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LIV in Hardenberg
Op 23, 24 en 25 oktober 2012 zijn in Hardenberg de
Landbouwdagen Intensieve Veehouderij.
Ook SUVITA varkensartsen staat daar met een
stand. In onze stand kunt u voor uw bedrijf de
SUVITA Gezondheidsindex (SGI) laten uitrekenen.
Met deze index hebt u een maat voor de gezondheid op uw bedrijf en wordt zichtbaar hoe deze zich
verhoudt tot die op de bedrijven van uw collega’s.
Daarmee hebt u een gereedschap in handen om
aan de gezondheid van uw varkens te werken.
Ook kunt u in onze stand zien hoe onze nieuwe
software, het VetAPP-systeem, u tot voordeel kan
zijn. In dit systeem leggen wij al onze waarnemingen op de diverse varkensbedrijven vast. Zo kunnen we uiteindelijk berekenen hoeveel meer of
minder problemen u hebt ten opzichte van andere
bedrijven. Door het vastleggen van al deze waarnemingen krijgen we een grote database waaruit we
op termijn allerlei zinvolle informatie kunnen halen.
Bijvoorbeeld wat de effecten zijn op bedrijven die
voor een bepaalde vaccinatie hebben gekozen.
Word wijzer in onze stand!
Najaarsverwerpen
Najaarsverwerpen is een probleem waar we ieder
jaar weer in meer of mindere mate mee te maken
krijgen. Op zich is het een natuurlijk verschijnsel,
maar op sommige bedrijven is het percentage vroege verwerpers dusdanig hoog, dat het als een groot
probleem wordt gezien. Najaarsverwerpen wordt
gekenmerkt door een verhoogd percentage onregelmatige terugkomers, zonder dat deze ziek zijn.
In het najaar zijn de hormoonspiegels van de zeugen van nature lager, waardoor ze minder goed
berig worden. Ook bij de pas gedekte zeug zijn deze hormoonspiegels van belang voor het in stand
houden van de dracht. Bij deze zeugen hoeft er dan
ook weinig te gebeuren om het proces van verwerpen in gang te zetten.
Als je weet welke factoren hierop van invloed zijn,
is de schade te beperken. Daarom hieronder een
lijstje met risicofactoren en te nemen maatregelen:
Afnemende daglichtlengte. Zorg voor voldoende
licht in de dek- en de wachtstal: 16 uur per dag
100 LUX.
Sterke temperatuurwisselingen, koude nachten. Klimaatinstellingen bijtijds aanpassen.
Groot conditieverlies in de kraamstal. Zorg voor voldoende voeropname in de kraamstal. Als zeugen voldoende frisse lucht krijgen, is de voerop-

name beter. Mogelijk is drie maal per dag voeren in de kraamstal een optie.
Laag voerniveau begin dracht. Zorg voor een hoog
voerniveau begin dracht voor een snel conditieherstel en voldoende beschikbare energie voor
de innesteling van de biggen.
Groepshuisvesting. Vooral kleine groepen (minder
dan 20 zeugen) die niet individueel gevoerd kunnen worden, hebben een hoger risico vanwege
de rangorde in de groep.
Stress. Zeugen niet verplaatsen tussen 4 en 24
dagen na het insemineren. Maar ook een slecht
stalklimaat kan voor stress bij de zeugen zorgen.
Infecties. Met name griep is een beruchte ziekteverwekker die vooral in het najaar voor problemen
kan zorgen. En omdat zeugen in het najaar toch
al problemen hebben met het in stand houden
van de dracht, kan griep op dat moment voor
veel terugkomers zorgen. Op bedrijven waar dit
speelt, is het verstandig om tijdig te vaccineren.
Informatieavond 26 november
Op maandag 26 november houden we weer onze
jaarlijkse informatieavond voor varkenshouders.
We bieden u op die avond twee interessante
sprekers.
Hetty van Beers is directeur van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). De SDa stelt de
normen vast voor het antibioticagebruik. Zij legt uit
wanneer u een veelgebruiker bent en wat er moet
gebeuren als u te veel antibiotica gebruikt. Hetty is
ook varkensarts bij de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP). Vanuit die functie gaat zij u
vertellen welke diergeneesmiddelen u wel en welke
u niet meer op uw bedrijf mag gebruiken.
Rob van Schie, productmanager bij Trouw International, is een veelgevraagd spreker. Op onze avond
gaat hij u vertellen over de nieuwste ontwikkelingen in de biggenopfok. Wat moet u als vermeerderaar doen om het maximale uit uw biggen te halen?
En wat kunt u als vleesvarkenshouder doen om een
big tot een goed en gezond varken te laten opgroeien? Rob van Schie geeft antwoord.
Op deze avond presenteren onze varkensartsen de
SUVITA Gezondheidsindex. En we laten het een en
ander zien van de door ons ontwikkelde software
waarmee we de gezondheid op uw bedrijf goed in
beeld kunnen krijgen.
Op maandag 26 november staat om 20.00 uur de
koffie klaar in Restaurant Buitenlust in Voorthuizen.

