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Masterclass
Op maandag 28 april organiseert SUVITA
varkensartsen in de Dierenartsenpraktijk
Nijkerk-Wellensiek weer een masterclass.
Dit keer is het onderwerp de uitval in de
kraamstal. De masterclasses van SUVITA
varkensartsen zijn bedoeld om met een
kleine groep varkenshouders dieper in te
gaan op een praktisch onderwerp. In het
verleden hebben we al eens succesvolle
masterclasses over diarree en over salmonella georganiseerd.
Opgeven voor deze masterclass kan bij uw
eigen SUVITA varkensarts. Omdat het een
uitgebreide cursus betreft, waarbij de goede voorbereiding door de spreker veel tijd
kost, vragen wij een kleine bijdrage in de
kosten, namelijk € 25,- per deelnemer.
Daarvoor krijgt u natuurlijk ook wat te drinken en te eten.
Bigkwaliteit
Nu de prijs van de biggen naar verhouding
nogal hoog ligt, is het belangrijker dan ooit
om biggen met een goede gezondheid te
kopen. Maar wat zijn gezonde biggen?
Biggen die bij aankomst uniform in gewicht
zijn, worden algemeen beschouwd als
‘mooie biggen’. Maar uniform van gewicht
betekent meestal ook dat ze qua leeftijd
beslist niet uniform hoeven te zijn.
Daarom is het streven naar uniforme biggen
een vreemde eis. Want die uniformiteit kan
na een week al een stuk minder zijn geworden omdat de groeisnelheid van die biggen
onderling erg kan verschillen.
Biggen van een uniforme leeftijd verschillen
vaak minder in groeisnelheid. Daarnaast
zijn ze meestal minder gemengd en er is dus
ook een veel kleinere kans dat ze met ziek-

tekiemen in aanraking zijn gekomen.
Ook wordt er vaak gekeken naar de vaccinaties die de biggen krijgen. Daar worden
de biggen in elk geval niet goedkoper van.
Maar hebt u wel wat aan al die vaccinaties?
Dat hangt namelijk ook sterk af van de omstandigheden op het vleesvarkensbedrijf.
Sterk bepalend voor de kwaliteit van de
biggen is de voeropname vóór en na het
spenen. En dat tomen op het vermeerderingsbedrijf niet gemengd worden. Of dat
ze niet te vroeg gespeend worden. Maar
weet u dat ook van de biggen die u gekocht heeft?
De varkensartsen van SUVITA hebben zeer
goede ervaringen met het organiseren van
een regelmatig overleg tussen vermeerderaar en mester. Op basis van dat overleg
kunnen afspraken worden gemaakt om de
kwaliteit van de biggen te verbeteren. En
dat komt beide varkenshouders ten goede!
Tweedekeuzemiddelen
Vanwege de UDD-regels die 1 maart zijn
ingegaan, mogen we alleen tweedekeuzemiddelen zoals Ampicilline, Amoxycilline,
Amoxy +C, Colistine, Neopen, etc, voorschrijven als wij duidelijk in ons bezoekverslag aangeven welke dieren er behandeld
moeten worden. Als het daarbij om geboortediarree, speendiarree of hersenvliesontsteking gaat, mogen wij u voor de
komende 14 dagen deze tweedekeuzemiddelen voorschrijven. Dat betekent dat wij
dus dan ook elke 14 dagen langs moeten
komen. Koppelkuren, ook die met eerstekeuzemiddelen (Doxycycline, Oxytetra,
Trim/Sulf, Tylosine), mogen we alleen afleveren als de dierenarts zelf een diagnose
heeft gesteld.

