Vitale biggen met
AR Transit
Bij grote tomen is bigvitaliteit een uitdaging. Uit onderzoek is
gebleken dat de juiste voedingsstoffen in zeugenvoer bij kunnen
dragen aan de overlevingskansen van biggen tijdens de dracht en
transitiefase.
ZEUGEN ONDERSTEUNEN TIJDENS TRANSITIEFASE VOOR VITALE BIGGEN
AR heeft een product ontwikkeld om de vitaliteit van grote tomen biggen te verhogen. Dit product heet
AR Transit. Het product is afgelopen jaar uitvoering getest op ons praktijkbedrijf. Uit het onderzoek blijkt
dat het percentage doodgeboren biggen daalt met 25% en de bigoverleving toeneemt met 13%.

GROTERE TOOMGROOTTE EN BIGGENSTERFTE
Het blijkt dat de kans op doodgeboren biggen toeneemt naarmate de tijd tussen het werpen van de
biggen toeneemt. Nadat een zeug een pauze heeft genomen worden er meer biggen dood en zwak
geboren. De toevoer van voldoende zuurstof via de navelstreng en de placenta net voor en gedurende
het werpen is essentieel om zwak en doodgeboren biggen te voorkomen.
Technisch getal

Controlegroep

AR Transit

Verschil

Totaal geboren

16,23

15,18

-1,05

Levend geboren

15,30

14,50

-0,81

Doodgeboren

0,93

0,68

-0,25

% Doodgeboren

5,69

4,44

-1,25

Uitval tot spenen (totaal)

16,57

14,25

-2,31

Uitval tot dag vijf

15,17

12,58

-2,59

Gemiddeld geboortegewicht alle
biggen

1,459

1,494

35

Gemiddeld speengewicht

6,784

7,773

0,989

Groei tot aan spenen

5,321

6,242

0,921

227

254

26

3,08

3,24

0,16

De tabel laat zien dat met
AR Transit het percentage
doodgeboren daalt en de
uitval tot spenen ook
daalt. Daarnaast is het
speengewicht flink hoger.

Lactatielengte

Groei/dag
Vitaliteitscore

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over AR Transit? Of wilt u weten hoe u kunt werken aan de vitaliteit van uw biggen
Neem dan contact op met een van onze specialisten van het varkensteam.
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Vitale biggen
Minder doodgeboren biggen
Minder uitval
Meer werkplezier
Hogere speengewichten

AgruniekRijnvallei Voer B.V.

Zuiver Voer
Het beste voer is Zuiver Voer.
Zuivere grondstoffen
Elke grondstof zijn bewerking
Voedingswaarde gegarandeerd
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