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De beste wensen
Alle medewerkers van SUVITA varkensartsen
wensen u een gezond, succesvol en zeer gelukkig 2015 toe. Ook dit jaar willen wij uw steun en
toeverlaat zijn in uw streven naar gezonde dieren. Niet alleen door uw zieke dieren te behandelen, maar bovenal om te voorkomen dat uw
dieren ziek worden. Want onze doelstelling:
gezonde dieren, ondersteunt uw doelstelling:
een gezond bedrijf.
Antibioticaregistratie
Om te bepalen hoeveel antibiotica een varkenshouderijbedrijf gebruikt, moeten dierenartsen –
in formele opdracht van hun varkenshouders–
alle leveranties van antibiotica registreren in de
database van Infovarken (IKBV) of van DGBase
(IKBNV). Deze databases berekenen de dierdagdosering van elk bedrijf uit.
Tot nu toe werden deze gebruiksgegevens
steeds geregistreerd onder vleesvarkens of zeugen. Onder die laatste categorie vielen de medicijnen die gebruikt werden voor alle dieren op
een vermeerderingsbedrijf zoals beren, gespeende biggen, fokgelten, etc.
Omdat er ook bedrijven zijn die alleen speenbiggen houden, of omdat er vleesvarkensbedrijven zijn die de biggen al krijgen als ze net gespeend zijn, ontstonden er problemen om de
dierdagdoseringen met elkaar te vergelijken.

hij of zij moet registreren of dit voor zeugen,
vleesvarkens of gespeende biggen bestemd is.
Natuurlijk weet u niet voor elk potje Penicilline
exact waar u het voor gaat gebruiken. Maar het
is wel belangrijk dat u doorgeeft voor welke diergroep u de antibiotica vooral gaat gebruiken.
Dan kan uw dierenarts dat voor de juiste diergroep registreren.
Bedrijven met gespeende biggen krijgen vanaf
1 januari 2015 hun dierdagdosering uitgedrukt in
een cijfer voor de zeugen, eventueel de vleesvarkens, maar nu ook voor de gespeende biggen.
Omdat vooral in die groep naar verhouding veel
antibiotica wordt gebruikt, zal dat getal waarschijnlijk wel het hoogst zijn. De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) moet nog bepalen welke norm wordt gehanteerd voor het
antibioticagebruik bij gespeende biggen .

Vaccinatie van biggen
De meeste biggen worden gevaccineerd op het
vermeerderingsbedrijf. Meestal tegen Circovirus
en tegen Mycoplasma. Maar er wordt ook gevaccineerd tegen PRRS, APP, Glässerse ziekte en
PIA. Ooit zal er een reden zijn geweest om met
die vaccinatie te starten. Vaak speelde handelsoverwegingen een grote rol, bijvoorbeeld wanneer de afnemer van de biggen een vaccinatie
eiste.
Omdat er met het vaccineren van biggen zeer
veel geld gemoeid is, is het belangrijk om regelDerde categorie
matig het vaccinatiebeleid te heroverwegen. Dat
Om die reden is er een derde categorie geïntro- kan prima tijdens de jaarlijkse evaluatie van het
duceerd, voor de speenbiggen. Dat zijn biggen
bedrijfsgezondheidsplan. Door een naar verhoudie gespeend zijn tot 10 weken leeftijd of 25 kg
ding gering bedrag te investeren in gericht onlichaamsgewicht. Elke varkenshouder met gederzoek, kan een goede afweging worden gespeende biggen op zijn bedrijf moet nu bij de
maakt of de gebruikte vaccinatiestrategie nog
IKB-toetsing het antibioticagebruik van die dier- wel de juiste is. Daarmee kan flink wat geld worgroep kunnen tonen. Dat wil zeggen dat wanden bespaard of juist veel zieke varkens worden
neer een dierenarts een medicijn voorschrijft,
voorkomen.

