bereikt (Vanbelleghem, 2015). De studie van Gruwier (2013) vond echter dat
voorspenen financieel het meest interessant is met kort daarna pleegzeugen. Melkbijvoedering
werd echter financieel niet interessant bevonden.
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Materiaal en methode
Er werd een enquête rondgestuurd naar 350 zeugenhouders. De enquête is gelijkaardig aan de
enquêtes die 3 en 6 jaar geleden werden verstuurd (Provoost, 2015 en Vandenberghe, 2012).
Er werden enkele vragen toegevoegd over innovatieve opfokconcepten zoals drenching van
bioactieve stoffen, alternerend zogen na partus en multi-suckling. Daarnaast werden enkele
vragen geschrapt of ingekort. De enquête werd aangepast in overleg met Dr. ir. Joris Michiels.
De lijst van de 350 zeugenhouders met contactgegevens werd bekomen via ir. Suzy Van
Gansbeke van het departement landbouw en visserij. Er werd initieel gestart met een bestand
van het FAVV. Het totale bestand van alle Vlaamse zeugenhouders met minimum 100 zeugen
bestond uit 1845 adressen. Uit dit bestand werden de bedrijven gebruikt door Vandenberghe
(2012) en Provoost (2015) geschrapt. Daarna bleven er nog exact 1200 adressen over. Uit deze
1200 bedrijven werden 350 adressen ad random geselecteerd.
De 350 geselecteerde zeugenhouders werden via de post gecontacteerd. De verstuurde
enveloppes omvatten een begeleidende brief, de enquête, vergezeld met een verklarende
woordenlijst, en een envelop met postzegel en adres om de ingevulde enquête gemakkelijk te
kunnen terugsturen.
In de begeleidende brief werd uitleg gegeven over het onderzoek dat werd gevoerd en over de
problematiek van overtallige biggen in het algemeen (zie bijlage). Er werd ook een woord uitleg
gegeven over het invullen en terugsturen van de enquête. Het feit dat de ingevulde enquêtes in
alle discretie worden behandeld en volledig anoniem worden verwerkt werd ook benadrukt.
De enquête bestaat uit 2 grote delen (zie bijlage). In het eerste deel worden de algemene
gegevens bevraagd van de zeugenhouders en hun bedrijf. Het tweede deel gaat specifiek over
de maatregelen die worden getroffen om de overtollige biggen op te fokken.
De enveloppes werden in drie fasen verstuurd. De eerste 150 werden verstuurd op 14 juli 2017,
de volgende 100 werden op 14 augustus 2017 en de laatste 100 enveloppes werden op 21
september 2017 verstuurd. Telkens werden de zeugenhouders die de ingevulde enquête nog
niet terug hadden gestuurd drie weken na het versturen telefonisch gecontacteerd ter
herinnering. Indien de enquête verloren was gegaan werd de enquête nogmaals via mail
verstuurd. Indien er geen telefoonnummer beschikbaar was of de zeugenhouders na meermaals
op te bellen op verschillende tijdstippen niet te bereiken waren werd ook naar deze
zeugenhouders een mail gestuurd met de enquête in bijlage. Na zes weken werd nog eens een
mail gestuurd naar alle zeugenhouders waarvan er nog geen respons was.
In de 350 geselecteerde zeugenhouders waren er 3 bedrijven dubbel en één bedrijf driedubbel.
Dit waren zeugenhouders die meerdere locaties beheren. Hierdoor vielen er 5 mogelijke
enquêtes af. Daarnaast hebben 42 gecontacteerde bedrijven laten weten dat ze in tussentijd
gestopt waren met de zeugenhouderij. Bij de gecontacteerde zeugenhouders waren er ook met
minder dan 100 zeugen. Het minimum aantal zeugen werd op 60 gelegd. 18 bedrijven hadden
zelfs minder dan 60 zeugen. Daarna bleven er dus nog 286 bedrijven over. 99 zeugenhouders
stuurden de ingevulde enquête binnen de 3 weken op. Na telefonisch contact stuurden 55
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bedrijven hun enquête op. Er werden ook 18 enquêtes via mail ontvangen en 3 enquêtes werden
telefonisch afgenomen. In totaal zijn er dus 175 teruggestuurde enquêtes. Dit geeft een respons
van 61%.
Alle resultaten werden opgenomen in een excelbestand. De kengetallen werden telkens
gecontroleerd. Indien sommige waarden ongeloofwaardig waren, werden ze uit de verwerking
gehouden. Alle resultaten werden berekend met behulp van excel.

23

Resultaten en bespreking
In resultaten en bespreking worden de gegevens van de teruggestuurde enquêtes weergegeven.
Daarnaast worden er verbanden gelegd tussen bepaalde kengetallen en toegepaste methodes.
Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de 20 grootste en kleinste bedrijven en de 20 beste
en slechtste bedrijven qua productiegetal.

1 Algemene gegevens
In dit stuk worden de algemene gegevens van de teruggestuurde enquêtes weergegeven en
besproken.

1.1 Zeugenhouders per provincie
Figuur 7 geeft een overzicht van het aantal zeugenhouders per provincie. Het overgrote deel van
de zeugenhouders is gevestigd in West-Vlaanderen, namelijk 62%. In Oost-Vlaanderen, Limburg
en Antwerpen zijn er respectievelijk 16, 11 en 9% van de zeugenhouders gesitueerd. Slechts 2%
van de zeugenbedrijven zijn afkomstig van Vlaams Brabant.
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Figuur 7: Percentage zeugenhouders per provincie

1.2 Geslacht van de verantwoordelijke in de kraamstal
In 57% van de gevallen is er een man de verantwoordelijke voor de kraamafdeling. In 43% van
de bedrijven is dit een vrouw.
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1.3 Leeftijd van de zeugenhouders
De gemiddelde leeftijd van de zeugenhouders is 48 jaar (± 6.8). De jongste zeugenhouder is
geboren in 1994, de oudste in 1948. In figuur 8 is de spreiding te zien van de geboortejaren van
de deelnemers. Er kan opgemerkt worden dat het grootste deel van de zeugenhouders geboren
is in de jaren ’60 en ’70.
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Figuur 8: Geboortejaar van de zeugenhouders

1.4 Hoogst behaalde diploma
In figuur 9 wordt het hoogst behaalde diploma weergegeven van de deelnemende
zeugenhouders. De helft van de zeugenhouders behaalde als hoogste diploma hoger secundair
onderwijs. 26% behaalde als hoogste diploma hoger onderwijs van het korte type. Het hoger
onderwijs van het lange type en het lager secundair onderwijs was in respectievelijk 9 en 11%
van de gevallen het hoogst behaalde diploma.
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Figuur 9: Hoogst bereikte diploma van de zeugenhouders
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1.5 Voltijdse arbeidskrachten
Het gemiddeld aantal voltijdse arbeidskrachten (VAK) tewerkgesteld bij de varkens is 1.79 (±
0.65) op de deelnemende varkensbedrijven. Het minimum is 0.5 VAK en het maximum is 10
VAK. Figuur 10 toont aan dat 86% van de bedrijven met 2 of minder VAK werken op het
varkensbedrijf.
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Figuur 10:VAK op de varkensbedrijven

1.6 Niet-familiale arbeidskrachten
87% van de deelnemende bedrijven werken enkel met familiale arbeidskrachten. Één tiende van
de bedrijven werken met 1 of minder VAK die niet familiaal zijn. Slechts 3% werkt met meer dan
1 niet-familiale VAK.

1.7 Opvolger
In figuur 11 valt op te merken dat 44 % van de bedrijven geen idee hebben of er al dan niet een
opvolger zal zijn voor het bedrijf. 23% van de bedrijven zullen waarschijnlijk of zeker een opvolger
hebben terwijl 33% van de bedrijven waarschijnlijk of zeker geen opvolger zullen hebben.
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Figuur 11: Opvolger voor het bedrijf
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1.8 Bedrijfstakken
De varkenshouderij is bij 21.1% van de ondervraagde bedrijven de enige activiteit. 78.9% van
de bedrijven is naast de varkenshouderij nog actief in andere bedrijfstakken. De relatieve
tijdsbesteding aan de varkenshouderij is bij deze bedrijven 63.1% (± 17.6). In figuur 12 zien we
welke activiteiten naast de varkenshouderij procentueel worden toegepast op de gemengde
bedrijven. Er kan worden opgemerkt dat in bijna 60% van de bedrijven aan akkerbouw wordt
gedaan.
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Figuur 12: Percentage toegepaste activiteiten naast varkenshouderij bij gemengde bedrijven

1.9 Bedrijfstype
Uit de enquête blijkt dat 49% van de bedrijven gesloten is. Dit wil zeggen dat er geen biggen
verkocht worden. De biggen worden allemaal opgekweekt op het bedrijf zelf ofwel op loonkweek.
Op 12% van de bedrijven worden alle biggen verkocht, dit zijn open bedrijven. 39% van de
bedrijven zijn halfgesloten. Deze bedrijven verkopen een deel van hun biggen en mesten een
deel zelf af. Op de gesloten en halfgesloten bedrijven zijn gemiddeld 1857 (± 1145) vleesvarkens
aanwezig.

1.10 Wekensysteem
Figuur 13 geeft weer welk wekensysteem er wordt toegepast op de bedrijven. Het grootste
percentage van de bedrijven past het driewekensysteem toe, dit is 30%. Eén vierde van de
bedrijven zit niet in een meerwekensysteem en past dus het éénweeksysteem toe. Het
vierwekensysteem wordt in 25% van de gevallen toegepast. 14% past het vijfwekensysteem toe.
Slechts een klein percentage van de bedrijven werkt in het twee- en zevenwekensysteem.
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Figuur 13: Wekensysteem toegepast op de bedrijven

1.11 Type zeug
45% van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat ze eigen opfok deden van de fokzeugen. Onder
deze bedrijven zitten er wel heel wat die met een licentie zelf hun hybride fokzeugen kweken. Dit
werd duidelijk doordat er heel wat bedrijven eigen opfok aankruisten en daarbovenop een type
hybride zeug. De andere zeugenhouders kopen hybride fokzeugen in. In figuur 14 is
weergegeven welke hybriden er procentueel worden gebruikt op de bedrijven. Topigs is de meest
gebruikte hybride zeug, gevolgd door Danbred.
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Figuur 14: Percentage bedrijven per hybride zeug
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1.12 Eindbeer
Uit de enquête blijkt dat 76% van de varkenshouders als eindbeer een gewone Piétrain gebruikt.
21% van de varkenshouders gebruikt een Piétrain groeibeer. Andere gebruikte eindberen zijn
Duroc en PIC.

1.13 Technische kengetallen
Het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf is 315 (± 193). In figuur 15 zien we het aantal zeugen
per bedrijf opgedeeld in klassen. In de klassen tussen 0 tot 199 en 200 tot 399 zeugen zijn er in
beide klassen 40% van de bedrijven gelegen. Slechts 20% van de bedrijven heeft 400 zeugen
of meer. Het hoogste aantal zeugen is 3000.
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Figuur 15: Aantal zeugen per bedrijf opgedeeld in klassen

In tabel 7 zijn het gemiddelde, de standaardafwijking, het 10de en het 90ste percentiel van de
technische kengetallen van de deelnemende zeugenhouders weergegeven. Het gemiddeld
productiegetal en worpgetal is respectievelijk 29.66 en 33.69. De gemiddelde biggensterfte tot
spenen is 11.79.
Tabel 7: Gemiddelde, standaardafwijking, 10de en 90ste percentiel van de technische kengetallen

Gemiddelde
Standaardafwijking
Mediaan
10de percentiel
90ste percentiel

Gemiddelde
Standaardafwijking
Mediaan
10de percentiel
90ste percentiel

Aantal zeugen

Vervangingspercentage

Gemiddelde
zoogduur

315
193
220
100
580
Gemiddelde
biggensterfte tot
spenen (%)
11.79
3.07
12.00
5.94
16.90

40.12
6.79
40
30
50
Worpgetal

24.37
2.63
24
20
28
Productiegetal

33.69
3.39
34.00
27.99
39.12

29.66
2.82
29.98
25
34

Gemiddeld
percentage
doodgeboren
biggen (%)
7.83
2.14
8.00
4.00
11.50
Worpindex

2.36
0.08
2.38
2.20
2.48
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In figuur 16 is de gemiddelde speenleeftijd van de bedrijven opgedeeld in klassen. 24 % van de
bedrijven speent de biggen op een leeftijd van 21 dagen of jonger. Spenen tussen een leeftijd
van 21 en 24 dagen wordt op 27% van de bedrijven toegepast. De meest toegepaste leeftijd van
spenen is tussen 24 en 28 dagen, namelijk 44%. Slechts 5% speent op een gemiddelde leeftijd
hoger dan 28 dagen.
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25%
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15%
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≤ 21 dagen

> 21 en ≤ 24 dagen

> 24 en ≤ 28 dagen

> 28 dagen

Figuur 16: Gemiddelde speenleeftijd van bedrijven opgedeeld in klassen

2 Maatregelen genomen per bedrijf
2.1 Moeilijkheden bij het opfokken van de biggen in de kraamstal of
batterij
De zeugenhouders gaven in 68% van de gevallen aan dat ze moeilijkheden ondervinden bij de
opfok van de biggen in de kraamstal of batterij. 32% van de zeugenhouders gaf aan geen
moeilijkheden te ondervinden. Vervolgens kon de voornaamste reden tot moeilijkheden
aangekruist worden. In figuur 17 zijn daarvan de resultaten te zien. Overtallige biggen zijn de
voornaamste oorzaak, namelijk bij 68% van de zeugenhouders. Een tweede te vernoemen
oorzaak blijkt doodliggers te zijn (15%). Ziektes, niet-uniforme worpen en niet optimale
huisvesting zijn slechts in beperkte mate aangegeven als oorzaak.
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Figuur 17: Voornaamste oorzaak van moeilijkheden bij het opfokken van de biggen in de kraamstal en de batterij

2.2 Balanskooien
Slechts 9% van de zeugenhouders werkt met balanskooien, 91% werkt dus met gewone
kraamkooien. De gemiddelde sterfte in de kraamstal verschilt slechts gering en is zelfs iets hoger
bij de bedrijven met balanskooien dan zonder (11.98 en 11.77). Wat wel vermeld moet worden
is dat de bedrijven met balanskooien een merkelijk hoger gemiddeld productiegetal (31.99)
hebben dan bedrijven zonder balanskooien (29.44).

