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BAV-beurs in Lunteren
Op de Bouw & Agri Vakdagen die op 22 en 23 maart
worden gehouden in Lunteren, kunt u zich op de
hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van stallenbouw.
Ook SUVITA varkensartsen presenteert zich op deze
beurs. Niet omdat wij roosters of spanten leveren.
Wij staan daar omdat de varkensartsen van SUVITA
u kunnen ondersteunen bij het ontwerpen van stalconcepten die voldoen aan de meest actuele inzichten op het gebied van varkensgezondheid.
In onze stand kunnen wij u van dienst zijn met een
korte checklist voor de bouw van stallen. Door de
onderdelen van deze lijst na te lopen, weet u zeker
dat u op gebied van varkensgezondheid niets vergeet mee te nemen in het definitieve stalontwerp.
Maar u bent natuurlijk ook welkom in onze stand
om te horen waar we als SUVITA varkensartsen allemaal mee bezig zijn.
Nieuwe eisen aan het medicijngebruik
Er zijn in de varkenshouderij al grote stappen gezet
in het verminderen van het antibioticagebruik.
Nu wordt er echter niet alleen gekeken naar de hoeveelheid, maar ook naar het soort antibioticum dat
wordt toegepast. De antibiotica die kritisch zijn in
de humane gezondheidszorg, wil men zo min mogelijk gebruikt zien worden in de landbouw. Daarmee
hoopt men de opbouw van resistentie voor deze
antibiotica zo beperkt mogelijk te houden. Dat is de
reden waarom er in de varkenshouderij de zogenaamde derdekeuzemiddelen niet meer mogen
worden gebruikt. We bedoelen daarmee middelen
als Baytril, Marbocyl, Naxcel of Excenel.
Maar de overheid wil verder gaan. Ook antibiotica
als Colistine, Amoxycilline en Ampicilline zouden
vanwege het belang voor de volksgezondheid beperkt moeten worden ingezet in de landbouw.
Voor deze middelen gaat een nee-tenzij gelden: ze
mogen niet worden gebruikt, tenzij met een bacteriologisch onderzoek is aangetoond dat er geen andere keuze is. Als er inderdaad geen alternatief is, mogen er echter alleen individuele dieren mee behandeld worden en nooit een hele koppel. Deze eisen
kunnen leiden tot problemen en er wordt dan ook
hard gewerkt om voor de varkenshouderij toch een
werkbaar pakket aan antibiotica te behouden.
In elk geval wordt duidelijk dat het steeds moeilijker
zal worden om antibiotica te gebruiken. Alle reden
dus om uw bedrijf zo te organiseren dat u de kans zo
klein mogelijk maakt dat uw dieren antibiotica nodig hebben. Dat is lastig, maar zeker niet onmoge-

lijk. Op veel bedrijven wordt dat bewezen. De varkensartsen van SUVITA willen u daarbij graag ondersteunen.
SUVITA studieavond op 19 maart
Het is nog mogelijk u op te geven voor de studieavond op maandag 19 maart a.s. Op deze avond
zullen we verschillende aspecten van de kwaliteit en
voorziening van drinkwater bespreken, evenals problemen die u op uw bedrijf tegenkomt. Daarnaast
zal Joost Straathof, adviseur op het gebied van veedrinkwater bij JSWater, een presentatie houden
over drinkwatersystemen, de juiste toepassing van
drinkwatermedicatie en de problemen die hij in de
praktijk veel tegenkomt. Ook zal hij praktische oplossingen geven voor veelvoorkomende problemen
en zullen we specifieke vragen van de deelnemers
aan de studieavond bespreken.
De avond begint om 19.30 uur. U kunt zich opgeven
bij uw eigen dierenarts of door een e-mail te sturen
naar info@suvitavarkensartsen.nl. De kosten voor
de avond bedragen €25,-.
Gratis grieponderzoek
Griepvirussen zorgen bij varkens relatief vaak voor
gezondheidsproblemen. Bij vleesvarkens zien we
vooral in de herfst en winter vaak ‘typische’ heftige
griepuitbraken, waarbij veel dieren tegelijk ernstig
ziek worden, hoge koorts en ademhalingsproblemen krijgen en stoppen met vreten. Naast deze
acute infecties kan influenza ook minder opvallende
problemen veroorzaken. Op vermeerderingsbedrijven kunnen influenzavirussen blijven circuleren en
zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen
of ademhalingsproblemen bij de gespeende biggen
of zelfs al in de kraamstal. Omdat de biggen afweer
van de zeug meekrijgen, kunnen de verschijnselen
erg wisselend zijn: van een beetje snotteren of niezen tot ernstige longontsteking.
Vanaf januari van dit jaar voert het CVI Wageningen
een onderzoek uit naar de verschillende typen influenza die bij varkens voorkomen en de mate waarin
deze virustypen veranderen in de loop van de tijd.
SUVITA varkensartsen werkt mee aan dit onderzoek. Zo kunnen we op uw bedrijf bij problemen
neusswabs of andere monsters nemen en gratis
laten onderzoeken. Dan weten we of influenza een
rol speelt en welk type influenza de problemen veroorzaakt. Een mooie kans om dit anders vrij dure
onderzoek te laten uitvoeren! Praat er eens over
met uw dierenarts of het zinvol is aan dit onderzoek
deel te nemen.

