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Inleiding
Melkvervanger (MV) wordt vaak gebruikt in de eerste levensweken om biggen te ondersteunen, vooral in grote tomen. Tonisity Px™ is een isotone eiwitdrank
welke wordt ingezet vanaf levensdag 2 tot en met 8 en vanaf 3 dagen voor tot en met 3 dagen na het spenen. De MV bevat extra caloriën voor de big, terwijl
Tonisity Px™ een betere absorptie en een betere benutting van de nutriënten ondersteunt.
Studie ontwerp
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Prestaties in speengewicht

Tempo x (York x Nederlands Landras) genetica op een proefbedrijf
Studie bevat 80 tomen met 1240 biggen, gespeend op 27 dagen
Geboortegewichten waren niet significant verschillend

Slechts 5,6%b van de biggen in de Px groep had een speengewicht van <5kg,
vergeleken met respectievelijk 11,8%a, 7,0%ab en 10,6%a (p=0,05) in de controle
groep, Px+MV groep en MV groep (figuur 1)
Het percentage biggen met een speengewicht >10kg was significant hoger in
de Px groep met 12,4%b, vergeleken met respectievelijk 2,7%a, 3,3%a en 5,5%a in
de controle groep, Px+MV groep (p<0,001)
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Proefgroepen:
Negatieve controle groep (C), alleen melk van de zeug
Px groep (Px), 3% oplossing Tonisity Px™ 500mL/toom/dag
Px en melkvervanger groep (Px+MV), MV en Tonisity Px™ in aparte bakjes
Positieve controle groep (MV), alleen MV
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35

% of Weaned Piglets

-

Tonisity Px™ en/of MV vanaf dag 2 tot en met dag 8 na de geboorte
Hoeveelheid MV is verhoogd van 100 tot 1200mL per dag
Vanaf dag 9 is in alle groepen biggenvoer verstrekt
De groepen met Px en Px+MV kregen een combinatie van een 3% oplossing en
brijvoer met Px vanaf 3 dagen voor tot en met 3 dagen na het spenen
Overleggen was toegestaan binnen de eerste 24 uur, binnen de proefgroepen
> tomen zijn gestandaardiseerd op 15 biggen
Met spenen, 192 biggen van elke groep zijn gesorteerd op gewicht en sekse in
16 hokken van 12 biggen per hok en zijn gevolgd tot dag 35 na spenen
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Class of Weaning Weight (kg)

Biggen zijn gewogen op dag 2, 9, 14 voor spenen en op dag 7, 14 en 35 na
spenen
Droge stof, voeropname, uitval, selectie, diarree score en medicatie
Voeropname, rugspekdikte en gewicht van de zeugen tijdens lactatie

-

12.4 %§

‡P<0.05 §P<0.001
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Figuur 1. Verdeling van de biggen in diverse gewichtklassen

Prestaties na het spenen

Data is geanalyseerd door middel van F-toetsen bij gebruik van ANOVA
(GenStat, 2016) en met tomen of hokken als experimentele eenheid. Resultaten
worden beschouwd significant te zijn bij p ≤ 0,05 en worden gezien als trend bij
p ≤ 0,10
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Resultaten

Slechts 5,6%b van de biggen in de Px groep had een speengewicht van <5kg,
vergeleken met respectievelijk 11,8%a , 7,0% ab en 10,6% a (p=0,05) in de
controle groep, Px+MV groep en MV groep (figuur 1)
Het percentage biggen met een speengewicht >10kg was significant hoger in
de Px groep met 12,4%b , vergeleken met respectievelijk 2,7% a ,3,3% a en 5,5%a
in de controle groep, Px+MV groep (p<0,001)

Opname van Tonisity Px™ en melkvervanger
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Geboortegewicht was niet significant verschillend tussen de groepen (p=0,28)
Totale opname van supplementen was het hoogst in de Px+MV groep (Tabel 1)
Px biggen ontvingen een gemiddelde van 2,5 extra kcal/dag, vergeleken met
40 kcal/dag in de Px+MV groep

Cumulatieve opname
hoeveelheid (mL/toom)

Px

Px+MV

MV

3319

7441

5602

Gemiddelde opname
hoeveelheid (mL/toom/dag)

1063

445

Gemiddelde opname
hoeveelheid (mL/big/dag)

32

Extra caloriën (kcal/big/dag)

2,5

(395 Px + 668 MV)

76
(28 Px + 48 MV)

40

800
57
45

Tabel 1. Voeropnames
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Px

Px+MV

MV

Gemiddeld speengewicht (kg)

7,61a

8,24b

7,67a

7,69a

Gemiddeld gewicht
na spenen (dag 35) (kg)

22,1ab

23,6c

21,9a

22,9bc

Dagelijkse groei
(vanaf spenen tot dag 35) (g)

414ab

439c

405a

436bc

Tabel 3. Resultaten ná spenen (n= 16 hokken, 768 biggen)

Economische overwegingen
33

33

Prestaties voor spenen
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Controle

De Px biggen hadden een gemiddeld speengewicht van 7,60kg vergeleken
met 7,09kg in de controle groep, 7,33kg in de Px+MV groep en 7,31kg in de MV
groep (Tabel 2)
De Px biggen waren 0,51kg zwaarder dan biggen in de controle groep en 0,3kg
zwaarder dan in de MV groep (p=0,16)
De gemiddelde groei per dag vanaf de geboorte tot aan spenen neigde om
hoger te zijn (p=0,11) in alle groepen vergeleken met de controle groep
Controle

Px

Px+MV

MV

p-waarde

Speengewicht* (kg)

7,09

7,60

7,33

7,31

0,16

Dagelijkse groei*
(geboorte tot spenen) (g)

216x

232y

228xy

222xy

0,11

Dagelijkse groei*
(dag 8 tot aan spenen) (g)

236

253

245

239

0,19

Tabel 2. Resultaten vóór spenen (n= 80 tomen, 1240 biggen)

*Alle resultaten zijn gecorrigeerd voor elk verschil in oorspronkelijk lichaamsgewicht
Gemiddelden zonder hetzelfde bovenschrift verschillen – abc P < 0,05 xyz P < 0,10

Een hoger gewicht van 0,5kg met spenen vertaalt zich in ongeveer 2,5kg
extra gewicht bij de slacht of 3,6 dagen eerder afleveren, dit resulteert in
gereduceerde voer- en kapitaalkosten
De gemiddelde kosten van een melkveranger bedragen €0,47 per big (bron:
Denemarken), terwijl de kosten van Tonisity Px™ €0,35 per big bedragen. Dit is
een kostenreductie van 38,2% bij gebruik van Tonisity Px™ vergeleken met het
gebruik van melkvervanger

Samenvatting
Tijdens deze proef zijn Tonisity Px™ en de melkvervanger maar 7 dagen
lang toegediend, de Px groep overtrof hierbij al de melkvervanger groep.
Hoewel de MV biggen 20x meer calorieën ontvingen, presteerde de Px
biggen beter dan de MV biggen. Dit is opmerkelijk. Deze data ondersteunt
de werking van Tonisity Px™ dat leid tot betere absorptie van de
beschikbare nutriënten.