2.3 Opfokmaatregelen voor overtallige biggen
Figuur 18 geeft weer in welke mate iedere opfokmaatregel wordt toegepast. Verleggen en
bijvoederen worden op bijna alle bedrijven toegepast (97 en 89%). Daarna volgt het toepassen
van pleegzeugen (58%). Euthanasie, voorspenen en alternerend zogen worden alle drie door
ongeveer 40% van de zeugenhouders toegepast. Groepsopfok in de kraamstal wordt zeer weinig
toegepast (5%).
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Figuur 18: Percentage van alle zeugenhouders dat elke maatregel toepast

Daarnaast werd onderzocht hoeveel opfokmaatregelen er per bedrijf worden toegepast.
Groepsopfok in de kraamstal werd niet mee opgenomen in de berekening omdat slechts 5% van
de zeugenhouders dit toepast. De resultaten zijn weergegeven in figuur 19. Het grootste
percentage van de zeugenhouders passen 3 opfokmaatregelen toe (29%). 5% past slechts één
opfokmaatregel toe, 7% past alle 6 de opfokmaatregelen toe. Er zijn geen bedrijven die geen
enkele opfokmaatregel toepassen.

7%

5%
14%

22%

29%
22%

1 opfokmaatregel

2 opfokmaatregelen

3 opfokmaatregelen

4 opfokmaatregelen

5 opfokmaatregelen

6 opfokmaatregelen

Figuur 19: Percentage zeugenhouders per aantal toegepaste opfokmaatregelen

In tabel 8 is het gemiddeld sterftepercentage en productiegetal weergegeven per aantal
toegepaste opfokmaatregelen. Ook hier werd groepsopfok in de kraamstal niet mee opgenomen
in de berekening. Beide stijgen naargelang er meer opfokmaatregelen worden toegepast.
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Tussen het toepassen van 3 en 4 opfokmaatregelen zijn de verschillen opvallend. Het gemiddeld
sterftepercentage stijgt slechts met 0.15% terwijl het gemiddeld productiegetal verhoogt met
3.33. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat het toepassen van 4 opfokmaatregelen een merkelijk
beter resultaat geeft. Ook het toepassen van alle 6 de opfokmaatregelen geeft een merkelijk
beter resultaat. Het sterftepercentage stijgt amper tegenover het productiegetal dat met 1 big
vermeerdert.
Tabel 8: Gemiddeld sterftepercentage in de kraamstal en productiegetal per aantal toegepaste opfokmaatregelen

1 opfokmaatregel
2 opfokmaatregelen
3 opfokmaatregelen
4 opfokmaatregelen
5 opfokmaatregelen
6 opfokmaatregelen

Sterftepercentage in de kraamstal
8.92
9.49
11.92
12.07
12.64
12.80

Productiegetal
26.04
26.76
28.04
31.37
31.68
32.64

In tabel 9 zijn de meest toegepaste combinaties van opfokmaatregelen weergegeven.
Alternerend zogen wordt meestal slechts toegepast als alle andere maatregelen met
uitzondering van euthanasie aangewend worden. Ook worden er pas biggen voorgespeend
indien verleggen, pleegzeugen en bijvoederen reeds toegepast worden.
Tabel 9: Meest toegepaste combinaties van opfokmaatregelen
Percentage
Euthanasie Alternerend
Verleggen
zeugenhouders
zogen
per combinatie

12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Pleegzeugen

X
X
X
X
X

Bijvoederen

Voorspenen

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

2.3.1 Euthanasie
Uit de enquête blijkt dat 43% van de zeugenhouders euthanasie toepast. Gemiddeld worden
2.3% van de biggen geëuthanaseerd, het maximum bedraagt 10%. De bedrijven die euthanasie
toepassen hebben een gemiddelde biggensterfte voor spenen van 12.2% en een gemiddeld
worpgetal van 34.5. Bedrijven die geen euthanasie toepassen hebben een sterfte voor spenen
van 11.4% en een gemiddeld worpgetal van 33. Er is dus een iets hogere sterfte op de bedrijven
die euthanaseren maar ook het worpgetal is hoger. Daardoor blijft het productiegetal hoger op
de bedrijven die deze maatregel toepassen (30.5 en 29). Grote bedrijven passen meer
euthanasie toe dan kleine bedrijven. Slechts 18% van de bedrijven met minder of gelijk aan 150
zeugen euthanaseren biggen. Bedrijven die 350 zeugen of meer hebben passen in 60 % van de
gevallen euthanasie toe. Bedrijven tussen de 150 en 350 zeugen euthanaseren biggen in 51%
van de gevallen.
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2.3.2 Alternerend zogen
36% van de ondervraagde zeugenhouders passen alternerend zogen toe. Gemiddeld wordt
alternerend zogen toegepast bij 28% van de worpen indien deze opfokmaatregel toegepast
wordt. In figuur 20 is weergegeven vanaf welke worpgrootte alternerend zogen wordt toegepast.
Alternerend zogen wordt respectievelijk in 16 en 14% van de gevallen toegepast vanaf 14 en 15
biggen. Een derde van de zeugenhouders passen de maatregel toe vanaf 16 biggen. Daarnaast
zien we dat 19% van de bedrijven slechts vanaf 18 geboren biggen alternerend zogen.
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Figuur 20: Percentage zeugenhouders die vanaf de aangegeven worpgrootte alternerend zogen toepassen

De worp wordt in 83% van de gevallen ingedeeld in 2 groepen. 14% van de zeugenhouders
delen de worp in 3 groepen, 2% deelt de worp in 4 alsook 2% in 5 groepen. Het aantal keer dat
elke groep wordt weggenomen van de zeug is weergegeven in figuur 21. Eén derde van de
zeugenhouders neemt elke groep 2 keer weg, alsook één derde dit 4 keer doet. 17% neemt elke
groep 3 keer weg, andere aantallen zijn minder voorkomend.
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Figuur 21: Aantal keer dat elke groep bij de zeug wordt weggenomen

Het grootste deel van de zeugenhouders, namelijk 61%, past alternerend zogen toe enkel om
de biestopname te verhogen. 32% van de zeugenhouders doet dit om zowel de biestopname als
de melkopname te verbeteren. Slechts 7% van de bedrijven past alternerend zogen toe enkel en
alleen om de melkopname te verbeteren.
De zeugenhouders die alternerend zogen niet toepassen gaven in 61% van de gevallen aan dit
niet te doen doordat dit te veel arbeid vergt. 35% gaf aan voorkeur te geven aan andere systemen
om overtallige biggen op te vangen. 4% overweegt om alternerend zogen toe te passen.
Uit tabel 10 kan er waargenomen worden dat de grotere bedrijven meer alternerend zogen
toepassen dan kleinere bedrijven aangezien het gemiddeld aantal zeugen hoger is. De
gemiddelde biggensterfte tot spenen is niet lager indien er alternerend wordt gezogen maar de
bedrijven die dit toepassen hebben gemiddeld een merkelijk hoger worpgetal. Daardoor is het
productiegetal ook 3.1 biggen hoger als alternerend zogen wordt toegepast.
Tabel 10: Verschil in aantal zeugen en enkele kengetallen tussen bedrijven die alternerend zogen al of niet
toepassen

Gem aantal zeugen
Gem biggensterfte tot spenen
Gem worpgetal
Gem productiegetal

Alternerend zogen
380
12.6
36.2
31.7

Niet alternerend zogen
279
11.3
32.3
28.6

2.3.3 Verleggen
Van alle zeugenhouders past 97% verleggen toe in de kraamstal. Daarvan zijn er 37% die enkel
biggen verleggen op de eerste dag na werpen, 28% die enkel biggen verleggen op een later
tijdstip en 35% die zowel biggen verleggen op de eerste dag na werpen als later. Op de eerste
dag na werpen worden gemiddeld 13,8% (± 9.3) van de biggen verlegd indien dit wordt
toegepast. Op een latere datum is dit 12.5% (± 7.4) van de biggen. Figuur 22 geeft weer op welke
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leeftijd de biggen worden verlegd indien dit niet op de eerste dag na werpen gebeurt. Het
verleggen op dag 2 is het meest voorkomend.
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25%
17%
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10%
0%
dag 2 na werpen

dag 3 na werpen

later dan dag 3 na werpen

Figuur 22: Dag waarop de biggen verlegd worden indien dit niet op de eerste dag na werpen gebeurt

Slechts 10% van de zeugenhouders verlegt enkel de lichtste biggen, 48% verlegt enkel de
zwaarste biggen en bij 41% maakt dit niet uit en verlegt zowel lichte als zware biggen. Het
grootste deel van de bedrijven probeert de tomen te homogeniseren (71%) en 65% legt kleine
biggen bij een jonge zeug. Bijna alle zeugenhouders dienen de verlegde biggen geen extra
medicatie toe (96%).
Er zijn slechts 5 bedrijven die verleggen niet toepassen. Het gemiddeld aantal zeugen op deze
bedrijven is 248, dit is iets lager dan het gemiddelde van alle bedrijven (315). Het gemiddeld
productiegetal van deze bedrijven is 29.31 en het gemiddeld sterftepercentage van de biggen in
de kraamstal is 11.70. Dit wijkt bijna niet af van de gemiddeldes van alle bedrijven (29.66 en
11.79).

