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Schone naald?
Op dit moment wordt een groot gedeelte van
de biggen in Nederland gevaccineerd. Meestal
tegen ‘Circo’, vaak tegen Mycoplasma. En nu er
binnenkort ook een vaccin op de markt komt
dat niet alleen tegen Circo en Mycoplasma
beschermt, maar ook tegen PRRS, zal waarschijnlijk een groot gedeelte van de biggen
tegen drie kiemen geënt gaan worden.
Maar al dat vaccineren heeft ook nadelen, naast
natuurlijk de kosten. Want met het vaccineren
door middel van een injectie kan via de naald
juist ook heel veel narigheid worden overgebracht.
Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat
virusdeeltjes die tijdens een injectie aan een
naald zijn blijven hangen, zelfs nadat vijf andere
injecties ermee zijn uitgevoerd, nog steeds
aantoonbaar zijn.
En het blijkt ook dat via een naald 1000 keer
meer virusdeeltjes kunnen worden overgebracht dan via neus-neus contact wordt overgedragen.
Dat is natuurlijk een pleidooi om voor elk big die
geïnjecteerd wordt een schone naald te gebruiken. Dat is echter in de praktijk volstrekt
onwerkzaam. Maar het is wel een heel goed
voornemen om in elk geval voor elk hok met
biggen een andere naald te gebruiken.
Want vaccineren is mooi om de biggen te
beschermen. Maar het moet er niet op uitdraaien dat hierdoor juist de biggen besmet raken.
Woensdag 14 oktober
Onlangs hebt u een uitnodiging gekregen voor
een informatieavond van onze praktijken over
PRRS. Op woensdagavond 14 oktober bent u
vanaf 19.30 uur welkom in Zalencentrum Buitenlust in Voorthuizen.
Tijdens deze avond zijn er interessante sprekers
die alle facetten van de bestrijding van PRRS
belichten. Met name hetgeen u op uw eigen
bedrijf kunt doen, krijgt veel aandacht.

De vaste lezer van deze nieuwsbrief begrijpt
inmiddels wel dat PRRS een van de grootste
ziektekundige uitdagingen voor de Nederlandse varkenshouderij is. Vandaar dat wij op onze
jaarlijkse informatieavond daar aandacht aan
schenken.
U bent van harte welkom.
Eerder spenen
We horen het nog wel eens: omdat de vrachtwagen met slachtzeugen toch al op het bedrijf
is, worden ook de voor afvoer bestempelde
zeugen uit de kraamstal meegegeven.
De biggen van deze zeugen worden dan wat
eerder gespeend dan de andere toompjes in die
kraamafdeling, maar ze blijven nog wel in hun
kraamafdeling.
Dat is een situatie waar dierenartsen geen voorstander van zijn. Het spenen van biggen levert
voor die dieren veel stress op. Moeders is plotseling weg en dan moet er ook opeens ander
voer gegeten worden.
Wanneer dieren onder stress staan, verzwakt
dat hun weerstand aanzienlijk. Daardoor krijgen infecties als PRRS (daar heb je hem weer)
of Circo plotseling alle ruimte.
En als door de stress verzwakte biggen
geïnfecteerd worden, gaan ze ook veel kiemen
verspreiden. Daardoor ontstaat er een flinke
brandhaard van infecties in die kraamafdeling.
En nergens op een vermeerderingsbedrijf wil je
brandhaarden hebben, maar zeker niet in de
kraamstal.
Natuurlijk moeten alle biggen een keer gespeend worden. Maar dan heb je het liefst dat
de brandhaard van infecties die dat oplevert,
zoveel mogelijk wordt afgezonderd op het bedrijf. Daarvoor is de gespeendebiggenafdeling.
Wij adviseren dus met kracht om een gehele
kraamafdeling op één moment te spenen. En
om gespeende biggen zoveel mogelijk in een
aparte (gespeendebiggen-)afdeling te huisvesten.

