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van gespeende biggen door S. 
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DE KRACHT VAN HARSZUREN 

Harszuren worden gewonnen uit 

naaldbomen. Ze zijn antimicrobieel en 

ontstekingsremmend en vormen de basis 

van Progres®.  

Progres® heeft in het dier interacties met 

microbiota, het immuunsysteem en het 

spijsverteringsstelsel, met als resultaat een 

afname in de hoeveelheid schadelijke (met 

name grampositieve) bacteriën, een betere 

cytokine balans en een algeheel betere 

prestatie. 

Progres® bij Nederlandse gespeende biggen 
In een onderzoek in Nederland is het effect 

van 1 kg/ton Progres® op de kolonisatie van 

S. suis serotype 9 in gespeende biggen 

onderzocht. Deze brochure is een 

samenvatting van dit onderzoek dat is 

uitgevoerd door Schothorst Feed Research, 

‘S. suis serotype 9 challenge’ (Guan et al., 

2021). 
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Het belang van het terugdringen van S. suis-infecties 

Streptococcus suis is een belangrijke oorzaak van infecties zoals sepsis en meningitis bij varkens. 

Deze grampositieve bacteriële ziekteverwekker is dan ook verantwoordelijk voor grote economische 

verliezen in de varkenshouderij. Behandeling vindt momenteel plaats door toediening van antibiotica 

zoals amoxicilline. Om infecties te voorkomen en de noodzaak van antibioticabehandelingen te 

verminderen, moet worden gezocht naar alternatieve manieren om infecties met S. suis te 

verminderen. 

Als belangrijkste infectiehaard wordt gedacht aan de bovenste luchtwegen waar S. suis de tonsillen 

kan koloniseren. De tweede infectiehaard wordt geacht het maagdarmkanaal te zijn. Stressfactoren 

zoals groepsdichtheid, stress tijdens het vervoer en 

een abrupte verandering van voeding verhogen de 

kans op infectie. Daarom zijn gespeende biggen extra 

kwetsbaar voor infecties met S. suis.  

Progres® bevat een mengsel van harszuren, dit zijn 

natuurlijke extracten van naaldbomen. Deze harszuren 

staan bekend om hun antimicrobiële, antischimmel en 

antiparasitaire eigenschappen. Aangezien de 

antibacteriële activiteit vooral gericht is tegen 

grampositieve bacteriën, kan Progres® een  

interessant voederadditief zijn om infecties met S. suis bij gespeende biggen te verminderen. 

Progres® verlaagt het risico op infecties met S. suis 

60 biggen (30 mannelijk en 30 vrouwelijk) kregen een commercieel voer gedurende een 

adaptatieperiode van één week na het spenen. Daarna, van proefdag 0 (oftewel dag 7 na spenen) tot 

het eind van het onderzoek (dag 19 na spenen) kregen alle biggen de experimentele voeders. De 

verschillende experimentele groepen staan beschreven in tabel 1.  

De groepen verschilden in het verstrekte voer, de vaccinatiestatus van de zeugen en de huisvesting 

voor en na de SS9 challenge. De biggen uit groep 2 tot 4 werden 1 uur voor de S. suis challenge 

verplaatst van de commerciële huisvesting naar de laboratorium omgeving. Dit is gedaan om stress 

door transport en het mixen van dieren te induceren en het effect hiervan op het 

besmettingspercentage in beeld te brengen. Daarnaast werd hiermee een situatie gecreëerd die lijkt 

op de praktijk situatie.  

Tabel 1. Beschrijving van de proefgroepen. 

Behandeling  1  2  3  4 
Omschrijving  Blanco  NC  PC  Progres® 0.2%  

Afkomst biggen Ongevaccineerde 
zeugen 

Ongevaccineerde 
zeugen 

Gevaccineerde 
zeugen  

Ongevaccineerde 
zeugen 

SS9 Challenge  Nee  Ja  Ja Ja 
Omgevingsstress  Nee Ja Ja Ja 
Dieet A  A  A  D  

 
Biggen per 
behandeling  

10  10  10  10  

Biggen per hok  5  5  5  5  
Hokken per 
behandeling 

2  2  2  2  
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De gezondheid en het sterftecijfer van de biggen werden gedurende het onderzoek dagelijks 

gemeten. De rectale temperatuur werd regelmatig gemeten en de gemiddelde dagelijkse groei 

genoteerd, evenals de voederopname per hok. Dit maakte het mogelijk de voederconversie (VC) te 

berekenen. Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste metingen en behandelingen die tijdens 

het onderzoek werden uitgevoerd. De biggen zijn niet met antibiotica behandeld.  

