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Overleggen van biggen
Vanuit hygiënisch oogpunt zijn dierenartsen geen
groot voorstander van het overleggen van biggen in
de kraamstal. Het mengen van biggen betekent
immers automatisch ook het mengen van infecties.
Bovendien levert het overleggen van biggen veel
stress op, waardoor ze tot wel 30% minder melk
opnemen.
Maar er zijn omstandigheden te bedenken waarbij
het zelfs onverstandig is om níét over te leggen. Bij
erg grote tomen bijvoorbeeld. Of bij zeugen met een
slechte uier of bij zieke zeugen, etc.
Er zijn mogelijkheden om de noodzaak van overleggen klein te houden. Daarbij is natuurlijk een goed
voerrantsoen van de drachtige zeug een zeer belangrijke factor. Het actief houden van uiers van jonge
zeugen is eveneens belangrijk. Dat wil dus zeggen
dat jonge zeugen net zoveel biggen bij zich moeten
hebben als dat er goede melkklieren zijn. Ook is de
selectie van zeugen zeer belangrijk. Hoewel dat in
deze barre economische tijden misschien niet zo
aantrekkelijk is, is het op tijd vervangen van zeugen
met een minder goede uier van belang om zo min
mogelijk te hoeven overleggen.
Als er dan toch overgelegd moet worden, is het
belangrijk om op een paar zaken te letten:
- De biggen moeten zoveel mogelijk biest van hun
eigen moeder krijgen. Dat is kwalitatief de beste
biest. Dat betekent dat ze in elk geval twaalf uur
bij de eigen zeug moeten hebben gelegen. Bij
grote tomen of erg ongelijke tomen is het van
belang om de grote biggen van de toom gedurende een uur op te sluiten, om de zwakkere
broeders en zusters ook de kans te bieden om
hun portie biest op te nemen.
- Overleggen moet bij voorkeur gebeuren naar een
tweedeworps zeug. Meestal hebben die nog een
goede uierkwaliteit. De melk van een tweedeworps zeug bevat aanmerkelijk meer antistoffen
dan die van een eersteworps zeug. Bovendien
hebben tweedeworps zeugen vergeleken met
oudere zeugen kleinere tepels, zodat de biggen
gemakkelijk kunnen drinken.
- Omdat de meeste zeugen hun biggen aan de
geur herkennen, heeft het bijvoegen van vreemde biggen een grotere invloed dan de meest
varkenshouders denken. Het is verstandig om de
biggen na het overleggen enige tijd op te sluiten
in het biggennest zodat alle biggen in elk geval

op dezelfde wijze gaan ruiken. Ook leren ze zo
het biggennest goed kennen, zodat ze na het
drinken daar sneller naar terug zullen gaan.
Bloedonderzoek op Aujeszky
Sinds het Productschap is opgeheven, is de verplichting van periodiek bloedonderzoek voor varkensbedrijven er niet simpeler op geworden.
Voor vermeerderingsbedrijven is er de verplichting
om eens per vier maanden drie bloedmonsters te
laten onderzoeken op het voorkomen van antistoffen tegen de ziekte van Aujeszky (ZvA) en eventueel tegen Blaasjesziekte (SVD). Daarnaast moeten
vleesvarkensbedrijven ook nog één keer per vier
maanden twaalf bloedmonsters inleveren om te
laten onderzoeken op het voorkomen van antistoffen tegen Salmonella.
Tot voor kort controleerde het Productschap het
insturen van voldoende bloedmonsters. Daarbij
waren ze altijd redelijk coulant. Als er in een periode
van vier maanden geen bloedmonsters waren
ingeleverd, dan kon men dat de volgende periode
inhalen.
VERIN heeft de regelingen ten aanzien van het
Salmonella- en SVD-onderzoek overgenomen. Van
hen krijgt u een maand vóór het verstrijken van de
viermaandelijkse periode een herinnering in het
geval u nog geen bloedmonsters heeft ingestuurd.
En als u een keer te laat bent, bieden zij vooralsnog
de mogelijkheid om in te halen.
Op 1 januari van dit jaar zijn de regelingen rond de
bestrijding van Aujeszky overgenomen door het
Ministerie van Economische Zaken. Het uitvoerende
orgaan daarvan, de RVO, is wat minder coulant. Als
u een periode te laat bloedmonsters heeft laten onderzoeken op Aujeszky, dan krijgt u naast een eenmalige inhaalmogelijkheid een waarschuwing. Als u
daarna nog een keer verzaakt, dan krijgt u direct een
boete van minimaal €500,-.
Alle reden dus om goed op te letten en op tijd voldoende bloedmonsters in te sturen. Dat geldt óók
bij tijdelijke leegstand! Als u in de viermaandelijkse
periode op enig moment varkens heeft gehad, dan
bent u hoe dan ook verplicht om in die periode drie
bloedmonsters in te sturen.
Dat heeft er al toe geleid dat een varkenshouder,
voor zijn verder lege stal, drie biggen heeft aangekocht om zo een boete te ontlopen…

