
De eerste isotone 
eiwitdrank voor 
varkens
Help uw varkens vanaf dag 
2 bij de overgang tussen de 
verschillende productiestadia, 
houd ze vitaal en gezond.



Waarom zijn 
enterocyten  
zo belangrijk?
Enterocyten zijn cellen in de darmwand.  
Alle voedingsstoffen komen hierlangs 
als laatste stap voor de opname in de 
bloedbaan. 

Tonisity Px stimuleert de werking van de 
enterocyten en bevordert de groei van de 
darmvlokken. Deze worden langer,  
waardoor ze de voedingsstoffen beter 
kunnen opnemen.

Wat is Tonisity Px?
Tonisity Px is de eerste isotone eiwitdrank die al  
vanaf dag 2 de darmen van uw varkens ondersteunt

Het juiste onderbuikgevoel 
Tonisity Px bevat een aantal belangrijke ingrediënten die de 
ontwikkeling van de enterocyten in de dunne darm stimuleren, 
zodat deze optimaal werkt.

Minder  
uitval voor  
het spenen

Vlottere  
overgang tijdens 
de speenperiode

Hogere 
speengewichten 

en een betere 
groei tot de slacht

Waarin verschilt  
Tonisity Px van  
andere producten?

Tonisity Px helpt varkens bij de overgang tussen de 
verschillende productiestadia, door ondersteuning 
van de enterocyten in de dunne darm. Dit levert de 
volgende voordelen op de lange termijn: 

30% minder uitval 
voor het spenen

10,3%b

52/506

15,1%a

64/425

Tonisity Px Controlegroep

Biggen die op dag 2 t/m 8 Tonisity 

Px kregen, vergeleken met een 

controlegroep.1

Ondersteunt  
de groei

Varkens die op dag 2 t/m 8 en tijdens de 

speenperiode Tonisity Px kregen, hadden 

een betere groei dan de controlegroep en 

bereikten eerder het eindgewicht.2

dag 28
+310g

dag 79
+1,7kg

dag 172
7 dagen eerder afgeleverd 

bij 120 kg levend gewicht

1  Tonisity Tech Bulletin PX-18-01
2 Gegevens in dossier, onderzoeksrapport TON-18-051

3 Gegevens in dossier, onderzoeksrapport 16-004
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Ontwikkeling van de 
dunne darm tijdens de 
eerste 3 levensweken

Het totale darmoppervlak is 
dubbel zo groot op dag 10

Het aantal enterocyten 
verdubbelt in de eerste 3 
levensdagen

De lengte en het oppervlak van 
de darmen is drie keer zo groot 
op dag 21

2x

2x

3x

Voordelen van  
Tonisity Px vergeleken 
met controlegroep3:

Voor spenen:
8,3% langere 
darmvlokken

9,0% dikker 
darmslijmvlies 

Na spenen:
16,9% langere 
darmvlokken

10,6% dikker 
darmslijmvlies



Bij het werpen:
Een belangrijk moment  
voor een hogere overlevingskans

In een onderzoek op een Amerikaans bedrijf met 7.200 

zeugen (spenen tussen dag 15 en 22) verminderde door 

een dosis Tonisity Px op dag 2 t/m 8 de uitval voor het 
spenen met 1/3 (10,3% vs. 15,1%, P=0,03) en was er een 
extra gewichtstoename van 9,3% (9,9 kg vs. 9,0 kg,  

P = 0,06) tijdens de eerste drie weken na het spenen.4

Geef aan biggen gedurende dag 2 t/m 8
Dosering: 500 ml/worp/dag 
  (40 ml/big/dag)

Gebruik de meegeleverde Tonisity International-maatlepel. Voeg 2 afgestreken 

lepels toe aan 10 l water

Tonisity Px 
poeder

 vers 
water

Tonisity Px-
oplossing
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Ondersteunt een  
krachtige en gezonde start
Geef Tonisity Px op dag 2 t/m 8 voor gezondere darmen vanaf 
het allereerste begin. 

Het resultaat

Een meta-analyse van 60 onderzoeken, uitgevoerd in Europa, 

Azië en de Verenigde Staten onder 125.575 biggen, toont een 

gemiddelde afname van 20% in uitval voor het spenen, in 

vergelijking met de controlegroep (9,7% vs. 12,1%).5

Dit is +0,32 big per worp, of  
+0,75 biggen per zeug per jaar.

Gezondere 
darmen

Minder uitval 
voor het 
spenen

Betere groei 
tot aan de 

slacht

Hoger 
rendementBereidingsinstructies:



Speenprogramma
Giet de Tonisity Px-oplossing op het droogvoer,  
of maak een brij, minimaal 3 dagen voor het spenen.

