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Ons onderzoeksteam en 

fokkerijspecialisten zijn experten 

in het begrijpen van alle factoren 

die de productie van biggen en 

hun onderliggende genetische 

mechanismen beïnvloeden. Zij 

ontdekten dat het toomgewichten 

bijgevolg de melkproductie een 

belangrijke factor is bij het fokken 

van zwaardere en sterkere biggen 

en de levensduur van de zeug. 

Een zeug die te weinig voer krijgt 

tijdens de dracht zal meer eten 

tijdens het zogen om voldoende 

melk te kunnen produceren voor 

haar biggen. Dit mechanisme 

heeft haar limieten. Als de zeug te 

veel melk moet produceren zal ze 

hiervoor haar vet- en zelfs spiermassa 

aanspreken. Dit heeft negatieve 

gevolgen voor de zeug en kan leiden 

tot vruchtbaarheidsproblemen en 

een kortere levensduur. Er is dus een 

directe relatie tussen melkproductie, 

vruchtbaarheid en levensduur. Onze 

onderzoekers zijn er in geslaagd 

om de genetische achtergrond van 

dit mechanisme te identificeren 

en hebben dit geïmplementeerd 

in het fokkerijprogramma. Het is 

mogelijk om de melkproductie op 

te drijven en tegelijk de gevolgen 

voor de zeug te beperken door te 

selecteren op langleefbaarheid van 

de zeug en te kiezen voor een vaste 

  Robuuste zeugen die goede moeders 
zijn voor sterke en vitale biggen

Topigs Norsvin-dieren zijn robuust en produceren ook robuuste nakomelingen. Naast 

het succesvol fokken van zeugen die grote worpen werpen, zorgen we er ook voor dat 

de zeugen goede moeders zijn en dat de biggen vitaal zijn. Dit is het resultaat van het 

‘balanced breeding’ programma van Topigs Norsvin waarbij ook veel aandacht wordt 

besteed aan het welzijn van de dieren. Zo is het al jaren stelregel dat elke big die extra 

geboren wordt door de eigen moeder moet kunnen worden grootgebracht.

De zoektocht naar varkens met gezonde en goed werkende darmen1

Goede voeropname

Besluit:

•   Gebalanceerde fokkerij kan de melkproductie 

opdrijven

•  Het is mogelijk om te fokken op melkproductie 

 én op vleesvarken rendement

Veel zware biggen 

stimuleren de melkproductie

Doel: veel en zware biggen 

met goede prestaties als 

vleesvarkens

Goede melkproductie

Voldoende lichaamsreserves

interval tussen spenen en insemineren. 

Hiermee wordt rekening gehouden in 

ons fokkerijprogramma. Dit leidt tot 

sterkere biggen en een lagere sterfte. 

Sterke biggen groeien uit tot robuuste 

vleesvarkens van de hoogste kwaliteit 

met een betere voederconversie. Dat 

maakt niet alleen de zeugenhouderij 

efficiënter, het draagt ook bij aan een 

beter dierenwelzijn. >> 
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Een sterke moeder die lange tijd kan produceren2

Een goede zeug produceert op hoog niveau en 

produceert veel nesten. De langleefbaarheid 

van de zeug is een complex gegeven. Dit wordt 

beïnvloed door veel eigenschappen zoals beenwerk, 

vruchtbaarheid, conditie enz. Omdat veel factoren 

een rol spelen bij de langleefbaarheid worden deze 

eigenschappen op verschillende manieren opgenomen 

in ons fokdoel.

Onderzoek heeft aangetoond dat de opfok en 

de eerste worp van de zeug doorslaggevend zijn. 

Fokkerijen met hoge vervangingspercentages merken 

dat ze te veel zeugen moeten vervangen bij hun 

eerste worp. Als de zeug geen weg weet met een 

groot nest en een hoge melkproductie, komt ze in de 

problemen en zal ze niet in staat zijn een volgend nest 

te produceren. Een ander aspect van langleefbaarheid 

is de sterfte van zeugen tijdens hun productieve 

jaren. Dit is niet wenselijk voor het welzijn en vanuit 

economische perspectieven. 

Sow longevity
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For flexible moving and healthy sows

For sows which are standing 

stable on their hind legs

For equal claws which can carry the weight  
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For flexible moving and healthy sows
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Bedrijven met hoge vervangingspercentages moeten te veel zeugen vervangen bij hun eerste worp

Topigs Norsvin besteedt veel aandacht aan de buitenkant van de zeug. Dieren worden beoordeeld op verschillende eigenschappen die worden gebruikt voor de fokkerijdoelen.

