
Hoogproductieve zeugen
Het belang van een optimale conditie
en een goede gezondheid
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De tijd dat alle Vlaamse varkenshouders hetzelfde varken kweekten (Belgisch 

Landras x Piétrain) ligt al lang achter ons. De genetica kende een ongeziene evolutie: 

zuivere lijnen werden gekruist, er werden F1-zeugen en hybriden gekweekt. 

Samen met de wijzigingen in de genetica veranderden de productieresultaten en 

ook de voederbehoeften van de dieren. En de laatste jaren wordt gestreefd om 

magere varkens te kweken door zeugen aan te houden met minder vetreserves. 

Tegelijkertijd worden verschillende stalhuisvestingssystemen uitgevoerd en diverse 

groepsmanagementsystemen toegepast. Op die manier is de voederbehoefte voor 

elk bedrijf en voor iedere zeug verschillend. 

Focuspunten

De moderne zeug is een magere zeug
De moderne zeug is gemiddeld gezien groter, zwaarder 

en meer bespierd dan vroeger. Deze moderne zeug heeft 

het moeilijker om voldoende spekreserves aan te zetten. 

Toch zijn deze reserves noodzakelijk voor zeug en big. Het 

streven naar een optimale verhouding tussen spier en spek 

staat dan ook voorop. Zeugen in een goede conditie hebben 

meer kans op de productie van meer en betere biggen. 

Dat er bij de zeug tijdens de lactatieperiode conditieverlies 

optreedt, is volstrekt normaal. Echter, te veel conditieverlies 

tijdens de lactatie kan een negatieve invloed hebben op de 

volgende cyclus. Daarom is het essentieel om de juiste 

voeding te voorzien, aangepast aan de behoefte van de 

zeug. VitaElite en VitaSelect bevatten een uitgebreid 

assortiment aan lactatievoeders, zodat we steeds het 

gepaste voeder voor uw bedrijf kunnen voorzien. Na de 

lactatie willen we de reserves terug opbouwen in de eerste 

fase van de dracht. Onder andere de evolutie van de conditie 

tijdens de lactatieperiode kan ervoor zorgen dat de zeug 

nood heeft aan een ander type voeding en/of aangepaste 

voedergift tijdens de dracht. Om te vermijden dat de zeug met 

te weinig lichaamsreserves aan de volgende lactatieperiode 

begint, is het ook cruciaal om tijdens de laatste fase van de 

dracht te voldoen aan alle behoeftes van de zeug, zodat deze 

voldoende lichaamsreserves kan opbouwen. Ze heeft intussen 

een grotere nood aan eiwit voor de ontwikkeling van de biggen  

en de ontwikkeling van de uier. Ook voor de drachtfase 

hebben we in het VitaElite en VitaSelect gamma een 

waaier aan voeders om een optimaal resultaat voor uw 

bedrijf te bekomen.

Doelgericht voederen in functie van uw bedrijf!

Optimale conditie voor een optimaal resultaat!

Een goede gezondheid voor topprestaties!

Geplette gerst
Niet alleen de samenstelling van het voeder is 

belangrijk, maar ook de structuur van het voeder 

kan een rol spelen in de latere dierprestaties en 

diergezondheid. Fijn gemalen voeders hebben een 

betere nutriëntverteerbaarheid, maar té fijn malen is 

een risicofactor voor de ontwikkeling van maagzweren. 

Grove voeders zijn gunstig voor de maaggezondheid en 

zorgen voor een betere darmtransit, waardoor het risico 

op constipatie kleiner wordt. Té grof voeder heeft echter 

ook nadelen: de nutriëntverteerbaarheid is lager en er is 

meer kans op ontmenging. Het toevoegen van geplette 

gerst biedt een oplossing om een optimaal resultaat te 

bekomen. Door het pletten van gerst behouden we de 

voordelen van de grove vezelfractie, maar de nutriënten 

zijn wel beter opneembaar door de behandeling in 

de graanpletter. Eigen onderzoek bevestigt dat er 

minder ernstige maagproblemen vast te stellen waren 

bij het gebruik van geplette gerst.
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Om toch correct te kunnen blijven voederen is het levensnoodzakelijk om 

op elk ogenblik van de cyclus de voederbehoefte van de zeug 

te kennen. Daarom wordt hiervoor beroep gedaan op de 

moderne technologieën: echografi e.

