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Voeding van zeugen rond het werpen
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Vraagstelling en discussie

Praktijkcentra dierlijke productie
Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde
landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden in
2007 op initiatief van de toenmalige minister-president 5 praktijkcentra in de dierlijke
sector opgericht: de praktijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en
bijen. Begin 2007 werd door verschillende actoren die in Vlaanderen bezig zijn met
onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector de intentieverklaring ondertekend voor
de start van o.a. het Praktijkcentrum Varkens (zie ommezijde).
Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor
praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de dierlijke sector. Door
samen te werken en de onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen kunnen de
aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de voor handen zijnde
onderzoeksbudgetten optimaal aangewend worden.
Deze praktijkcentra moeten gezien worden als een overlegplatform waarin de
betrokken onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen werken aan een grotere
coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en aan een afstemming van hun
communicatie naar de sectoren. Het is de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
(ADLO) die samen met het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) de coördinatie
van deze praktijkcentra op zich neemt.
De werking berust momenteel op het samen organiseren van studiedagen en het
indienen van demonstratieprojecten. Sinds eind 2007 komen ook enkele leden van
de praktijkcentra in aanmerking om bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun
aan te vragen bij investeringen. Op die manier zijn ze in staat de bestaande
infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse noden van praktijkonderzoek en
demonstratie.
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Vragen???
Voeding van zeugen rond het
werpen
Drs. Ir. An Cools
Labo Diervoeding
Faculteit Diergeneeskunde, UGent

• Waarom problemen met voederopname in de
kraamstal?
• Voldoende voederen tijdens de dracht om
tekorten tijdens de lactatie op te vangen?
• Minder vezel om voederopname tijdens
lactatie te verbeteren?
• Meer energie om zoveel mogelijk
conditieverlies tijdens lactatie te voorkomen?

De peripartale periode
Waarom problemen met
voederopname in de kraamstal?

• Peri = rond (grieks voorzetsel)
Partus = geboorte
=> peripartaal = periode rond geboorte
• Zeug: week voor werpen tot week na werpen
=> start met transfer naar kraamstal
Korte maar kritieke periode!!

De peripartale periode
Zeer veel veranderingen op korte tijd

Huisvesting
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele
huisvesting

Huisvesting: Verhuisstress
Wijziging
omgeving

Verhuis
handeling

Huisvesting: Temperatuurstress
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele huisvesting

– Hogere staltemperatuur

Acute stress

Honger

Huisvesting: Temperatuurstress
Temperatuur
Voederopname

Voeding: Voederschema
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele huisvesting
– Hogere staltemperatuur

• Voeding:
– Van gerantsoeneerd tijdens dracht naar ad libitum
tijdens lactatie

Voederopname
Groei biggen

Voeding: Voederschema
Overgang gerantsoeneerd naar ad libitum
=> dip in voederopname

Voeding: Vezelgehalte
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele huisvesting
– Hogere staltemperatuur

• Voeding:
– Van gerantsoeneerd tijdens dracht naar ad libitum tijdens lactatie

– Van hoog naar laag vezelgehalte

Voeding: Vezelgehalte

Voeding: Vezelgehalte
Vezelgehalte daalt

Vezelgehalte daalt

??

Darmtransit daalt

Voederopname stijgt
Constipatie & Ongemak
Voederopname daalt

Voeding: Energie
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele huisvesting
– Hogere staltemperatuur

• Voeding:
– Van gerantsoeneerd tijdens dracht naar ad libitum tijdens lactatie
– Van hoog naar laag vezelgehalte

– Van laag naar hoog energiegehalte

Voeding: Energie

Voeding: Energie
Hoog energiegehalte
Gemiddeld energiegehalte

Interne veranderingen
• Overgang dracht naar lactatie
– Wijziging voortplantingshormoon
– Wijziging voederopname hormonen
– Wijziging gevoeligheid voor hormonen
=> Invloed op voederopname!

Hogere energieopname
=> hoger leptinegehalte
=> lagere voederopname

Peripartale periode
• Huisvesting:
– Van groepshuisvesting naar individuele
huisvesting
– Hogere staltemperatuur

• Voeding:
– Van gerantsoeneerd tijdens dracht naar ad libitum
tijdens lactatie
– Van hoog naar laag vezelgehalte
– Van laag naar hoog energiegehalte

• Interne veranderingen

Peripartale periode:
Alles aanwezig om
voederopnameproblemen te
creëren!!

Effect van externe factoren
Voldoende voederen tijdens de
dracht om tekorten tijdens lactatie
op te vangen?

