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Door de inzet van prelacto rondom werpen zijn de zeugen rustiger en verloopt het werpproces vlotter. De 
biggen drogen sneller op en kunnen voldoende biest opnemen. Die betere start werkt volgens Michel van 
Aert lang door. Ook bij de gespeende biggen en vleesvarkens loopt het lekkerder.

Meer levend geboren biggen per zeug is niet direct het belangrijk-
ste doel op het gesloten bedrijf van Fons en Michel van Aert. Wel 
vinden ze het van belang de vitaliteit van de biggen te verbeteren. 
“We willen bij de geboorte een zo goed mogelijke, vitale, uniforme 
big. Zodat we ons streven om 14 biggen bij de zeug te spenen, 
kunnen behalen.”
Om de bigvitaliteit te verbeteren, zijn ze overgestapt naar de 
inzet van het prelactovoer van Fransen Gerrits rondom werpen. 
Dat voer zorgt voor een betere overgang van het dracht- naar 
het lactovoer en een betere doorbloeding van de baarmoeder. De 
zeugen krijgen prelacto vanaf opleg in de kraamstal tot vijf dagen 
na werpen. Daarna gaan ze over naar het hoog geconcentreerde 
lactovoer, zodat ze niet te veel afvallen en in perfecte conditie naar 
de dekstal gaan.
De effecten van de prelacto zijn volgens Van Aert duidelijk. Het 

Michel van Aert ziet positieve effecten van prelacto doorwerken in hele bedrijf

Goed begin essentieel

werpproces verloopt duidelijk vlotter en de biggen zijn bij de 
geboorte vitaler. “De meeste zeugen zijn nu binnen vier uur klaar. 
Eerder waren de zeugen vaak vijf of zes uur bezig, nu is dat een 
uitzondering.”

Extra aandacht bij geboorte
Om de biggen te helpen, worden ze rond de geboorte goed in de 
gaten gehouden. De warmtelamp in het afgedekte biggennest 
is aan. Kalk op de vloer van het nest zorgt dat de biggen sneller 
opdrogen. Medewerkster Marloes geeft lichte biggen direct een 
energieshot en legt ze in het nest om op te drogen. Zijn er meer 
dan 14 biggen bij de zeug, dan legt ze de dikste biggen met een 
volle buik anderhalf uur apart. De andere biggen en zeker ook de 
laatst geboren biggen krijgen hierdoor de kans om genoeg biest op 
te nemen. 
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De dag na de geboorte krijgen de biggen Basdiar. Telkens maar een 
klein beetje, zodat het product vers blijft en de biggen nieuwsgierig 
komen kijken. Na een week gaan de biggen over op warme brij: 
drie tot vier keer per dag een verse portie. De zeugen zorgen echter 
met hun goede melkproductie voor het overgrote deel van de voe-
ding van de biggen. En dat gaat goed. Bij spenen wegen de biggen 
nu 7,5 tot 8 kilo. Toch al snel een halve kilo meer dan voorheen 
zonder prelacto.

Bedrijfsbreed positief
De verbetering van de bigvitaliteit lijkt ook door te werken in de 
rest van het bedrijf. “Bij de gespeende biggen loopt het ook ge-
makkelijker”, vindt Van Aert. “Ze groeien beter door en ook bij de 
vleesvarkens merken we het al. De groei is daar gestegen van 840 
naar 870 gram per dag.”
Daarnaast lukt het beter om de zeugen in conditie te houden. 
Eerder was het gewichtsverlies in het kraamhok te groot. Nu is het 
meestal beperkt tot 30 kilo. Van Aert: “Dat weten we omdat we 
de zeugen bij opleg in het kraamhok en bij spenen wegen. Ook de 
opfokzeugen wegen we, want die moeten bij de eerste keer inse-
mineren liefst 160 kilo wegen. Als het minder is, vallen ze te veel 
af in het kraamhok en heb je een flinke tweedeworpsdip.”

Meer weten over de ervaringen van Michel van Aert met prelacto? 
Ga naar www.varkens.nl, lees het verdiepende artikel en kijk bij 
Bedrijf in beeld.

BEDRIJFSGEGEVENS

Extra inzicht in biestopname 

Prelactovoer brengt de biestproductie naar een optimaal niveau. 
Bij 8 zeugen en 32 biggen heeft DAC ZuidOost een bloedmonster 
genomen om het IgG-gehalte door Hipra te laten testen. Split-
suckling geeft biggen de kans voldoende biest op te nemen. Bij 
eersteworpszeugen lukt dat niet omdat ze vaak ’s nachts werpen.

Zeugen wegen bij opleg kraamhok en bij spenen

Energieshot voor lichte biggen

Fons en Michel van Aert (24) hebben in Nederweert een gesloten 
varkensbedrijf met 850 zeugen en 6.500 vleesvarkensplaatsen. 
De TN70 zeugen spenen gemiddeld 32,5 biggen per jaar. De 
Tempo vleesvarkens groeien 870 gram per dag.
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Praktijkcase

WE WILLEN BIJ DE GEBOORTE EEN ZO 
GOED MOGELIJKE, VITALE, UNIFORME 
BIG. ZODAT WE ONS STREVEN OM 
14 BIGGEN BIJ DE ZEUG TE SPENEN, 
KUNNEN BEHALEN’