2.3.4 Pleegzeugen
Pleegzeugen worden door 58% van de zeugenhouders ingezet. 15% van deze zeugenhouders
legt enkel biggen bij een pleegzeug op de eerste dag na werpen. Bij 77% gebeurt dit op een
latere leeftijd en 8% van de zeugenhouders die pleegzeugen maken leggen zowel biggen op de
eerste dag na werpen als later bij pleegzeugen. Op de eerste dag na werpen worden gemiddeld
9.4% (± 7.7) van de biggen bij een pleegzeug gelegd. Op een latere leeftijd is dit gemiddeld
10.1% (± 5.6) van de biggen. Op figuur 23 kan er opgemerkt worden dat de meeste biggen op
een leeftijd jonger dan 6 dagen bij een pleegzeug gelegd worden.
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Figuur 23: Dag waarop biggen bij een pleegzeug gelegd worden indien dit niet op de eerste dag na werpen is

Op te ruimen zeugen worden het frequentst als pleegzeug gebruikt, namelijk in 43% van de
gevallen. Daarna komen vroeger gedekte zeugen, 30% van de pleegzeugen, en als minste
worden vroeger gespeende zeugen gebruikt (27 %). Op figuur 24 kan er vastgesteld worden dat
64% van de zeugenhouders de pleegzeugen de zwaarste biggen laten opkweken.
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lichtste biggen

zwaarste biggen

maakt niet uit

Figuur 24: Welke biggen worden door de pleegzeugen opgevoed

In 96% van de bedrijven wordt er geen extra medicatie toegediend aan de verlegde biggen. In
23% van de gevallen zijn de biggen die weggenomen worden van de pleegzeugen jonger dan 1
week. De biggen hebben in 31% van de bedrijven een leeftijd tussen 1 en 2 weken en bij 46%
van de zeugenhouders zijn deze biggen ouder dan 2 weken.
Bedrijven met een kortere zoogduur maken meer gebruik van pleegzeugen. Daarnaast maken
grotere bedrijven vaker gebruik van pleegzeugen dan kleinere bedrijven. Bedrijven die
pleegzeugen inzetten hebben gemiddeld een hoger productiegetal maar ook het percentage
biggensterfte in de kraamstal is iets hoger. De kengetallen zijn weergegeven in tabel 11.
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Tabel 11: Enkele kengetallen van bedrijven die wel en geen pleegzeugen gebruiken

Gem aantal zeugen
Gem biggensterfte tot spenen
Gem zoogduur
Gem productiegetal

Pleegzeugen
358
12.2
23.7
30.6

Geen pleegzeugen
254
11.1
25.4
28.4

2.3.5 Bijvoederen
Bij 89% van de zeugenhouderijen worden de biggen in de kraamstal bijgevoederd. 84% voedert
100% van de biggen bij en 5% voedert slechts gedeeltelijk bij. Als er gedeeltelijk wordt
bijgevoederd is dit gemiddeld 47.5% van de biggen. In tabel 12 is weergegeven welk percentage
zeugenhouders elk type bijvoedering toepassen indien ze bijvoederen. 20% van de
zeugenhouders passen drenching van bioactieve stoffen toe bij pasgeboren biggen maar 19 van
de 20% doet dit enkel bij zwakke biggen. 18% past het drenchen voorlopig niet toe maar wil het
overwegen. Het drenchen gebeurt in 36% van de gevallen 1 keer per dag, 64% past dit 2 maal
per dag. 52% geeft deze bioactieve stoffen gedurende 1 dag, 29% gedurende 2 dagen en 20%
doet dit langer dan 2 dagen. Lianol Colostro is het meest gebruikte product om de biggen mee
te drenchen. Kunstmelk wordt door 52% van de zeugenhouders verstrekt. Dit wordt gemiddeld
gegeven van dag 2 tot 12 indien dit handmatig gebeurt. De kunstmelk wordt in 8% van de
bedrijven 1 keer gegeven per dag, in 84% van de bedrijven gebeurt dit 2 maal per dag en 8%
doet dit 3 maal per dag. Als er automatisch kunstmelk wordt verstrekt gebeurt dit gemiddeld van
dag 3 tot 18 en gebeurt dit continu. 99% van de bedrijven die bijvoederen verstrekken droog of
brij voeder in de kraamstal. Dit gebeurt gemiddeld vanaf dag 7 en tot het spenen. 24% verstrekt
dit 1 maal per dag, 72% 2 maal per dag en 4% 3 maal per dag.
Tabel 12: Percentage zeugenhouders per type bijvoedering indien er wordt bijgevoederd in de kraamstal

Drenchen van alle biggen
Drenchen van zwakke biggen
Handmatige kunstmelkbijvoedering
Automatische kunstmelkbijvoedering
Handmatige droog- of brijvoedering
Automatische brijvoedering

Percentage van alle zeugenhouders
1%
19%
46%
6%
96%
3%

De bedrijven die kunstmelk bijvoederen werden vergeleken met de overige bedrijven. Het
productiegetal is hoger (30.6 tegenover 28.9) maar de sterfte is eveneens hoger (12.2 tegenover
11.3). Het zijn gemiddeld ook de grotere bedrijven die kunstmelk aan de biggen verschaffen.

2.3.6 Voorspenen
De enquête geeft aan dat 39% van alle zeugenhouders biggen voorspeent. Gemiddeld wordt er
voorgespeend bij 22% van de worpen. Er zijn 2 grote wijzen waarop er voorgespeend wordt.
Ofwel worden een beperkt aantal nesten volledig of bijna volledig voorgespeend waarna de
vrijgekomen zeugen kunnen gebruikt worden als pleegzeug. Daarnaast kan er ook bij een groot
aantal worpen telkens een paar biggen worden voorgespeend. 65% van de zeugenhouders
passen de eerste methode toe en spenen meer dan 75% van de biggen voor per toom. De
tweede methode wordt door 23% van de zeugenhouders toegepast en spenen minder dan 25%
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van de biggen voor per worp. De overige bedrijven doen nog iets tussenin. In figuur 25 wordt
weergegeven op welke minimum leeftijd de biggen worden voorgespeend. De minimum leeftijd
van alle zeugenhouders is 3 dagen. Er wordt veel voorgespeend op de leeftijd van 6 of 7 dagen
(24%) en van 8 tot en met 14 dagen (37%).
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Figuur 25: Minimum leeftijd waarop de biggen worden voorgespeend

Bijna alle zeugenhouders spenen de zwaarste biggen voor (96%). Slechts 1% speent de lichtste
biggen voor en voor 3% van de zeugenhouders maakt het niet uit. Figuur 26 geeft weer welke
opvangsystemen er worden gebruikt voor de voorgespeende biggen. Een aparte couveuse met
kunstmelkbijvoedering is het meest gebruikte systeem (44%).

18%
44%

33%
5%

aparte couveuse met kunstmelkbijvoedering
couveuse in de kraamafdeling met kunstmelkbijvoedering
voorspeenbatterij (uitgerust met Mambofeeder, transitionfeeder…)
andere
Figuur 26: Gebruikt opvangsysteem voor de voorgespeende biggen.
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In tabel 13 is het gemiddeld aantal zeugen, de gemiddelde biggensterfte tot spenen, de
gemiddelde zoogduur en het gemiddeld productiegetal weergegeven van de bedrijven die
voorspenen en de bedrijven die niet voorspenen. Er kan opgemerkt worden dat bedrijven die
voorspenen gemiddeld meer zeugen hebben en gemiddeld enkele dagen vroeger spenen. De
sterfte is 0.7% hoger maar het productiegetal is ruim hoger (+3.6) bij bedrijven die voorspenen.
Tabel 13: Gemiddelde van enkele kengetallen van bedrijven die wel en niet voorspenen

Gem aantal zeugen
Gem biggensterfte tot spenen
Gem zoogduur
Gem productiegetal

Voorspenen
355
12.2
22.9
31.8

Niet voorspenen
288
11.5
25.4
28.2

2.3.7 Groepsopfok in de kraamstal
Slechts 5% van de zeugenhouders past groepsopfok in de kraamstal toe en bij alle bedrijven
beperkt zich dat tot het samenvoegen van 2 tomen. Het tijdstip van samenvoegen is heel
uiteenlopend van een leeftijd van 2 tot 20 dagen. 10% van de zeugenhouders zou dit systeem
willen overwegen maar de overgrote meerderheid (85%) wil dit systeem niet overwegen. De
redenen hiervoor waren verspreiden van ziektes, praktisch niet mogelijk, selectie van mindere
zeugen…

2.4 Spenen
In tabel 14 is het percentage zeugenhouders weergegeven per werkwijze tijdens het spenen.
Daarnaast houden 25% van de bedrijven de biggen nog enkele dagen in het kraamhok na
spenen. Gemiddeld is dit 7.9 dagen (± 5.1).
Tabel 14: Werkwijze bij spenen

Werkwijze bij spenen
Biggen worden samengehouden per nest in de batterij
Er wordt geprobeerd om de tomen zoveel mogelijk samen te houden
Biggen worden gemengd
Biggen worden gemengd, en worden volgens gewicht samen opgezet
Biggen worden gemengd, en beren/bargen en zeugjes worden apart opgezet
Biggen worden gemengd, en beren/bargen en zeugjes worden apart volgens
gewicht opgezet

Percentage
4%
27%
9%
29%
4%
27%
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In de enquête werd bevraagd of er een selectie gebeurt tijdens het spenen. De antwoorden zijn
weergegeven in figuur 27. 71% van de zeugenhouders selecteert kwetsbare biggen en fokt deze
apart op.

3%

13%

14%

71%

Ja, kwetsbare biggen worden bij spenen geselecteerd en apart opgefokt
Nee, alle biggen blijven bij de groep
Nee, alle biggen blijven bij de groep, zwakke biggen krijgen extra antibiotica
Nee, zwakke biggen worden na spenen wel uit het hok gehaald bij problemen
Figuur 27: Selectie tijdens het spenen

De criteria die meest gebruikt worden om kwetsbare biggen te identificeren zijn een trage groei,
zieke dieren en dieren die een ziekte of infectie doorgemaakt hebben. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 15.
Tabel 15: Criteria die het meest gebruikt wordt om kwetsbare biggen te identificeren

Criteria
Laag speengewicht, toch speenleeftijd ongeveer bereikt (wegens trage groei)
Laag speengewicht, speenleeftijd (<21d) nog niet bereikt (wegens jonge
leeftijd)
Zieke dieren
Dieren die een ziekte/infectie hebben doorgemaakt
Biggen van eersteworpszeugen
Biggen met lage droogvoer/snoepvoeropname
Biggen die werden verlegd naar een pleegzeug
Biggen uit de kunstmatige opfok met kunstmelk

Percentage
78%
18%
29%
24%
5%
4%
5%
7%

65% van alle zeugenhouders dient standaard of frequent medicatie toe in het voeder of
drinkwater van de biggen na spenen. Deze bedrijven hebben een gemiddelde zoogduur van
23.95 dagen terwijl de andere bedrijven een gemiddelde zoogduur hebben van 25.11 dagen. Dit
geeft aan dat een kortere zoogduur een hoger antibioticagebruik met zich meebrengt. Welke
medicatie er wordt toegediend is weergegeven in figuur 28. Amoxicilline en zinkoxide zijn de
meest gebruikte medicatie.
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40%
27%

30%
20%
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Andere

Figuur 28: Soorten medicatie die standaard of frequent worden toegediend na spenen

3 Overzicht van de 20 grootste en 20 kleinste bedrijven
In dit deel van de resultaten volgt een overzicht van de 20 grootste en 20 kleinste bedrijven van
de teruggestuurde enquêtes. De belangrijkste kengetallen zijn weergegeven alsook het
percentage toegepaste opfokmethoden. Daarnaast is er ook een overzicht gegeven van het type
zeug, het percentage die moeilijkheden ondervindt met overtallige biggen en het percentage in
een meerwekensysteem waarbij het meest gebruikte systeem tussen haakjes vermeld is met het
bijhorende percentage.

3.1 Overzicht van de 20 grootste bedrijven
Tabel 16 geeft een overzicht van de 20 grootste bedrijven. Deze bedrijven hebben gemiddeld
1019 zeugen. Er was 1 bedrijf met 3000 en 1 bedrijf met 2000 zeugen waardoor het gemiddelde
omhooggetrokken wordt. Het gemiddeld productiegetal bedraagt 32.92 biggen per jaar en de
gemiddelde biggensterfte tot spenen is 11.87%. 60% van de bedrijven koopt hybride fokzeugen
in en 80% zit in een meerwekensysteem. De zeugenhouders die in een meerwekensysteem
zitten passen in 81% van de gevallen het vierwekensysteem toe. 47% van alle grootste bedrijven
ondervindt moeilijkheden met overtallige biggen.
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Tabel 16: Overzicht van de 20 grootste bedrijven

Gemiddeld aantal zeugen
Gemiddeld vervangingspercentage
Gemiddelde zoogduur
Gemiddeld percentage doodgeboren biggen
Gemiddelde biggensterfte tot spenen
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld productiegetal
Gemiddelde worpindex
Zeugen: - eigen opfok
- aankoop hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met overtallige biggen (van alle
bedrijven)
Percentage dat euthanasie toepast
Percentage dat alternerend zogen toepast
Percentage dat biggen verlegt
Percentage dat gebruik maakt van pleegzeugen
Percentage dat de biggen bijvoedert in de kraamstal
Percentage dat voorspeent

1019 zeugen
42 %
21.98 dagen
7.85 %
11.87 %
37.04
32.92
2.41
40 %
60 %
80 % (81% vierwekensysteem)
47 %
50 %
50 %
95 %
70 %
100 %
60 %

3.2 Overzicht van de 20 kleinste bedrijven
In tabel 17 is een overzicht gegeven van de resultaten van de 20 kleinste bedrijven uit de
enquêtes. Het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf is 85. Het gemiddeld productiegetal bedraagt
27.47 biggen per jaar en de gemiddelde biggensterfte tot spenen is 11.16%. 45% van de
bedrijven koopt hybride fokzeugen in en 65% zit in een meerwekensysteem. De zeugenhouders
die in een meerwekensysteem zitten passen in 85% van de gevallen het driewekensysteem toe.
42% van alle kleinste bedrijven ondervindt moeilijkheden met overtallige biggen.
Tabel 17: Overzicht van de 20 kleinste bedrijven

Gemiddeld aantal zeugen
Gemiddeld vervangingspercentage
Gemiddelde zoogduur
Gemiddeld percentage doodgeboren biggen
Gemiddelde biggensterfte tot spenen
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld productiegetal
Gemiddelde worpindex
Zeugen: - eigen opfok
- aankoop hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met overtallige biggen (van alle
bedrijven)
Percentage dat euthanasie toepast
Percentage dat alternerend zogen toepast
Percentage dat biggen verlegt
Percentage dat gebruik maakt van pleegzeugen
Percentage dat de biggen bijvoedert in de kraamstal
Percentage dat voorspeent

85 zeugen
37 %
25.67 dagen
7.90 %
11.16 %
30.66
27.47
2.30
55 %
45 %
65 % (85% driewekensysteem)
42 %
25 %
25 %
95 %
40 %
80 %
20 %
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4 Overzicht van de 20 bedrijven met het hoogste en de 20
bedrijven met het laagste productiegetal
In het laatste deel van de resultaten volgt een overzicht van de 20 bedrijven met het hoogste en
de 20 bedrijven met het laagste productiegetal van de teruggestuurde enquêtes. De belangrijkste
kengetallen zijn weergegeven alsook het percentage toegepaste opfokmethoden. Daarnaast is
er ook een overzicht gegeven van het type zeug, het percentage die moeilijkheden ondervindt
met overtallige biggen en het percentage in een meerwekensysteem waarbij het meest gebruikte
systeem tussen haakjes vermeld is met het bijhorende percentage.

