Nieuwsbrief December 2016
Beste,

Langs deze weg wil het DanaPig team jouw een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar wensen!!

Een beloftevolle sporter kan pas aan de top komen door zeer secuur aan zijn
carrière te werken. Uitgebalanceerde voeding is hierin zeer essentieel om aan de
top te blijven.

Op de laatste varkensacademie te Beitem werd het nog duidelijk
gesteld. Varkenshouderij is TOPSPORT.

Uit proeven gedaan in Wageningen blijkt dat alles begint met het gewicht t.o.v.
leeftijd van gelten bij eerste inseminatie. Dit heeft een effect op de productie van
de eerste 3 worpen van de zeug.
Gelten die bij eerste inseminatie geen 135 kg wegen produceren 1.7 biggen
minder in de volgende 3 worpen dan deze tussen 135 en 160 kg. Wanneer echter
gelten meer dan 170 kg wegen bij eerste inseminatie is er een
productievermindering van 0.5 biggen waar te nemen.

Ook de lange leefbaarheid van de zeugen is medebepaald door leeftijd- gewicht
van de gelt bij eerste inseminatie. Wanneer gedekt op een correcte leeftijd en
gewicht gaan die tot 2 worpen langer mee.
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Het effect van conditie op beenwerk hebben wij in de laatste nieuwsbrief uitvoerig
behandeld en ook hier is er duidelijk een verband.

Het scoren van de lichaamsconditie gebeurt doorgaans door een score van 1 tot 5
toe te kennen aan elke zeug, gebaseerd op het al dan niet makkelijk waarnemen
van beenderen op verschillende plaatsten door het uitoefenen van de
knokkelmethode. Zo kunnen verschillende scores toegekend worden.
Zeugen mogen de kraamstal niet binnenkomen met een lichaamsconditie lager
dan 2.5. Ideaal zouden alle zeugen van eenzelfde groep een lichaamsscore tussen
2.5 en 3 moeten hebben waarvan 80 % een score van 3. De lichaamsscore in de
lactatie kan dalen tot 2.5 maar een score van 2 of lager moet te allen tijde
vermeden worden.

De lichaamsconditie van zeugen regelmatig inschatten loont. Dit blikt uit een
betere voeder efficiëntie en efficiëntere productie.

Een te hoge voedergift tijdens de dracht heeft een negatieve invloed op de
voederopname tijdens de lactatie. Het ultieme doel tijdens de lactatie is juist om de
voederopname te optimaliseren. Zeker 2, maar 3 voederbeurten zijn aanbevolen
om de voederopname te stimuleren. Er moet ook voldoende water van goede
kwaliteit worden voorzien.

Te vette zeugen hebben ook meer kans op problemen tijdens het werpproces, een
verminderde biestproductie en een toename in biggensterfte. Te magere zeugen
hebben ook slechtere reproductieresultaten.
Een te groot gewichtsverlies tijdens de lactatie leidt tot problemen in de volgende
cyclus. Lagere bevruchtingsresultaten, verlengd spenen-bronst en kleinere
worpen.
Zeugen die te mager komen op het eind van de dracht, vanaf dag 85, hebben ook
kans op een verminderde biestproductie. Een hoge voedergift op het eind van de
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Daarom is het van uiterst belang om Danavl zeugen, Topsporters in
varkenshouderij, in een optimale topsportconditie te houden. In de bijhorende
illustratie geven wij aan wat er bedoeld wordt met die conditiebepaling.

Danapig BVBA heeft contacten met alle belangrijke spelers in de
varkensvoedingsmarkt en hun vertegenwoordigers. Samen met hen kunnen
wij dan ook zorgen dat uw zeugen in optimale conditie staan om de gewenste
producties te halen. Voederschema’s en specifieke voederbehoeftes worden
met deze specialisten besproken en op maat van uw bedrijf ingezet.

DanaPig is ook aanwezig op Agriflanders van 12 tot
en met 15 januari!
Kom zeker langs voor een hapje en een drankje!

U kan steeds bij medewerkers van het DANAPIG BVBA team terecht voor info of advies.
Samen met u staan wij klaar om de toekomst in te gaan en aan een rendabele varkenshouderij
te werken.

Bekijk ook onze website: www.danapig.be
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