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 Inleiding. Er is nog weinig bekend over de toepassing van 
kruiden ter bevordering van diergezondheid in de 
varkenshouderij. In de zomer van 2005 voerden wij op verzoek 
van en samen met vijf biologische varkenshouders een 
praktijkproef uit op de betrokken bedrijven, alsmede in de 
gecontroleerde omstandigheden van praktijkcentrum Veehouderij 
Raalte (project: ''Kruiden in de kraamstal'').  
 
Doelstelling. Algemeen: vermindering van (de noodzaak tot) het 
gebruik van chemisch synthetische geneesmiddelen in de 
biologische en gangbare varkenshouderij door de preventieve 
inzet van voedingsgerelateerde kruiden. Deze specifieke proef 
testte:
1. Of een mengsel van anijszaad (Pimpinella anisum L.), 
venkelzaad (Foeniculum vulgaris L.) en brandnetelkruid (Urtica 
dioica L. en U. urens L.) (verhouding1:1:2) door zeugen in de 
kraamstal goed wordt opgenomen en of dit een effect heeft op de 
melkgift, cq de groei en gezondheid van de biggen. 
2. Of een mengsel van venkelzaad (Foeniculum vulgare Miller 
subsp vulgare) en tijmkruid (Thymus vulgaris L.) (verhouding 2:1) 
wordt geaccepteerd door de biggen, of het de voeropname en 
groei van de biggen verbetert, en het optreden van speendiarree 
vermindert. 

Materiaal en methoden. De gegeven kruiden (van de VNK 
Elburg) waren gecertificeerd voor levensmiddelengebruik. 
De proef duurde per bedrijf 10 weken (van afbiggen tot 
opleg). 
Op elk bedrijf werden minimaal 7 tomen aan de proefgroep en 
evenveel aan de controlegroep toegewezen. 
Vanaf het afbiggen kregen de zeugen in de proefgroep14 
dagen lang 1x daags 30 gram van kruidenmengsel 1. Bij de 
biggen werd vanaf de start van het bijvoeren per 10 kg voer 
150 gram kruidenmengsel 2 toegevoegd. De tweede week na 
het spenen werd de kruidendosis gehalveerd, en de week 
daarna werd gestopt met de kruiden. 
De biggen werden geteld en gewogen na de geboorte, bij het 
spenen en bij de opleg. Tevens werd op twee momenten het 
optreden van speendiarree gescoord. 
 
Resultaten. De kruiden werden zowel door zeugen als 
biggen goed geaccepteerd. Er werd geen verschil vastgesteld 
in de groei per big, of in de gewichtsopbrengst per toom. 
Evenmin in de frequentie van speendiarree. De uitval van 
biggen in de proefgroep was echter significant lager (p=0,04): 
gemiddeld 18% tegen 26% in de controlegroep. 
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Conclusies en discussie. Gemiddeld leverde de 
behandeling één extra overlevende big per toom op. De 
kosten van de toegevoegde kruiden waren gering (€ 6,50 per 
toom). De proef wordt momenteel (januari 2006) herhaald op 
vijf bedrijven. Indien de behandeling opnieuw succes oplevert, 
is implementatie eenvoudig, omdat reeds meerdere bedrijven 
hiermee ervaring hebben opgedaan. 
 
Dankwoord. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt dank 
zij een subsidie van de Provincie Overijssel in het kader van 
Het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2005-2007. De 
inzet van de veehouders, daarbij geholpen door stagiaires 
van o.a. de Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen Noord-
Nederland, maakte dit onderzoek in praktische zin mogelijk.
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