De ene zeug is de andere niet

Metingen van spier- en spekdikte
Door gebruik te maken van echografi e, wordt zowel de spek- als de 

spierlaag van de zeug in beeld gebracht. Deze beeldopname geeft de 

status van de conditie van het dier op dat moment weer. Omdat het 

belangrijk is om de evolutie in conditie in kaart te brengen, worden deze metingen op 

vaste tijdstippen doorheen de cyclus herhaald. Hierbij kan het verlies of de toename 

in spek- en spierdikte weergegeven worden. Met deze inzichten kan vervolgens de 

energiebalans en de eiwitbalans van de zeug geoptimaliseerd worden.

Meetresultaten bepalen 
de voerstrategie
Om ten allen tijde te voldoen aan de behoeftes van 

de zeug doorheen de productiecyclus, is het belangrijk 

om een inzicht te hebben op de conditie van de zeug en deze te 

monitoren. Hierbij zijn de resultaten van de metingen een uitstekende 

parameter. Het vermijden van conditieverlies tijdens de laatste fase 

dracht, spier- en spekverlies tijdens de lactatie beperken en een goed 

herstel tijdens de eerste drachtfase staan voorop. Via deze inzichten 

kan in samenspraak het geschikte voeder aangeboden worden en een 

op maat gemaakt voederschema opgesteld worden. 

Zo kunnen onze experten helpen om optimale resultaten te 

behalen op uw bedrijf.

Gelten voorspellen de toekomst
Bij het inzetten van nieuwe fokzeugen is het doel nog 

steeds een lange levensduur met veel biggen. Het 

allerbelangrijkste hiervoor is een goede start. Tijdens de 

opfokperiode wordt de basis gelegd voor de verdere carrière van de zeug. 

Het doel is om in deze periode via het voeder en/of de voedergift een 

ideale groeisnelheid en een goede ontwikkeling van de gelt te bekomen, 

met aandacht voor een goede ontwikkeling van het beenwerk. Door 

de juiste verhouding eiwit en energie in elke fase te voorzien, kunnen 

we deze ontwikkeling ondersteunen en voldoende lichaamsreserves 

opbouwen in de laatste opfokfase. Een optimale conditie bij de gelten 

draagt bij tot de langleefbaarheid en topprestaties.



ZEUGEN DRACHT ELITE 100 ST

ZEUGEN DRACHT ELITE 110 HE

ZEUGEN DRACHT ELITE 120 HP

ZEUGEN TRANSITIE ELITE 200

ZEUGEN WORP ELITE 210

ZEUGEN LACTO 1 ELITE 300

ZEUGEN LACTO ELITE 310 HE

ZEUGEN LACTO ELITE 320 ST

ZEUGEN LACTO ELITE 330 HP

ZEUGEN BRONST ELITE 400

ZEUGEN OPFOK 1 ELITE 500

ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 510 HP

ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 520 HE

ZEUGEN OPFOK 3 ELITE 530

In beide gamma’s wordt gebruik gemaakt van geplette gerst omwille van de vele voordelen voor de algemene gezondheid van de 

dieren. Al deze voeders zijn beschikbaar in meel, kruimel of korrel. Aangepaste recepten zijn voorzien voor verschillende 

productietechnieken: ad libitum voedering, buitenbeloop, extra normen binnen commerciële labels, … 

H.B. schakelde over van een 4WS naar 

een 3WS, de biggen blijven langer 

bij de zeug in het kraamhok. Om te 

vermijden dat de zeug overbelast 

wordt en te veel afmagert, werden 

ruim vooraf metingen uitgevoerd, en 

werd de voederstrategie met succes 

aangepast.

Getuigenissen
T.V. wijzigde van genetica en bleef 

zijn nieuwe gelten op dezelfde 

manier voederen als zijn vroegere 

opfokdieren. Vervetting en zwaardere 

dieren waren hiervan het gevolg. 

Metingen en advies volgden. Een 

aangepast voeder zorgde voor de 

oplossing.

E.D. merkte dat zijn zeugen moeilijk 

in lactatie kwamen en te weinig biest 

produceerden. Metingen brachten de 

evolutie van de conditie gedurende 

de laatste maand van de dracht 

aan het licht. Een evaluatie van dit 

conditieverloop en een aanpassing 

aan het voederschema leidden tot 

vitalere biggen.

ZEUGEN DRACHT SELECT 100 ST

ZEUGEN DRACHT SELECT 110 HE

ZEUGEN DRACHT SELECT 120 HP

ZEUGEN TRANSITIE SELECT 200

ZEUGEN WORP SELECT 210

ZEUGEN LACTO 1 SELECT 300

ZEUGEN LACTO SELECT 310 HE

ZEUGEN LACTO SELECT 320 ST

ZEUGEN LACTO SELECT 330 HP

ZEUGEN BRONST SELECT 400

ZEUGEN OPFOK 1 SELECT 500

ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 510 HP

ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 520 HE

ZEUGEN OPFOK 3 SELECT 530
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