Topigs Norsvin heeft dit herkend en heeft 6 eigenschappen 

opgenomen in het fokdoel. Dit is merkbaar op 

bedrijfsniveau. Onze genetica is bekend om zij hoge 

levensverwachting en lage sterfte. >>



CSR Magazine   Topigs Norsvin  

Goede moedereigenschappen helpen de biggen voor het leven3

Een goede moeder is meer dan 

een efficiënte melkproducent. 

Uit onderzoek weten we dat 

een goede moeder een hoger 

glucose gehalte heeft in haar bloed 

voor het werpen om de nodige 

voedingstoffen door te geven 

aan de ongeboren biggen. Haar 

gedrag zal ook in grote mate een 

rol spelen in de bigoverleving. Een 

rustige moeder zal het vertrappelen 

van haar biggen voorkomen, geeft 

hen de nodige tijd om colostrum 

te drinken en stimuleert haar 

biggen om naar de uier te komen 

aan de hand van haar gedrag. 

Onze onderzoekers kwamen er 

achter dat ze dit bijvoorbeeld doet 

met haar stem, haar gedrag, haar 

manier van liggen en de vorm van 

haar tepels. 

Het karakter van de zeug is 

erfelijk. We vonden genetische 

variaties en fokken hier ook 

op. Er is een duidelijk verschil 

in de tijd dat biggen colostrum 

moeten beginnen dringen. 

Zonder inmenging van het 

karakter, biggen van zeugen 

met een hoge fokwaarde voor 

moedereigenschappen starten 

met drinken ongeveer 45 minuten 

na de geboorte. Voor biggen van 

een zeug met een lage fokwaarde 

kan dit tot 90 minuten duren. Zie 

grafiek. 

Biggen die voldoende én snel 

colostrum drinken na de geboorte 

nemen een vliegende start omdat 

hun gezondheid een boost krijgt 

en dus genoeg energie hebben om 

snel te ontwikkelen. Die perfecte 

start loont! Deze biggen hebben 

een hogere overlevingskans en 

doen het doorgaans beter dan 

biggen die het met minder of 

latere colostrumopname moeten 

doen, zelfs als vleesvarken.  >>
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Sterke biggen in alle opzichten4

Topigs Norsvin besteedt veel aandacht aan aangeboren afwijkingen. 

Ondanks het feit dat deze afwijkingen zelden voorkomen bij onze varkens, 

willen we ze toch minimaliseren. Biggen met afwijkingen zijn minder 

productief en vergen meer arbeid. Het belangrijkste is dat deze afwijkingen 

het dierenwelzijn schaden alsook de gezondheid en de prestatie van het 

varken. We vonden genetische domeinen die een verklaring zijn voor 

fenotypische variaties voor veel van deze afwijkingen en gebruiken deze 

informatie in ons fokprogramma om de invloed van deze ongewenste 

afwijkingen te verminderen. We fokken ook gezonde biggen op een 

ander niveau. Zo proberen we de weerstand tegen ziektes en enkele 

specifieke pathogenen te implementeren in onze fokdoelen. Dit bevordert 

de weerstand tegen pathogenen en als het varken dan toch ziek wordt, 

kunnen ze er beter mee om en herstellen sneller.  

Een gezond varken: geen afwijkingen5

Sterke en robuuste biggen 

zijn een belangrijke kenmerk 

in het fokprogramma voor 

onze zeugenlijnen. Daarom 

startten we 15 jaren geleden 

met het implementeren van het 

wegen van de biggen en het 

vitaliteitsprotocol. Elke geboren big 

wordt gewogen. Vandaag wegen 

we ongeveer 750.000 biggen 

per jaar. En dat loont. Onderzoek 

heeft bijvoorbeeld aangetoond 

dat biggen met een hoge 

fokwaarde voor bigvitaliteit hogere 

cortisolniveaus in hun bloed 

hebben vlak voor de geboorte. Dat 

stimuleert de ontwikkeling van de 

organen voor geboorte. Ze hebben 

langere en beter ontwikkelde 

darmen en meer energiereserves bij 

de geboorte, zoals vetreserves en 

een hoger glycogeen gehalte in het 

bloed en lever. Sterkere en beter 

ontwikkelde biggen resulteert in 

een hogere overlevingskans.  >>
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Een big met een laag gewicht maar een hoge fokwaarde voor vitaliteit heeft betere overlevingskansen
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