4.1 Overzicht van de 20 bedrijven met het hoogste productiegetal
Tabel 18 geeft een overzicht weer van de resultaten van de 20 bedrijven met het hoogste
productiegetal uit de enquêtes. Het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf is 701. Het gemiddeld
productiegetal bedraagt 35.29 biggen per jaar en de gemiddelde biggensterfte tot spenen is
11.65%. 55% van de bedrijven koopt hybride fokzeugen in en 85% zit in een
meerwekensysteem. De zeugenhouders die in een meerwekensysteem zitten passen in 47%
van de gevallen het vierwekensysteem toe. Opvallend is ook het hoge percentage bedrijven in
het vijfwekensysteem, namelijk 29%. Dit is veel hoger dan het percentage over alle bedrijven
(14%) en dit kan dus wijzen op het feit dat dit een goed systeem is. 68% van alle bedrijven met
het hoogste productiegetal ondervindt moeilijkheden met overtallige biggen.
Tabel 18: Overzicht van de 20 bedrijven met het hoogste productiegetal

Gemiddeld aantal zeugen
Gemiddeld vervangingspercentage
Gemiddelde zoogduur
Gemiddeld percentage doodgeboren biggen
Gemiddelde biggensterfte tot spenen
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld productiegetal
Gemiddelde worpindex
Zeugen: - eigen opfok
- aankoop hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met overtallige biggen (van alle
bedrijven)
Percentage dat euthanasie toepast
Percentage dat alternerend zogen toepast
Percentage dat biggen verlegt
Percentage dat gebruik maakt van pleegzeugen
Percentage dat de biggen bijvoedert in de kraamstal
Percentage dat voorspeent

701 zeugen
41 %
21.88 dagen
8.08 %
11.65 %
39.60
35.29
2.45
45 %
55 %
85 % ( 47% vierwekensysteem)
68 %
55 %
60 %
100 %
75 %
95 %
75 %
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4.2 Overzicht van de 20 bedrijven met het laagste productiegetal
Tabel 19 geeft een overzicht van de 20 bedrijven met het laagste productiegetal. Deze bedrijven
hebben gemiddeld 163 zeugen. Het gemiddeld productiegetal bedraagt 23.92 biggen per jaar en
de gemiddelde biggensterfte tot spenen is 12.86%. 50 % van de bedrijven koopt hybride
fokzeugen in en 60% zit in een meerwekensysteem. De zeugenhouders die in een
meerwekensysteem zitten passen in 50% van de gevallen het driewekensysteem toe. 26% van
alle bedrijven met het laagste productiegetal ondervindt moeilijkheden met overtallige biggen.
Tabel 19: Overzicht van de 20 bedrijven met het laagste productiegetal

Gemiddeld aantal zeugen
Gemiddeld vervangingspercentage
Gemiddelde zoogduur
Gemiddeld percentage doodgeboren biggen
Gemiddelde biggensterfte tot spenen
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld productiegetal
Gemiddelde worpindex
Zeugen: - eigen opfok
- aankoop hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met overtallige biggen (van alle
bedrijven)
Percentage dat euthanasie toepast
Percentage dat alternerend zogen toepast
Percentage dat biggen verlegt
Percentage dat gebruik maakt van pleegzeugen
Percentage dat de biggen bijvoedert in de kraamstal
Percentage dat voorspeent

163 zeugen
39 %
27.01 dagen
6.76 %
12.86 %
27.49
23.92
2.20
50 %
50 %
60 % (50% driewekensysteem)
26 %
30 %
5%
95 %
25 %
75 %
5%
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Discussie
1 Kengetallen
In tabel 20 zijn de kengetallen van de enquête naast de kengetallen van de twee vorige enquêtes
geplaatst (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015) alsook naast de kengetallen van de AVEVE
(2016). Er is een forse stijging in het gemiddeld aantal zeugen tegenover de vorige twee
enquêtes. Het gemiddeld aantal zeugen bij AVEVE is nog hoger. Dit valt eventueel te verklaren
doordat de kleinste bedrijven eventueel niet zijn opgenomen in de resultaten of doordat de
klanten van AVEVE gemiddeld groter zijn. Het percentage doodgeboren biggen is gezakt
tegenover 3 jaar geleden maar hoger dan 6 jaar geleden. Bij de kengetallen van AVEVE is dit
slechts 0.22% hoger. De biggensterfte in de kraamstal stijgt terug tegenover de enquête van 3
jaar geleden (+ 0.36) maar niet zo sterk zoals toen tegenover 6 jaar geleden (+ 0.93). De
biggensterfte in de kraamstal is bij AVEVE veel hoger. Het gemiddeld worpgetal stijgt sterk tot
33.69 in vergelijking met de vorige enquête. Ook toen was er een sterke stijging maar deze zet
zich gewoon voort. Het gemiddeld worpgetal van AVEVE ligt in dezelfde lijn tussen de afgelegde
enquête en deze van 3 jaar geleden. Ook het gemiddeld productiegetal stijgt verder met 2 biggen
extra per jaar tegenover 3 jaar geleden. De zeugenhouders weten dus zeker raad met de
stijgende worpgroottes en kunnen hun sterfte in de kraamstal onder controle te houden. De
gemiddelde worpindex blijft constant tegenover de vorige enquêtes.
Tabel 20: Gemiddelde kengetallen van Vandenberghe (2012), Provoost (2015), AVEVE (2016) en van de enquête.

Gemiddeld aantal
zeugen
Gemiddeld
percentage
doodgeboren biggen
Gemiddelde
biggensterfte tot het
spenen (%)
Gemiddeld worpgetal
Gemiddeld
productiegetal
Gemiddelde
worpindex

Gemiddelde
kengetallen
Vandenberghe
(2012)
228

Gemiddelde
kengetallen
Provoost
(2015)
249

Gemiddelde
kengetallen
AVEVE (2016)

Gemiddelde
kengetallen
enquête

364

315

6.10

8.36

8.05

7.83

10.50

11.43

13.33

11.79

29.56
26.03

31.29
27.66

32.89
28.32

33.69
29.66

2.36

2.36

2.38

2.36
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2 Moeilijkheden bij het opfokken van biggen in de kraamstal
In de afgelegde enquête gaven 68% van de zeugenhouders aan moeilijkheden te ondervinden
bij de opfok van de biggen in de kraamstal of batterij. In de enquêtes van Provoost (2015) en
Vandenberghe (2012) was dit respectievelijk 74% en 62%. Het huidige percentage ligt er dus
middenin. Het percentage dat deze moeilijkheden aan overtallige biggen wijt is wel sterk
gestegen tegenover de vorige enquêtes. Andere oorzaken zijn weinig voorkomend met
uitzondering van doodliggers. In figuur 29 is een overzicht gegeven van de moeilijkheden van
deze enquête en de twee vorige enquêtes.
80%
70%
60%
50%

68%
52%
49%

40%
30%
20%
10%

23%
16%15%

11%
5%
5%

17%
9% 7%

7%

4%

6%

1% 0%

4%

1%

0%

Vandenberghe (2012)

Provoost (2015)

Enquête

Figuur 29: Moeilijkheden bij het opfokken van biggen in de kraamstal bij de enquêtes van Vandenberghe (2012) en
Provoost (2015) en bij de huidige studie

3 Opfokmaatregelen voor overtallige biggen
Figuur 30 geeft de toegepaste opfokmaatregelen weer van deze enquête in vergelijking met de
vorige twee enquêtes. Het euthanaseren van biggen daalt verder tot 43% van de bedrijven.
Bijvoederen, verleggen en voorspenen en het gebruik van pleegzeugen blijft ongeveer gelijk
tegenover 3 jaar geleden. Er is wel een sterke stijging in het toepassen van alternerend zogen.
Bij elke stijging van het productiegetal bij het toepassen van bepaalde opfokmaatregelen is er
ook een stijging van het sterftepercentage in de kraamstal op te merken. Dit is enkel en alleen
het gevolg van het hogere worpgetal. In de literatuurstudie is aangehaald dat hogere
worpgetallen een hogere sterfte met zich meebrengen in de kraamstal. Door het toepassen van
verschillende opfokmaatregelen wordt geprobeerd deze sterfte niet evenredig mee te laten
stijgen om zo toch een hoger productiegetal te behalen.
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Figuur 30: Toegepaste opfokmaatregelen voor overtallige biggen in deze enquête en van de enquêtes van Provoost
(2015) en Vandenberghe (2012)

3.1 Euthanasie
Het percentage zeugenhouders die euthanasie toepassen is verder gedaald tegenover drie en
zes jaar geleden (Provoost, 2015; Vandenberghe, 2012). Het percentage biggen dat
geëuthanaseerd wordt is daarentegen wel gestegen. In de enquête was dit 2.3% tegenover
2.11% en 1.6% in 2015 en 2012. Net zoals in de vorige enquêtes wordt euthanasie frequenter
toegepast op grotere bedrijven en op bedrijven met een hoger productiegetal.

3.2 Alternerend zogen
Het toepassen van alternerend zogen blijft stijgen tegenover de vorige enquêtes (Provoost, 2015;
Vandenberghe, 2012). 36% van de zeugenhouders passen dit toe tegenover 26% en 19% drie
en zes jaar geleden. Alternerend zogen wordt gemiddeld bij 28% van de worpen toegepast. Dit
was 24% en 19% in 2015 en 2012 zodanig dat er ook bij het aandeel van de worpen een stijging
valt op te merken. Opmerkelijk is het feit dat bij de vorige enquêtes alternerend zogen meestal
vanaf een worpgrootte van 15 biggen werd toegepast terwijl dit nu 16 biggen is. Toch wordt het
bij meer worpen toegepast en dit is te verklaren door de verdere stijging van het worpgetal. Net
zoals bij de vorige enquêtes splitsen het overgrote deel van de zeugenhouders de worp in twee
groepen. In deze enquête werd geconstateerd dat er evenveel bedrijven de biggen vier keer als
twee keer wegnemen. Bij de vorig enquêtes was dit overwegend twee keer. Net zoals in de
enquête van drie jaar geleden gaven de meeste zeugenhouders aan alternerend zogen toe te
passen enkel en alleen om de biestopname te verhogen. Gelijklopend met de vorige enquêtes
is het feit dat alternerend zogen meer wordt toegepast op iets grotere bedrijven en op bedrijven
met een hoger productiegetal.
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3.3 Verleggen
In vergelijking met de enquêtes van Vandenberghe (2012) en Provoost (2015) is het percentage
bedrijven dat verleggen toepast terug met 1% gestegen tot 97%. Nagenoeg alle bedrijven passen
dus het verleggen van biggen in de kraamstal toe. In tabel 21 zijn de resultaten van deze enquête
vergeleken met de resultaten van deze van drie jaar terug. De vraagstelling bij de enquête van
zes jaar geleden was verschillend zodat deze resultaten niet mee in de tabel genomen zijn. De
verwerkte gegevens zijn grotendeels gelijklopend. In de huidige enquête zijn er wel iets meer
zeugenhouders die zowel op de eerste dag na werpen als later biggen verleggen. Ook het
percentage verlegde biggen is op beide tijdstippen bij de huidige enquête hoger. Indien de biggen
later verlegd worden dan op de eerste dag na werpen dan is dit bij beide enquêtes in de meeste
gevallen op dag 2 na werpen.
Tabel 21: Vergelijking van de resultaten bij verleggen tussen de huidige enquête en deze van Provoost (2015)