Effect voederschema dracht
• Omgekeerde relatie tussen voederopname
tijdens dracht en lactatie
Ad libitum

Restricted

Energiebehoefte drachtige zeug

Energiebehoefte drachtige zeug

Energiebehoefte drachtige zeug

Energiebehoefte drachtige zeug

Effect conditie op voederopname
Relatie voederopname lactatie en conditie
op moment van werpen

Totale energiebehoefte
■ Normale conditie
● Vette conditie

Vette zeug: meer vetweefsel
• Hogere behoefte voor onderhoud
=> minder energie over voor groei foeti

Vette zeug: meer vetweefsel
• Hogere behoefte voor onderhoud
=> minder energie over voor groei foeti

• Vertraagde partus (lome zeug)
=> vitaliteit biggen daalt
=> aantal doodgeboren stijgt

Vette zeug: meer vetweefsel
• Hogere behoefte voor onderhoud
=> minder energie over voor groei foeti

• Vertraagde partus (lome zeug)
=> vitaliteit biggen daalt
=> aantal doodgeboren stijgt

• Lage voederopname tijdens lactatie
=> gedaalde melkproductie
=> mobilisatie lichaamsreserves

Vette zeug: meer vetweefsel
• Vetweefsel: leptineproductie
=> verstoord calciummobilisatie
=> slechte spiercontracties
baarmoeder
=> problemen opstart lactatie
=> remming eetlust
=> mobilisatie lichaamsreserves
=> verlies conditie tijdens
lactatie
=> problemen tijdens
volgende cyclus

Optimale conditie
Streven naar optimale conditie om
problemen rond de partus te
voorkomen!

Minder vezel om voederopname
tijdens lactatie te bevorderen?

Belang van vezel

Constipatie?

• te weinig vezel
=> verstoorde darmtransit

• constipatie: vertraagde partus
=> zwakkere biggen
=> dood geboren biggen

• constipatie: proliferatie ‘slechte’ darmflora
=> koorts bij de zeugen
=> MMA (mastitis, metritis, agalactie)
=> verder verzwakken biggen

Hoe bepalen of er een constipatieprobleem is?
Constipatiescore: 5 dagen voor tot 5 dagen na werpen
– Score 0: afwezigheid van mest
– Score 1: harde droge mest
– Score 2: droge tot normale mest
– Score 3: normale tot natte mest
– Score 4: natte mest,weinig structuur
– Score 5: zeer natte tot vloeibare mest

Score 0: geen mest

Score 1: harde droge mest

Score 3: normale tot natte mest

Score 2: droge tot normale mest

Score 4: natte mest,weinig structuur

Hoe score interpreteren?
Aan/afwezigheid mest:
– < 2 dagen score 0: ok
– 2 dagen score 0: lichte constipatie
– 3-4 dagen score 0: ernstige constipatie
– > 5 dagen score 0: extreem ernstige contipatie

Score 1: harde droge mest

Score 3: normale tot natte mest

Score 2: droge tot normale mest

Score 4: natte mest,weinig structuur

Hoe score interpreteren?
Mestconsistentie:
– score 1: vertraagde darmtransit
=> voorloper constipatie
– score 2 à 3: ideaal
– score 4 en 5: te snelle darmtransit
=> onvoldoende vertering en absorptie nutriënten

Evenwicht tussen vet en koolhydraten
Meer energie om zoveel mogelijk
conditieverlies tijdens lactatie te
voorkomen?

Lichaamsreserve

Voeder

Vet

Eiwit

C2

Acetyl CoA

Koolhydrate
n

C3

Oxaloacetaat
1:1
Citroenzuur

Krebcyclus

Energievoorzienig peripartaal
• Snel benutbare energie voor biggen einde
dracht
• Voldoende energie voor de sportprestatie van
het werpen

Energievoorzienig peripartaal
Essentiële vetzuren voor “rijping” biggen
einde dracht
– Omega 3 voor vitaliteit biggen
Vetten steeds voorzien van
de nodige antioxidanten
(vitamine E, Selenium,...)

Energievoorziening peripartaal
Energie uit fermenteerbare vezels:
– Fermentatie dikke darm: vluchtige vetzuren
– Belangrijke energiebron voor zeugen

Praktisch
• Vermijd plotse overgangen
– Geleidelijke wijziging voederschema
– Samenstelling drachtvoeder afstemmen op
samenstelling lactatievoeder

• Respecteer de darmtransit van de zeugen
– Voldoende vezel in het voeder
– Voedergift niet te extreem afbouwen

• Voldoende vers drinkwater

Praktisch

Bedankt voor uw aandacht!

• Nutriënten in de juiste verhouding
– Verhouding oplosbare/onoplosbare vezels
– Verhouding vet/koolhydraten
– Voldoende vitaminen, mineralen en antioxidanten

• Let op de conditie van de zeugen
– Voeder naar behoefte
– Conditie zeugen optimaal houden

Vragen?

An.Cools@UGent.be,
Labo Diervoeding Faculteit Diergeneeskunde,Heidestraat 19, B-9820 Merelbeke