-3d -2d

40 ml per big/dag 100 ml per big/dag

-1d Speendag +1d +2d

De Tonisity Px-oplossing kan ook worden gebruikt 
voor brij, om voeropname na het spenen te 
stimuleren. Meng voor 20 kg brij 10 liter Tonisity 
Px-oplossing met 10 kg droogvoer. Geef in de 
speenhokken 20 kg brij per 100 biggen, gedurende 
2-3 dagen

Tonisity Px-poeder Tonisity Px-oplossingschoon water

Tonisity Px-oplossing Tonisity Px-brijdroogvoer

Menginstructies
Voor in brij/op droogvoer

Zorg voor constante groei 
met minder achterblijvers 
De eerste week na het spenen kunnen problematisch zijn.  
Dit onderzoek toont de voordelen van Tonisity Px aan. 

Biggen die op dag 2 t/m 

8 Tonisity Px-oplossing 

in een kom kregen en in 

de speenperiode op het 

droogvoer, namen 28% 

meer toe in gewicht dan de 

controlegroep, tijdens de 

eerste week na het spenen 

(dag 21 t/m 28). ControlegroepTonisity Px-groep
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grams
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De varkens drinken meer, waardoor een 
betere voerinname en een betere groei 
worden verkregen. 

Tonisity Px zorgt voor de noodzakelijke 
energieboost en hydratatie tijdens de 
stressvolle speenfase.

Het 
resultaat

Verhouding
1 liter Tonisity Px-oplossing per kg 
droogvoer

Dosering
Richtwaarde van 40 ml oplossing per big per dag, 
op het voer of in een brij.

Geef zo mogelijk Tonisity Px-oplossing tot 3 dagen 
na het spenen (100 ml per big/dag)



Zowel zeugen als  
biggen hebben profijt  
van Tonisity Px
Tonisity Px levert niet alleen microenterale voeding aan biggen 
vlak na de geboorte en rondom spenen, maar kan ook worden 
gebruikt als aanvulling op zeugenvoer, ter verhoging van de 
productiviteit.

Het gebruik van zeugenvoer met 
toevoeging van 3% Tonisity Px voor het 
werpen en het spenen leidde tot een 
toename in het speengewicht na 21 
dagen.6 

Zeugen die voor het werpen en het spenen 
Tonisity Px kregen, waren beter bestand 
tegen de stress die deze levensfases met zich 
meebrengen. De voordelen zijn te zien bij de 
biggen:
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Gezonde varkens  
verlagen de kosten

Biggen van zeugen die behandeld zijn met Tonisity Px

minder antibioticagebruik663% 
Biggen van zeugen die  
voor het werpen  
Tonisity Px kregen,  

hadden een 3,75 keer 
kleinere kans op 
antibioticatoediening dan 
biggen van zeugen die geen 
Tonisity Px kregen.

Minder 
antibiotica 
betekent gezondere 

varkens
lagere 
kosten

minder  
werk

14,5%a

n=387

38,8%b

n=415

6  Onderzoek: (TON-17-003)

Hoger speengewicht Grotere voeropname bij zeugen

Minder uitval voor spenen Minder antibioticagebruik 



Stress door  
omgevingsfactoren of transport

Tijdens transport ondervinden varkens stress 
(ruimtebeperking, transportomstandigheden, laden en 
lossen) waardoor hun algemene gezondheid en welzijn 
negatief worden beïnvloed. 

Tonisity Px kan gebruikt worden ter ondersteuning en 
voor hydratering tijdens deze stressvolle periodes, zodat 
de varkens in de best mogelijke conditie aankomen op 
hun bestemming.

Gebruik Tonisity Px voor en na het 
transport voor een snellere overgang 
naar normaal eetgedrag na aankomst.

Voor transport: 
Geef pas gespeende biggen 2 liter 
vloeibare Tonisity Px-oplossing per  
25 dieren gedurende 2 dagen 
voorafgaand aan het transport,  
en 2 dagen na aankomst.

Voor de slacht:
Geef slachtrijpe varkens voorafgaand 
aan het transport 1 liter vloeibare 
3% Tonisity Px oplossing per 100 kg 
lichaamsgewicht.

Verminder de gevolgenen
van ziekte

De uitval na het spenen tijdens 
de 6 weken na aankomst was 
significant lager bij de varkens 
die Tonisity Px kregen (5,18%) 
dan bij de controlegroep 
(13,85%) (P < 0,001).7

Als varkens te maken krijgen met 
lastige omstandigheden, zoals 

verplaatsing, uitbraak van een 
ziekte of productieproblemen, 
herkennen de dieren Tonisity Px 
en drinken/eten ze het graag.

Amerikaanse 
varkenspopulatie met  
een bijzonder ernstige 
PRRS-uitbraak 

Varkens kregen  
Tonisity Px voor en na een 
transport van 12 uur

7 Tonisity Tech Bulletin PX-18-03

Tonisity Px Controlegroep
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Gebruik Tonisity Px 
Zet Tonisity Px aan het werk op uw  

bedrijf of adviseer het aan uw klanten

Wilt u meer informatie of wilt u Tonisity Px bestellen:
T: +31 6 290 47513     E: gino@tonisity.com  

W: tonisity.com