Eerste dag na werpen
-> % biggen
Later
-> % biggen
-> 2 dagen na werpen
Beide

Provoost (2015)
39%
10.25%
32%
9.56%
62%
29%

Enquête
37%
13.8%
28%
12.5%
58%
35%

Het percentage zeugenhouders die enkel de lichtste biggen, zwaarste biggen of beide verlegt
over de 3 enquêtes is weergegeven in tabel 22. De resultaten van de huidige enquête liggen
tussen de 2 andere enquêtes in. Bij alle drie de enquêtes verlegt het kleinste percentage van de
bedrijven enkel de lichtste biggen. Zeer gelijklopend met de vorig enquêtes is het percentage
zeugenhouders dat de tomen probeert te homogeniseren (71%). Steeds meer bedrijven leggen
kleine biggen bij een jonge zeug. Zes jaar geleden was dit 52%, drie jaar geleden 60% en bij de
huidige enquête 65%. Net zoals in de vorige enquête zijn er slechts enkele zeugenhouders die
de verlegde biggen extra medicatie toedient.
Tabel 22: Percentage zeugenhouders die de zwaarste, lichtste en beide verlegt bij de 3 enquêtes (Vandenberghe,
2012; Provoost, 2015)

Zwaarste biggen
Lichtste biggen
Zowel zware als
lichte biggen

Vandenberghe
(2012)
57%
9%
37%

Provoost (2015)

Enquête

43%
11%
46%

48%
10%
41%

3.4 Pleegzeugen
Uit de enquête blijkt dat 58% van de zeugenhouders gebruik maakt van pleegzeugen. Dit is 2%
meer dan 3 jaar geleden (Provoost, 2012) en 14% meer dan zes jaar geleden (Vandenberghe,
2012). Tabel 23 geeft de resultaten van deze enquête naast de resultaten van de enquête van
drie jaar geleden (Provoost, 2015). Bij deze vraag was de vraagstelling bij de enquête van zes
jaar geleden verschillend zodat de resultaten niet mee opgenomen zijn in de tabel. Ook bij
pleegzeugen zijn de antwoorden niet zo verschillend tegenover drie jaar geleden. Het grootste
percentage van de bedrijven legt biggen bij een pleegzeug na dag 1. Het percentage

49

zeugenhouders die enkel op de eerste dag na werpen biggen bij een pleegzeug leggen is iets
hoger dan drie jaar geleden. Het percentage biggen dat verlegt wordt is ook ruim 2% hoger op
een later tijdstip dan de eerste dag na werpen in vergelijking met de enquête van Provoost. Bij
beide enquêtes leggen de bedrijven het frequentst biggen bij een pleegzeug tot de leeftijd van
vijf dagen.
Tabel 23: Vergelijking van de resultaten bij pleegzeugen tussen de huidige enquête en deze van Provoost (2015)

Eerste dag na werpen
-> % biggen
Later
-> % biggen
-> jonger dan 5-6 dagen
Beide

Provoost (2015)
11%
9.86%
80%
7.70%
47% (tot en met dag 4)
9%

Enquête
15%
9.4%
77%
10.1%
69% (tot en met dag 5)
8%

Bij de voorbije twee enquêtes waren de resultaten met betrekking tot het soort zeug dat gebruikt
wordt als pleegzeug zeer gelijklopend. Bij de huidige enquête zijn de antwoorden anders. De
vraagstelling was ook iets anders geformuleerd. In de huidige enquête konden de
zeugenhouders bij elke soort het percentage van gebruik invullen, bij de vorige enquêtes kon er
enkel 1 soort aangeduid worden. De zeugenhouders die bijgevolg gebruik maken van twee types
pleegzeugen werden dus niet mee in rekening gebracht in de vorige enquêtes. Dit kan een
oorzaak zijn voor het feit dat er meer vroeger gedekte zeugen gebruikt worden als pleegzeug.
Er kan natuurlijk ook altijd een verschuiving gebeurt zijn in de voorbije drie jaar.
Tabel 24: Vergelijking van de gebruikte zeugen als pleegzeug tussen de huidige enquête en de vorige twee
enquêtes (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015)

Soort zeug
Op te ruimen zeug
Vroeger gespeende
zeug
Vroeger gedekte
zeug

Vandenberghe
(2012)
49%
32%

Provoost (2015)

Enquête

50%
31%

43%
27%

19%

19%

30%

Het grootste percentage van de bedrijven uit alle drie de enquêtes laat de pleegzeugen de
zwaarste biggen opvoeden. Net zoals bij de vorige enquête wordt er slechts op enkele bedrijven
extra medicatie toegediend aan de biggen die bij de pleegzeug gelegd worden. De leeftijd van
de biggen die weggenomen worden bij de pleegzeug is wel veranderd tegenover de vorige
enquête. Er zijn meer zeugenhouders die biggen spenen jonger dan één week (23% tegenover
13%). Het percentage biggen tussen één en twee weken is hetzelfde gebleven maar het
percentage biggen ouder dan twee weken is verminderd. Net zoals bij de vorige enquêtes
worden vaker pleegzeugen toegepast op bedrijven met een kortere zoogduur, een hoger
productiegetal en met meer zeugen.
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3.5 Bijvoederen
Het percentage bedrijven dat bijvoedert in de kraamstal is bijna hetzelfde gebleven op één
procent na. De resultaten van de huidige enquêtes zijn vergeleken met de resultaten van de
voorbije enquêtes in tabel 25 (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015). Er is een verdere daling
op te merken in het toedienen van voedingssupplementen bij de geboorte aan alle biggen.
Slechts 1% van de bedrijven past dit nog toe. Er is ook een daling van 5% aan bedrijven die dit
enkel aan zwakke biggen toedienen. Daarnaast zijn de resultaten vrij gelijklopend met de vorige
enquête.
Tabel 25: Vergelijking van de resultaten met betrekking tot bijvoederen tussen de huidige enquête en de twee vorige
enquêtes (Vandenberghe, 2012; Provoost, 2015)

Type bijvoedering
Bijvoederen in kraamstal
Voedingssupplement bij
geboorte aan alle biggen
Voedingssupplement bij
geboorte enkel aan zwakke
biggen
Handmatige
kunstmelkbijvoedering
Automatische
kunstmelkbijvoedering
Bijvoedering van vast of
brij voeder

Vandenberghe
(2012)
85%
16% van 85%

Provoost (2015)

Enquête

90%
7% van 90%

89%
1% van 89%

18% van 85%

24% van 90%

19% van 89%

51% van 85%

44% van 90%

46% van 89%

3% van 85%

5% van 90%

6% van 89%

91% van 85%

91% van 90%

99% van 89%

3.6 Voorspenen
Het toepassen van voorspenen (39%) is niet gestegen in vergelijking met drie jaar terug
(Provoost, 2015). Er is een grote verschuiving tegenover de vorig twee enquêtes en de huidige
met betrekking tot het aantal voorgespeende biggen per worp. Bij de vorige twee enquêtes
werden het frequentst een klein gedeelte per worp voorgespeend. Bij de huidige enquête worden
meer volledige worpen voorgespeend. Er werd het vaakst voorgespeend tussen dag 6 en 10 in
de vorige twee enquêtes. In de huidige enquête werd geconstateerd dat er veel wordt
voorgespeend op dag 6 of 7 (24%) en tijdens de tweede levensweek (37%). Net zoals bij de
vorige enquêtes spenen bijna alle zeugenhouders de zwaarste biggen voor. In tegenstelling tot
de voorbije enquêtes is een voorspeenbatterij niet meer het meest gebruikte opvangsysteem
maar een aparte couveuse met kunstmelkbijvoedering. Voorspenen wordt meer toegepast op
grotere bedrijven en op bedrijven met een hoger productiegetal en met een kortere zoogduur.
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4 De 20 grootste en 20 kleinste bedrijven
In tabel 26 zijn de resultaten, met betrekking tot de 20 grootste en kleinste bedrijven, van deze
enquête en van de enquête van Provoost (2015) samengevoegd. We merken bij beide
categorieën een stijging op van het gemiddeld aantal zeugen ten opzichte van drie jaar geleden.
Het vervangingspercentage is 5% hoger bij de grootste bedrijven. De gemiddelde zoogduur
daarentegen is veel korter bij de grootste bedrijven dan bij de kleinste. Dit komt doordat de
grootste bedrijven overwegend in het vierwekensysteem zitten en bijgevolg spenen op de leeftijd
van 3 weken. De kleinste bedrijven zitten meer in het éénweeksysteem en het driewekensysteem
en spenen dus meer op 24 en 28 dagen. Opvallend is ook dat de voorbije drie jaar de gemiddelde
zoogduur bij de kleinste bedrijven gedaald is met een anderhalve dag. Ook het worpgetal en
productiegetal zijn van beide categorieën gestegen tegenover de drie jaar terug. Dit is nog meest
uitgesproken het geval bij de kleinste bedrijven waarbij het productiegetal gemiddeld gestegen
is van 23.90 naar 27.47. Er waren opvallend veel bedrijven gestopt bij het afleggen van de
enquête en het meest waarschijnlijk is dat de kleinste en de minst goeie bedrijven de activiteit
stopzetten. Anderzijds is de genetica van de fokzeugen sterk verbeterd in de afgelopen drie jaar.
Het sterftepercentage in de kraamstal is bij de grote bedrijven met ongeveer 1% gezakt
tegenover drie jaar terug terwijl bij de kleinere bedrijven het sterftepercentage gestegen is met
ruim 1%. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat het worpgetal bij de kleinere bedrijven sterk
gestegen is en nog moet gezocht worden hoe het best de overtallige biggen opgefokt worden.
Bij de grootste bedrijven is het worpgetal beperkt gestegen en was reeds hoog drie jaar geleden.
Deze bedrijven hebben reeds een goede strategie ontwikkeld om de overtallige biggen op te
kweken en blijven deze strategie verbeteren. Het gemiddeld percentage doodgeboren biggen is
bij beide categorieën gezakt maar terug opvallend veel bij de kleinste bedrijven, zelfs tot op
hetzelfde niveau als de grootste bedrijven. De gemiddelde worpindex is lager bij de kleinste
bedrijven en komt gedeeltelijk door de langere zoogduur. Kleine bedrijven doen meer aan eigen
opfok dan grote bedrijven. Het percentage eigen opfok is zowel bij de grootste als kleinste
bedrijven gestegen. Bij de grootste bedrijven is de stijging het grootst en dit komt waarschijnlijk
doordat er meer bedrijven eigen opfok doen maar in samenwerking met Danbred, Topigs,
Hypor… Het gebruik van meerwekensystemen is gestegen tegenover de vorige enquête, vooral
bij de grootste bedrijven. Het percentage bedrijven dat aangeeft moeilijkheden te ondervinden
met overtallige biggen is lager tegenover drie jaar geleden bij beide categorieën. De oorzaak is
waarschijnlijk omdat in de huidige resultaten het percentage berekend werd van alle 20
zeugenhouders, bij de vorige enquête zal dit enkel berekend zijn op de bedrijven die
moeilijkheden ondervinden. Euthanasie wordt minder toegepast, zeker bij de grootste bedrijven.
Alternerend zogen is gestegen bij de kleinste bedrijven en het gebruik van pleegzeugen is
gezakt. Bij de grootste bedrijven is het gebruik van pleegzeugen net gestegen. Voor de andere
opfokmaatregelen zijn de percentages ongeveer hetzelfde gebleven. Algemeen worden er meer
opfokmaatregelen toegepast op de grootste bedrijven.
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Tabel 26: Vergelijking van de resultaten van de 20 grootste en 20 kleinste bedrijven met betrekking tot de huidige
enquête en de enquête van Provoost (2015)

Gem. aantal zeugen
Gem. vervangingspercentage
Gem. zoogduur
Gem. %
doodgeboren
biggen
Gem. biggensterfte
tot spenen
Gem. worpgetal
Gem.
productiegetal
Gem. worpindex
Zeugen:- eigen
opfok
- aankoop
hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met
overtallige biggen
% euthanasie
% alternerend
zogen
% verleggen
% pleegzeugen
% bijvoederen
% voorspenen