Tabel 2. Meest belangrijke metingen en behandelingen 

Dag  Meting 

8 Tonsil swabs bij alle biggen  

11 Behandeling 1: biggen geïnoculeerd met fosfaat zoutoplossing 
Behandeling 2 tot 4: biggen geïnoculeerd met SS9 (isolate 2524), zowel oraal als nasaal, 3mL 
met een dosis van 1.0 x 108 CFU/mL per route 

12, 13, 15 
en 19 

Tonsil swabs bij alle biggen 

19 Alle biggen gewogen en geëuthaniseerd, om monsters van maag en ileum inhoud te nemen 

 

Resultaten 

Vóór de SS9 challenge waren er geen significante verschillen in de concentratie van SS9 in de 

tonsillen van biggen in de 4 behandelingen. Na de SS9 challenge werd een hogere concentratie SS9 in 

de tonsillen waargenomen bij biggen in alle behandelingen, vergeleken met de blanco behandeling 

(tabel 3). 

Tabel 3. Kolonisatie van SS9 in de tonsillen van biggen na SS9 challenge (gemiddelde van dag 12-19). 

Behandeling 1 2 3 4 

 Blanco NC PC Progres® 

SS9 Challenge Nee Ja Ja Ja 
Omgevings stress Nee Ja Ja Ja 
Dieet A A A D 
Concentratie van 
SS9 (log10 CFU/mL) 

4.0a 4.8c 4.4b 4.5bc 

 a,b,c Waarden binnen een rij met een verschillend superscript wijken significant van elkaar af (P<0,05) 

Het totale oppervlak onder de curve (AUC) toont de totale SS9-concentratie in de tonsillen van 

biggen gedurende de experimentele periode. Zoals verwacht vertoonden biggen in de blanco 

behandeling de laagste totale AUC en biggen in de negatieve controle de hoogste (P < 0,05). Dit wijst 

op een goede uitvoering van de SS9 challenge. Toevoeging van Progres® aan het dieet resulteerde 

ook in een lagere totale AUC dan de negatieve controle, maar verminderde deze niet tot het niveau 

van de blanco behandeling, wat resulteerde in geen significant verschil met een van beide controles 

(figuur 1). 
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Figuur 1. Totale AUC van SS9 in tonsillen van biggen (n=30) gedurende de hele experimentele periode. 

Het doel van dit onderzoek was de effecten van verschillende diëten op de kolonisatie van SS9 in de 

tonsillen te onderzoeken, zonder ziekte te induceren. Een infectie met S. suis resulteert normaal in 

koorts bij de geïnfecteerde dieren. Aangezien er geen verschil in rectale temperatuur werd 

waargenomen tussen de blanco en de behandelde groepen, is de proefopzet geslaagd. Aangezien de 

dieren niet ziek werden, werden ook geen significante effecten op de prestaties gezien voor de 

dieren die een dieet met Progres® kregen. 

Conclusie  

Toevoeging van Progres® aan het dieet van gespeende biggen in een concentratie van 1 kg/ton voer 

resulteert in een duidelijke vermindering van de SS9 kolonisatie van de tonsillen. De niveaus worden 

teruggebracht tot niveaus zonder significant verschil met de blanco behandeling, wat de 

doeltreffendheid van Progres® aantoont.  

 

SAMENVATTEND: 

Toevoeging van Progres® aan het dieet van gespeende biggen in een dosis van 1 kg/ton voer 

vermindert de SS9-kolonisatie in de tonsillen van biggen 

 

 

Deze brochure geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze proef. Bent u geïnteresseerd in 

het volledige rapport of heeft u vragen over wat Progres® voor u kan betekenen? Aarzel dan niet om contact 

met ons op te nemen. 


