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Andere vermeerderaar
Zeker in slechte economische tijden wordt er op de
kosten gelet. En als biggen voor een lager bedrag
kunnen worden aangeschaft, is dat voor elke vleesvarkenshouder interessant.
Er wordt daardoor nog wel eens besloten om van
biggenleverancier te wisselen. Dierenartsen zien wel
eens grote gezondheidsproblemen ontstaan als er
‘vreemde’ biggen worden aangevoerd op vleesvarkensbedrijven waar niet op bedrijfsniveau ‘all-in-allout’ wordt toegepast. Wij pleiten er dan ook voor om
uiterst terughoudend te zijn om biggen van een
andere vermeerderaar aan te voeren, terwijl er nog
biggen van de oude fokker aanwezig zijn op het
bedrijf.
De kans op problemen met biggen van een andere
fokker is sterk afhankelijk van de gezondheidsstatus
van het fokbedrijf, de (interne) hygiëne en eventuele
vaccinaties.
Luchtwegproblemen
In de praktijk zien we soms op vleesvarkensbedrijven
met varkens van verschillende herkomsten, bij de
jongste biggen problemen met de luchtwegen
ontstaan. Vaak beginnen die al 1 tot 2 weken na
aankomst. Het PRRS-virus speelt hierbij meestal, is
onze ervaring, een nadrukkelijke rol. Secundair
kunnen daar APP-bacteriën een nog grotere tol
gaan opeisen.
Met alleen vaccineren krijg je een PRRS-infectie op
een bedrijf nooit onder de knie. Daarvoor zijn ook
goede hygiënische en managementmaatregelen
nodig. Daarnaast zijn er veel verschillende stammen
van het PRRS-virus in omloop. De weerstand die
wordt opgebouwd na een infectie of vaccinatie, is
lang niet altijd effectief tegen andere PRRSstammen.
Daardoor is de kans groot dat biggen van een
nieuwe vermeerderaar op een vleesvarkensbedrijf
geconfronteerd worden met onbekende PRRSstammen waar de oudere varkens op het bedrijf
geen moeite meer mee hebben. Maar de jonge
biggen juist wel.
Kortom, het komt nogal eens voor dat biggen van
een nieuwe vermeerderaar helemaal niet bevallen
omdat ze ziek worden van de voor hen onbekende
kiemen op het vleesvarkensbedrijf.
Om zo’n teleurstellende situatie te voorkomen, is

het een overweging om een heel bedrijf eerst leeg te
draaien voor er biggen van een andere vermeerderaar in komen. En als dat niet kan, dan toch in ieder
geval een stal, zodat de kans dat er via de ventilatielucht kiemen worden verspreid, beperkt wordt
gehouden.
Maar bovenal is het verstandig om een zorgvuldige
afweging te maken tussen de risico’s voor de
gezondheid en het voordeel dat andere biggen
kunnen bieden.
Geborgde Varkensarts
Net als elke varkenshouder moeten ook dierenartsen die in de varkenshouderij werkzaam zijn,
jaarlijks gecontroleerd worden op het voldoen aan
allerlei eisen. Als IKB-erkende varkenshouder mag u
alleen met een geborgde varkensarts een 1-op-1overeenkomst afsluiten. Alleen in noodgevallen
mag u een beroep doen op een niet-geborgde varkensarts. Maar alles wat die collega doet aan onderzoek en het voorschrijven van diergeneesmiddelen,
gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van de
geborgde varkensarts met wie een 1-op-1overeenkomst is afgesloten.
Van elke varkensarts wordt bijgehouden hoeveel
antibiotica hij of zij voorschrijft. Varkensartsen die
meer dan gemiddeld voorschrijven, worden daar
tijdens de jaarlijkse inspectie op aangesproken en
moeten uitleggen waarom ze zoveel voorschrijven.
Kortom, als er veel antibiotica worden toegepast,
hebben zowel de varkenshouder als de dierenarts
met wie het bedrijf een 1-op-1-relatie heeft, iets uit
te leggen!
IKB NL-klanten
Varkenshouders die zijn aangesloten bij de DGB
hebben via ‘Varkenspost’ de eis opgelegd gekregen
om een nieuwe 1-op-1-overeenkomst, volgens het
nieuwe model, af te sluiten met hun dierenarts.
Daarnaast wordt ook geëist dat die overeenkomst
wordt geüpload in het account bij ‘Varkenspost’.
Datzelfde moet ook gebeuren met het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan.
We hebben daar al eerder melding van gemaakt in
de SUVITA-nieuwsbrief. Maar we hebben de ervaring dat dit bij de IKB-controles nog niet altijd in
orde is. De IKB-inspecteur ziet dat echter wel als een
tekortkoming.