Grootste
bedrijven
(Provoost, 2015)
826 zeugen
/

Grootste
bedrijven
(enquête)
1019 zeugen
42 %

Kleinste
bedrijven
(Provoost, 2015)
72 zeugen
/

Kleinste
bedrijven
(enquête)
85 zeugen
37 %

21.96 dagen
8.31 %

21.98 dagen
7.85 %

27.11 dagen
10.22 %

25.67 dagen
7.90 %

12.71 %

11.87 %

10.01 %

11.16 %

35.81
30.94

37.04
32.92

26.85
23.90

30.66
27.47

/
20 %

2.41
40 %

/
50 %

2.30
55 %

80 %

60 %

50 %

45 %

65 % (54% vierwekensysteem)
67 %

80 % (81% vierwekensysteem)
47 %

60 % (75% driewekensysteem)
47 %

65 % (85% driewekensysteem)
42 %

85 %
50 %

50 %
50 %

35 %
10 %

25 %
25 %

100 %
55 %
100 %
60 %

95 %
70 %
100 %
60 %

90 %
55 %
80 %
20 %

95 %
40 %
80 %
20 %

5 De 20 bedrijven met het hoogste en de 20 bedrijven met het
laagste productiegetal
De resultaten, met betrekking tot de 20 bedrijven met het hoogste en de 20 bedrijven met het
laagste productiegetal, van deze enquête en van de enquête van Provoost (2015) zijn in tabel
27 samengevoegd. Het gemiddeld aantal zeugen is ook hier gestegen bij beide categorieën ten
opzichte van drie jaar geleden. Bij de hoogste bedrijven is er een sterke stijging maar dit komt
doordat de twee grootste bedrijven van 3000 en 2000 zeugen erbij zijn. Het gemiddeld
vervangingspercentage verschilt slechts 2% tussen de hoogste en laagste bedrijven. De
gemiddelde zoogduur is vrij constant gebleven en is veel korter bij de hoogste bedrijven. Dit komt
doordat de hoogste bedrijven overwegend het vierwekensysteem toepassen. De laagste
bedrijven zitten vaak nog niet in een meerwekensysteem. De gemiddelde biggensterfte tot
spenen is constant gebleven bij de hoogste bedrijven en bedraagt 11.65%. Bij de laagste
bedrijven is dat percentage veel hoger dan bij de vorige enquête en bedraagt 12.86%. De
worpgetallen zijn bij beide categorieën gestegen maar meer uitgesproken bij de laagste
bedrijven. De hoogste bedrijven hebben een gemiddeld worpgetal van 39.60 en de laagste
bedrijven 27.49. Het gemiddeld productiegetal daarentegen is wel evenredig gestegen bij beide
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categorieën met ongeveer 2 biggen. Het verschil in productiegetal blijft groot tussen de hoogste
(35.29) en laagste (23.92) bedrijven. De gemiddelde worpindex is ook merkelijk lager bij de
laagste bedrijven en komt gedeeltelijk door de langere zoogduur en gedeeltelijk door minder
goed management. Bij de hoogste bedrijven vergroot het aandeel van eigen opfok, bij de laagste
bedrijven verlaagt dit aandeel. De hoogste bedrijven geven veel meer aan moeilijkheden te
ondervinden met overtallige biggen. 68% van de hoogste bedrijven ondervinden moeilijkheden
tegenover slechts 26% bij de laagste bedrijven. Bij de hoogste bedrijven is er een hoge graad
van toepassing van alle opfoksystemen voor overtallige biggen. De laagste bedrijven passen
veel minder opfoksystemen toe. Er zijn weinig verschuivingen tegenover de vorige enquête
behalve dat de hoogste bedrijven iets minder euthanasie, alternerend zogen en voorspenen
toepassen.
Tabel 27: Vergelijking van de resultaten van de 20 bedrijven met het hoogste en de 20 bedrijven met het laagste
productiegetal met betrekking tot de huidige enquête en de enquête van Provoost (2015)

Gem. aantal zeugen
Gem. vervangingspercentage
Gem. zoogduur
Gem. %
doodgeboren
biggen
Gem. biggensterfte
tot spenen
Gem. worpgetal
Gem.
productiegetal
Gem. worpindex
Zeugen:- eigen
opfok
- aankoop
hybriden
Meerwekensysteem
Moeilijkheden met
overtallige biggen
% euthanasie
% alternerend
zogen
% verleggen
% pleegzeugen
% bijvoederen
% voorspenen

Hoogste
bedrijven qua
productiegetal
(Provoost, 2015)

Hoogste
bedrijven qua
productiegetal
(enquête)

Laagste
bedrijven qua
productiegetal
(enquête)

701 zeugen
41 %

Laagste
bedrijven qua
productiegetal
(Provoost,
2015)
124 zeugen
/

427 zeugen
/
22.27 dagen
8.63 %

21.88 dagen
8.08 %

27.15 dagen
9.50 %

27.01 dagen
6.76 %

11.62 %

11.65 %

9.98 %

12.86 %

38.02
33.35

39.60
35.29

24.33
21.56

27.49
23.92

/
15 %

2.45
45 %

/
80 %

2.20
50 %

85%

55 %

20 %

50 %

90 % (61% vierwekensysteem)
74 %

85 % ( 47% vierwekensysteem)
68 %

50 % (60% driewekensysteem)
20 %

60 % (50% driewekensysteem)
26 %

75 %
75 %

55 %
60 %

25 %
10 %

30 %
5%

100 %
80 %
95 %
95 %

100 %
75 %
95 %
75 %

95 %
30 %
80 %
5%

95 %
25 %
75 %
5%

163 zeugen
39 %
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6 Visie op de resultaten en overtallige biggen
6.1 Kengetallen
De worpgetallen blijven stijgen op de Vlaamse zeugenhouderijen. Het gemiddeld worpgetal
bedraagt in deze enquête reeds 33.69 en dit is ruim 2 biggen meer dan in de enquête drie jaar
geleden (Provoost, 2015). Ook de gemiddelde biggensterfte tot spenen is gestegen, weliswaar
beperkt tot 0.36%. De Vlaamse zeugenhouders weten dus zeker raad met de extra geboren
biggen en kunnen hun sterfte onder controle houden. Daardoor stijgt ook het gemiddeld
productiegetal met exact 2 biggen van 27.66 (Provoost, 2015) tot 29.66. Dit kan aangeven dat
de toegepaste opfokmaatregelen weldegelijk hun werk doen of dat de huidige zeugen meer
biggen kunnen opkweken. Ook in de nabije toekomst zullen deze worpgetallen nog blijven stijgen
aangezien de fokbedrijven voor zeugen blijven selecteren op hogere worpgroottes. Het verschil
tussen de bedrijven met de hoogste en laagste productiegetallen wat betreft de worpgroottes
blijft groot maar vermindert. Dit zal volgens mij verder verminderen en vooral daardoor zal het
gemiddeld worpgetal verder stijgen. De bedrijven met de hoogste worpgetallen zullen ook verder
blijven stijgen maar de stijging zal minder groot zijn zoals dit nu al het geval is. Het lijkt
aannemelijk dat er ooit een bovengrens zal gevormd worden. Veel zeugenhouders staan ook
niet te springen voor nog hogere worpgroottes maar zouden de fokbedrijven liever iets meer zien
selecteren op de moedereigenschappen waaronder het aantal tepels, de biest- en melkgift… De
biggen bij de zeug opkweken is immers nog altijd de gemakkelijkste en goedkoopste manier.
Een bijkomende verklaring voor de stijging van het gemiddeld productiegetal kan het wegvallen
zijn van bedrijven met lage productiegetallen. Van de 350 gecontacteerde bedrijven gaven 42
bedrijven aan dat de zeugenhouderij gestopt was, dit is 12%. Dit is merkelijk meer dan de 24
bedrijven in de enquête drie jaar geleden. 2015 is een zeer slecht jaar geweest in de
varkenssector. De gemiddelde biggenprijs was historisch laag met een gemiddelde Vlaamse
biggenprijs van €24.96. Hierdoor zijn er veel bedrijven gestopt en dit zijn waarschijnlijk veelal de
kleine bedrijven en de bedrijven met lage productiecijfers. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke
factor geweest in de stijging van het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf en het gemiddeld
productiegetal. Ook de verplichte groepshuisvestiging voor zeugen kan een factor geweest zijn
voor de stopzetting van bedrijven alhoewel dit al verplicht is sinds begin 2013. Enkele
zeugenhouders zullen toch nog een periode doorgekweekt hebben in de bestaande stallen met
als doel de zeugenhouderij op korte termijn te stoppen. Indien je voor renovatie of nieuwbouw
kiest ben je echter verplicht om de zeugenhouderij voor langere tijd verder te zetten.

6.2 Innovatieve opfokmaatregelen
In deze thesis zijn enkele innovatieve opfokmaatregelen aan bod gekomen namelijk het
toedienen (drenchen) van voedingssupplementen aan pasgeboren biggen, groepsopfok in de
kraamstal en alternerend zogen. Alternerend zogen zit duidelijk in de lift. Over een tijdspanne
van zes jaar is de toepassing ervan gestegen van 19 tot 36%. Alternerend zogen is een
arbeidsintensieve methode maar bij de bedrijven met de hoogste productiegetallen is er een
hoge graad van toepassing. Er dient geëvalueerd te worden per bedrijf of deze maatregel de
sterfte naar beneden brengt en wel in die mate dat de extra arbeid gecompenseerd wordt. Bij
toomgroottes hoger dan 16 biggen ben ik van oordeel dat dit een voordeel met zich kan
meebrengen. Aangezien meer dan één derde van de zeugenhouders dit opfoksysteem toepast
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is er duidelijk vraag naar meer onderzoek. Welk stramien wordt best gevolgd en vanaf hoeveel
biggen is dit systeem rendabel? Het toedienen van voedingssupplementen aan pasgeboren
biggen daalt tegenover de vorige twee enquêtes. Vooral het drenchen van alle biggen is zeer
sterk gedaald. Slechts 1% van de bedrijven doet dit nog. Het toedienen van
voedingssupplementen enkel aan de zwakke biggen is constant tegenover zes jaar geleden
maar daalt tegenover de vorige enquête. Heel wat zeugenhouders hebben dit dus geprobeerd
maar komen er van terug. Blijkbaar is hun oordeel dat de kostprijs en geleverde arbeid niet
opwegen tegenover het resultaat. Groepsopfok in de kraamstal is een volledig nieuwe
opfokmaatregel die werd opgenomen in de enquête, maar is ook een maatregel die vooral gericht
is op het verminderen van de speendip. De toepassing ervan is echter zeer beperkt (5%) en
beperkte zich tot het samenvoegen van twee nesten. Het is eigenlijk de bedoeling om meer dan
twee nesten samen te voegen. 85% van de zeugenhouders gaf aan deze maatregel niet te willen
overwegen. Belangrijkste redenen hiervoor waren het verspreiden van ziektes, de praktische
kant van het verhaal en de moeilijkere selectie van mindere zeugen die als slachtzeug verkocht
worden. Dit zijn inderdaad enkele belangrijke nadelen die de groepsopfok kan teweegbrengen.
Indien de biggen volledig gemengd worden in de batterij gebeurt de verspreiding van ziektes
misschien beter bij de zeug, omwille van de hogere passieve immuniteit bij de biggen. Daarnaast
kan de selectie van slechte zeugen op het moment van samenvoegen plaatsvinden als de biggen
niet heel vroeg worden samengevoegd. Dit moet onderzocht worden maar deze studie geeft aan
dat de zeugenhouders op dit moment niet echt openstaan voor de opfokmaatregel.

6.3 Opfokmaatregelen voor overtallige biggen
Zeer lichte biggen worden beter geëuthanaseerd. Biggen onder de 600 gram hebben een
minieme kans om te overleven en worden beter ten allen tijde geëuthanaseerd. Indien het
geboortegewicht minder bedraagt dan 800 gram is de overlevingskans ongeveer de helft. Bij
lage biggenprijzen of op een gesloten bedrijf kan gekozen worden om ook deze biggen te
euthanaseren. Als deze biggen overleven zullen ze altijd extra aandacht vergen, meer kosten en
de kans dat deze biggen op een gesloten bedrijf 115kg halen is klein. Alternerend zogen kan
zoals eerder gezegd voordeel bieden bij worpen groter dan 16 biggen. Verleggen en bijvoederen
in de kraamstal zou op alle bedrijven toegepast moeten worden. Daarnaast moet er een
combinatie van pleegzeugen en voorspenen gezocht worden alhoewel ik eerst voordeel geef
aan pleegzeugen. Indien er lege plaatsen zijn in de kraamstal ben ik van oordeel dat deze best
worden opgevuld met pleegzeugen. Pleegzeugen zijn een gemakkelijke en goedkope manier om
overtallige biggen op te fokken. Dit vraagt weinig extra zorg. Het voordeligst is natuurlijk om op
te ruimen zeugen te gebruiken, de verliesdagen zijn geen probleem voor deze zeugen en deze
zeugen kunnen op gelijk welke datum gespeend worden. Het toepassen van pleegzeugen in het
vierwekensysteem of vijfwekensysteem is echter niet evident. In veel gevallen is er slechts één
groot kraamstal omdat er maar één groep zeugen zich in de kraamstallen bevinden. Het is wel
mogelijk als er een restkraamstal aanwezig is. Ofwel moeten er daar zeugen tussen de groepen
werpen waarbij deze biggen voorgespeend worden om deze zeugen nadien als pleegzeug voor
de grote groep te houden. Een tweede methode is de week tussen de twee groepen zeugen
overbruggen door de kleinste biggen van de vorige groep erbij te laten tot het moment dat er
vraag is naar pleegzeugen bij de volgende groep. Het voorspenen van biggen gaat veelal in
combinatie met pleegzeugen. Er wordt een mooi nest met grote biggen voorgespeend en de
vrijgekomen zeug dient als pleegzeug voor kleine biggen. Dit is volgens mij ook de beste
methode. Als er bij veel zeugen enkele biggen worden voorgespeend bestaat de kans dat de
vrijgekomen tepel niet gezogen wordt en dat de kleinste big aan de slechte tepel blijft zuigen. Bij
het voorspenen van zeer lichte biggen moet wel opgepast worden dat de kostprijs niet groter is
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dan de verkoopprijs van deze biggen. Bij het toepassen van vier opfokmaatregelen is er een felle
verbetering te merken qua productiegetal tegenover het toepassen van drie opfokmaatregelen.
Dit is ook het geval bij het toepassen van alle zes de opfokmaatregelen. Er moet niet gestreefd
worden naar een zo hoog mogelijk productiegetal of een zo laag mogelijke sterfte in de kraamstal
maar naar het zo goedkoop mogelijk opkweken van zoveel mogelijk biggen. Pleegzeugen zijn
bijvoorbeeld nadelig voor de worpindex en bijgevolg voor het productiegetal maar is wel een
goedkope manier om overtallige biggen op te kweken. Deze enquête gaat niet in op de financiële
kant van het verhaal omdat dit zeer moeilijk correct te bevragen is. Dit is nochtans belangrijk, de
extra big die verworven wordt mag niet meer kosten dan de opbrengst ervan. Het is daarnaast
moeilijk om de beste strategie te veralgemenen. Elk bedrijf is anders en moet op zichzelf
uitmaken wat voor hun de beste strategie is.
Naast de financiële kant bij het opfokken van overtallige biggen is er ook een ethisch aspect aan
verbonden. Ethisch gezien is het misschien de plicht van de zeugenhouders om de sterfte zo
laag mogelijk te houden en alle biggen in zo goed mogelijke omstandigheden op te fokken. Het
feit dat 11% van de geboren biggen sterven voor het spenen is waarschijnlijk voor velen ethisch
niet aanvaardbaar.

6.4 Korte zoogduur en antibioticagebruik
De bedrijven met een hoog productiegetal passen zeer frequent het vierwekensysteem toe. Dit
stuit echter op kritiek omwille van de korte zoogduur, in veel gevallen minder dan 21 dagen, en
het hogere antibioticagebruik in de batterij. Het viel echter op dat er ook opvallend veel bedrijven
bij de hoogste qua productiegetal het vijfwekensysteem toepassen. Dit geeft aan dat dit zeker
geen slecht systeem is en een oplossing kan bieden indien het vierwekensysteem niet houdbaar
blijft omwille van de antibioticareductie. Het nadeel is dat met hetzelfde aantal kraamhokken één
vijfde minder zeugen kan gehouden worden.

6.5 Opmerkingen over de enquête
Indien de enquête nog eens afgelegd zou worden zijn er enkele verbeteringen mogelijk. Het
bleek uit de enquête dat het percentage zeugenhouders die eigen opfok doen, gestegen is van
33%, en 9% die zowel zeugen kopen als eigen opfok doen, naar 45%. Deze stijging zit hem
vooral bij de bedrijven die eigen aanfok doen met een licentie van hybride zeugen en begeleiding
van een fokbedrijf. Dit wordt toegepast om de insleep van ziekten te verminderen maar toch
volop mee te profiteren van de genetische vooruitgang. Dit is te merken aan de 20 bedrijven met
het hoogste productiegetal, waarbij een merkelijk hoger percentage eigen opfok doet, en aan de
antwoorden op de enquêtes. Veel zeugenhouders die eigen opfok aankruisten, kruisten
daarnaast ook een type hybride zeug aan. Soms gebeurde dit met de expliciete vermelding dat
er eigen aanfok met een licentie werd gedaan. Deze vraagstelling zou dus beter aangepast
worden in drie categorieën; eigen aanfok (landras), eigen aanfok (hybriden, met licentie) en
aankoop van hybriden. Daarnaast was de vraagstelling bij alternerend zogen te beperkt
waardoor de antwoorden niet altijd eenduidig zijn. Er werd bevraagd hoeveel keer elke groep
wordt weggenomen bij de zeug maar de kleine biggen worden bijvoorbeeld altijd bij de zeug
gelaten op veel bedrijven.
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Besluit
Er is een lichte daling van 74% tot 68% in het aantal zeugenhouders die aangeven moeilijkheden
te ondervinden bij de opfok van de biggen in de kraamstal of batterij tegenover drie jaar geleden.
Het percentage dat moeilijkheden ondervindt door overtallige biggen is echter gestegen van 52%
tot 68%. Dit komt grotendeels doordat het gemiddeld worpgetal blijft stijgen. De enquête van drie
jaar geleden gaf nog een gemiddeld worpgetal van 31.29 terwijl dit in deze enquête reeds 33.69
is. De gemiddelde biggensterfte tot het spenen is beperkt gestegen met 0.36% tegenover drie
jaar geleden en bedraagt 11.79. Daardoor stijgt ook het gemiddeld productiegetal met twee
biggen tot 29.66. Opvallend is ook de sterke stijging van het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf.
Alle bedrijven passen minstens één opfokmaatregel toe voor overtallige biggen. Het grootste
percentage, namelijk 29%, van de zeugenhouders passen drie opfokmaatregelen toe. Dit is
gevolgd door het toepassen van vier en vijf opfokmaatregelen, beide 22% van alle bedrijven.
Naargelang er meer opfokmaatregelen toegepast worden stijgt het gemiddeld sterftepercentage
in de kraamstal maar dit komt door de hogere worpgroottes op deze bedrijven. Het gemiddeld
productiegetal stijgt immers ook als er meer opfokmaatregelen worden toegepast. Het verschil
tussen het toepassen van drie en vier opfokmaatregelen is echter opvallend. De gemiddelde
sterfte stijgt in zeer beperkte mate terwijl het productiegetal met ruim drie biggen stijgt. Dit wijst
op het feit dat het toepassen van vier opfokmaatregelen een merkelijk beter resultaat geeft. Ook
het toepassen van 6 opfokmaatregelen ten opzichte van 5 opfokmaatregelen geeft een stijging
van 1 big in het productiegetal terwijl de sterfte nauwelijks stijgt. Hieruit kan er geconcludeerd
worden dat als het worpgetal stijgt op het bedrijf, de sterfte in de kraamstal onder controle kan
gehouden worden als men meer opfokmaatregelen toepast. Uit weergave van de meest
gebruikte combinaties van de toegepaste opfokmaatregelen kan er besloten worden dat
alternerend zogen pas toegepast wordt indien alle andere maatregelen genomen zijn,
uitgenomen euthanasie. Ook bij voorspenen is dit het geval met uitsluiting van euthanasie en
alternerend zogen.
Het toepassen van bijvoederen (89%), verleggen (97%), pleegzeugen (58%) en voorspenen
(39%) is ongeveer constant gebleven in vergelijking met de vorige enquête. Het toepassen van
euthanasie is net zoals drie jaar geleden gedaald, weliswaar licht met 3% tot 43% van de
zeugenhouders. Alternerend zogen zit duidelijk in de lift. Drie jaar geleden was het gebruik
gestegen, tegenover zes jaar terug, met 7% tot 26% van de zeugenhouders. In deze enquête is
het toepassen van alternerend zogen verder gestegen met 10% tot 36%.
Bij de vergelijking van de 20 grootste en 20 kleinste bedrijven zijn er veel verschillen te merken.
De zoogduur is merkelijk korter op de grootste bedrijven en dit is de oorzaak van het overwegend
toepassen van het vierwekensysteem. Ook het worpgetal en productiegetal is veel hoger bij de
grootste bedrijven. Het sterftepercentage in de kraamstal is daarentegen niet zoveel hoger. Een
verklaring hiervoor kan het hoger gebruik van opfokmaatregelen zijn.
Daarnaast zijn ook de 20 bedrijven met het hoogste en de 20 bedrijven met het laagste
productiegetal met elkaar vergeleken. Ook hier is de zoogduur korter bij de bedrijven met de
hoogste productiegetallen met als zelfde reden het overwegend gebruik van het
vierwekensysteem. Het gemiddeld productiegetal is bij de hoogste bedrijven 35.29 en bij de
laagste bedrijven 23.92. Het verschil is dus zeer groot. Ondanks dat de worpgetallen veel hoger
zijn bij de hoogste bedrijven qua productiegetal is de sterfte in de kraamstal lager. Dit komt door
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beter management en het toepassen van opfokmaatregelen. De graad van toepassing is bij alle
opfokmaatregelen hoger bij de bedrijven met de hoogste productiegetallen.
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Bijlage: begeleidende brief en enquête

Gent, 31 mei 2017
Beste zeugenhouder,
De Vlaamse varkenshouderij streeft naar een hoger productiegetal. Door betere genetica en
management verhoogt het aantal levend geboren biggen per worp, maar het is niet altijd eenvoudig om
deze biggen goed te kunnen opfokken. Een grotere worpgrootte gaat gepaard met een lager gemiddeld
geboortegewicht en een grotere variatie in het geboortegewicht tussen de biggen van éénzelfde toom
(minder uniformiteit). Ook kan de capaciteit van de zeug ontoereikend zijn om het grote aantal biggen
van voldoende biest en melk te voorzien. We weten dat de Vlaamse zeugenhouder creatief is en dit
probleem op verschillende manieren aanpakt.
In het kader hiervan handelt mijn eindwerk ‘Hoe wordt in de praktijk omgegaan met ‘overtallige’ en
‘lichte’ biggen en wat zijn de mogelijkheden voor innovaties in de opfok van biggen’ in de opleiding Master
of Science in de biowetenschappen aan de Universiteit Gent. Graag zouden we willen weten hoe u dit
probleem aanpakt. Op die manier kunnen we verbanden zoeken tussen de productieresultaten en de
maatregelen die worden genomen. Het is een vervolgstudie op een enquête van 3 en 6 jaar terug waarin
we de evolutie willen bekijken en ons verder verdiepen in de maatregelen die op de Vlaamse
zeugenbedrijven worden getroffen.
Uw bedrijf werd willekeurig geselecteerd uit een lijst met alle Vlaamse zeugenhouders. Mag ik u
uitnodigen om, als geselecteerde zeugenhouder, aan de enquête deel te nemen. Gelieve de vragen uit
de enquête zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. Deze enquête wordt bij voorkeur ingevuld door
de verantwoordelijke van de kraamafdeling. Het invullen neemt 10 tot 15 minuten in beslag. De enquêtes
worden volledig anoniem verwerkt.
U kunt gebruik maken van de bijgevoegde enveloppe met postzegel om de ingevulde enquête terug te
sturen. Indien we na 3 weken geen teruggestuurde versie ontvangen hebben, zullen we u contacteren
om deze enquête telefonisch af te nemen.
Alvast van harte bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Fréderique D’hondt (GSM 0498 57 59 89, Frederique.Dhondt@UGent.be, laatstejaarsstudent Master
of Science in de biowetenschappen), ing. Jeroen Degroote en Prof. dr. ir. Joris Michiels
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Algemene gegevens
In het eerste deel worden de gegevens van uw bedrijf verzameld. Deze gegevens worden strikt
vertrouwelijk behandeld. Deze enquête wordt bij voorkeur ingevuld door de verantwoordelijke van de
kraamafdeling.
1. Geslacht:
 Man
(1)
 Vrouw
(2)
2. Geboortejaar: .............
3. Hoogst behaalde diploma:
 Lager onderwijs
 Lager secundair onderwijs
 Hoger secundair onderwijs
 Hoger onderwijs, korte type
 Hoger onderwijs, lange type
 Universitair of post-universitair diploma

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

4. Hoeveel voltijdse arbeidskrachten zijn tewerkgesteld in de varkensstal (inclusief familiale arbeid)?
......
5. Hoeveel arbeidskrachten zijn daarvan niet-familiaal? ......
6. Is er een opvolger voor het bedrijf?
 Zeker niet
 Waarschijnlijk niet
 Geen idee
 Waarschijnlijk wel
 Zeker wel

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7. Is varkenshouderij de enige activiteit van uw bedrijf?
 Ja
 Nee: kruis de van toepassing zijnde bedrijfstakken aan in volgende tabel en verdeel de
ingezette arbeid over de takken

Bedrijfstakken
 Varkens
 Melkvee
 Vleesvee
 Pluimvee
 Akkerbouw
 Groenten of serres
 Buitenshuis werken
 …………………….
Totaal

(1)
(2)

Relatieve tijdsbesteding (%)
(7.1)
(7.2)
(7.3)
(7.4)
(7.5)
(7.6)
(7.7)
100 %
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8. Ik heb een:
 Gesloten bedrijf (alle biggen worden op het bedrijf zelf afgemest)
 Open bedrijf (alle biggen worden verkocht)
 Halfgesloten bedrijf (een deel van de biggen wordt op het bedrijf zelf afgemest)

(1)
(2)
(3)

9. Welke en hoeveel dieren zijn aanwezig? (kruis aan welke aanwezig zijn op uw bedrijf en vul het aantal
in op de stippellijn)
 .................. zeugen
(1)
 .................. biggen van spenen tot 22 kg
(2)
 ……........... vleesvarkens
(3)
10. Werkt u met een meerwekensysteem?
 Ja, een 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - ander (…….) wekensysteem (omcirkel het correcte antwoord)
 Nee
11. Welk type zeug gebruikt u?
 Eigen opfok
 Aangekochte zeugen (kruis aan welke hybriden):
 Danbred
 Hypor
 PIC
 Rattlerow (Ra-Se)
 Topigs
 Andere hybriden: .......
12. Welke eindbeer wordt er gebruikt?
 Piétrain
 Piétrain groeibeer
 Duroc
 Andere: ………….

(1)
(2)

(1)
(2)
(11.1)
(11.2)
(11.3)
(11.4)
(11.5)
(11.6)

(1)
(2)
(3)
(4)

13. Huidige technische kengetallen. (gelieve deze cijfers zo correct mogelijk in te vullen, deze
gegevens zijn van uitermate belang voor de verwerking van de resultaten)
Gemiddeld aantal zeugen
aantal
(13.1)
Vervangingspercentage zeugen
(13.2)
= percentage zeugen dat jaarlijks wordt vervangen
%
Gemiddelde zoogduur
(13.3)
= aantal dagen tot spenen
dagen
Gemiddeld percentage doodgeboren biggen
(13.4)
= percentage doodgeboren biggen
%
Gemiddelde biggensterfte tot het spenen
(13.5)
= percentage gestorven biggen tot spenen
%
Worpgetal
(13.6)
= aantal levend geboren biggen per zeug per jaar
aantal
Productiegetal
(13.7)
= aantal gespeende biggen per zeug per jaar
aantal
Worpindex
(13.8)
= aantal worpen per zeug per jaar
aantal
Gemiddeld speengewicht
kg
(13.9)
Gemiddelde groei in de batterij
g/dag
(13.10)
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Aanpak op uw eigen bedrijf
Hieronder kunt u aanduiden welke maatregelen van toepassing zijn voor uw bedrijf en voor welk
percentage van de biggen. Achteraan de enquête vindt u een verklarende lijst met wat uitleg over de
maatregelen. U mag telkens maar 1 mogelijkheid aanduiden, tenzij anders vermeld.
14. Wordt er gebruik gemaakt van balanskooien?
 Ja
 Nee

(1)
(2)

15. Ervaart u moeilijkheden om uw biggen op te fokken in de kraamstal en de batterij?
 Ja, de voornaamste oorzaak is (u mag maar één van de onderstaande keuzes aankruisen):
 Overtallige biggen (= niet alle biggen in een nest kunnen gemakkelijk groot
(1)
gebracht worden door de zeug of ze krijgen onvoldoende melk)
 Ziektes
(2)
 Niet optimale huisvesting
(3)
 Doodliggers
(4)
 Geboorteafwijkingen
(5)
 Niet uniforme worpen
(6)
 Andere:.......
(7)
 Nee
(8)
16. Ik euthanaseer ……… % van alle biggen.
17. Ik pas alternerend zogen toe bij ……… % van de worpen. Indien 0 %  ga naar 17.5.
17.1. Ik pas alternerend zogen toe vanaf ……… biggen per worp.
17.2. Ik deel een worp in ……… groepen.
17.3. Elke groep wordt ......... keer bij de zeug weggenomen.
17.4. Ik pas alternerend zogen toe om (meerdere antwoorden mogelijk):
 De biestopname te verhogen (enkel de eerste dag)
 De melkopname te verbeteren
17.5. Indien u alternerend zogen niet toepast, overweegt u dit?
 nee, teveel arbeid
 nee, voorkeur voor andere systemen
 ja

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

18. Ik verleg de biggen?
 Ja, ik verleg ....... % van de biggen op de eerste dag na werpen
(1)
 Ja, ik verleg ....... % van de biggen later, op ....... dagen
(2)
 Nee  ga naar vraag 19.
(3)
18.1. Welke biggen worden verlegd?
 De lichtste biggen
(1)
 De zwaarste biggen
(2)
 Maakt niet uit
(3)
18.2. Ik probeer tomen te homogeniseren (groepen vormen met biggen van een zelfde gewicht).
 Ja
(1)
 Nee
(2)
18.3. Ik leg kleine biggen bij een jonge zeug.
 Ja
(1)
 Nee
(2)
18.4. Ik dien extra medicatie toe aan de verlegde biggen?
 Ja
(1)
 Nee
(2)
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19. Ik maak gebruik van pleegzeugen?
 Ja, ik leg ……… % van de biggen op de eerste dag na werpen bij de pleegzeug
 Ja, ik leg ……… % van de biggen later bij de pleegzeug, op ....... dagen
 Nee  ga naar vraag 20.
19.1. Welke zeug wordt gebruikt als pleegzeug?
19.3.1. Op te ruimen zeug:
……… % van de pleegzeugen
19.3.2. Vroeger gespeende zeug: ……… % van de pleegzeugen
19.3.3. Vroeger gedekte zeug:
……… % van de pleegzeugen
19.2. Welke biggen worden opgevoed door de pleegzeug?
 De pleegzeug voedt de lichtste biggen op.
 De pleegzeug voedt de zwaarste biggen op.
 Het maakt niet uit.
19.3. Ik dien extra medicatie toe aan de biggen die opgevoed worden door een pleegzeug?
 Ja
 Nee
19.4. Hoe oud zijn de biggen die weggenomen worden van de pleegzeug?
 Jonger dan 1 week
 Tussen 1 week en 2 weken
 Ouder dan 2 weken
20. Ik voeder ……… % van de biggen bij in de kraamstal. Indien 0 %  ga naar vraag 21.
20.1. Drenchen na de geboorte?
 Nee maar ik wil dit overwegen
 Nee en ik wil dit niet overwegen
 Ja, aan alle biggen
 Ja, maar enkel aan de zwakke biggen
20.1.1. Per big wordt dit ....... maal per dag toegepast en …… dagen lang.
20.1.2. Welk product wordt gebruikt om biggen te drenchen: …………….
20.2. Ik voeder kunstmelk bij. (dag 1 = eerste levensdag)
 Nee
 Ja, handmatig, vanaf de leeftijd van ……… dagen tot ……… dagen.
 Ja, automatisch, vanaf de leeftijd van ……… dagen tot ……… dagen.
20.2.1. Kunstmelk wordt ....... maal per dag verstrekt.
20.3. Ik voeder vast of brij voeder bij. (dag 1 = eerste levensdag)
 Nee
 Ja, handmatig, vanaf de leeftijd van ……… dagen tot ……… dagen.
 Ja, automatisch, vanaf de leeftijd van ……… dagen tot ……… dagen.
20.3.1. Vast of brij voeder wordt ........ maal per dag verstrekt.
21. Op mijn bedrijf worden biggen voorgespeend. Indien dit niet het geval is, ga naar vraag 22.
21.1. Er wordt voorgespeend bij ……… % van de worpen.
21.2. Er wordt voorgespeend bij ……… % van de biggen per voorgespeende worp.
21.3. Het voorspenen gebeurt vanaf ……… dagen.
21.4. Welke biggen worden voorgespeend?
 De lichtste biggen
 De zwaarste biggen
 Maakt niet uit
21.5. Gebruikt systeem voor de opvang van de biggen (meerdere antwoorden mogelijk):
 Aparte couveuse met kunstmelkbijvoedering
 Couveuse in de kraamafdeling met kunstmelkbijvoedering (type Rescue Deck)
 Voorspeenbatterij (uitgerust met type Mambofeeder, transitionfeeder)
 Andere: ....................

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
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22. Wordt er groepsopfok in de kraamstal toegepast op uw bedrijf?
 Ja, er worden ……. nesten samengevoegd na …… dagen.
 Nee, maar ik zou dit willen overwegen
 Nee en ik zou dit niet willen overwegen
23. Bij het spenen (duidt aan wat van toepassing is):
 Biggen blijven nog ....... dagen in het kraamhok na spenen
 Biggen worden samengehouden per nest in de batterij
 Er wordt geprobeerd om de tomen zoveel mogelijk samen te houden
 Biggen worden gemengd
 Biggen worden gemengd, en worden volgens gewicht samen opgezet
 Biggen worden gemengd, en beren/bargen en zeugjes worden apart opgezet
 Biggen worden gemengd, en beren/bargen en zeugjes worden apart volgens gewicht
opgezet
23.1. Wordt een selectie uitgevoerd tijdens het spenen?
 Ja, kwetsbare biggen worden bij spenen geselecteerd en apart opgefokt
 Nee, alle biggen blijven bij de groep
 Nee, alle biggen blijven bij de groep, zwakke biggen krijgen extra antibiotica
 Nee, zwakke biggen worden na spenen wel uit het hok gehaald bij problemen
23.2. Criteria die ik het meest gebruik om kwetsbare biggen te identificeren (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Laag speengewicht, toch speenleeftijd ongeveer bereikt (>21d)
(wegens trage groei)
 Laag speengewicht, speenleeftijd (<21d) nog niet bereikt (wegens jonge leeftijd)
 Zieke dieren
 Dieren die een ziekte/infectie hebben doorgemaakt
 Biggen van eersteworpszeugen
 Biggen met lage droogvoer/snoepvoeropname
 Biggen die werden verlegd naar een pleegzeug
 Biggen uit de kunstmatige opfok met kunstmelk

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

24. Wordt er standaard of frequent medicatie toegediend in het voeder of drinkwater na spenen aan de
biggen?
 Nee
(1)
 Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk);
 Zinkoxide
(2)
 Colistine
(3)
 Amoxicilline
(4)
 Andere: …………..
(5)

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, gelieve deze hieronder te noteren.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Euthanasie:
De biggen worden op een humane manier gedood omdat ze een zeer lage overlevingskans hebben en
om onnodig lijden te voorkomen.
Alternerend zogen:
De biggen van éénzelfde toom worden in 2 of meerdere groepen opgesplitst. Deze groepen worden
afwisselend bij de zeug gelaten om biest of melk op te nemen.
Verleggen:
Een deel van de overtallige biggen uit één of meerdere tomen wordt bij een zeug gelegd die op
ongeveer hetzelfde moment geworpen heeft als de moederzeug en die naast haar eigen biggen nog
ruimte heeft om extra biggen te zogen.
Pleegzeug:
Een deel van de overtallige biggen wordt opgevoed door een zeug waarvan alle biggen al gespeend of
voorgespeend zijn.
Bijvoederen:
Biggen krijgen in de kraamstal extra voedingssupplement, kunstmelk, vast voeder of brij voeder
toegediend.
Voorspenen:
De biggen mogen ten vroegste gespeend worden op een leeftijd van 21 dagen volgens de wetgeving.
Om maximale overlevingskansen voor alle biggen te verkrijgen wordt in sommige gevallen een deel van
de biggen vroeger gespeend. Een zeug waarvan alle biggen voorgespeend zijn, kan als pleegzeug
gebruikt worden.
Groepsopfok:
Door hokafscheidingen van meerdere kraamhokken te verwijderen of openingen te voorzien kunnen
biggen zich mengen met biggen van ander nesten. Op die manier kunnen de biggen vrij rondlopen en bij
verschillende zeugen gaan zogen. Dit systeem heeft als voordeel dat stress door mengen van biggen na
spenen wordt vermeden en dat bijvoedering centraal kan aangeboden worden.
Drenchen:
Deze techniek houdt in dat biggen een boosterpreparaat of colostrumvervanger toegediend krijgen in de
mond via drenching (inspuiten in de mond). Deze supplementen bevatten onder andere extra energie,
immunoglobulinen en elektrolyten om deze biggen meer overlevingskans te bieden of om andere biggen
beter te laten starten.
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