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PIA
PIA is een aandoening waarmee varkensartsen
bijna dagelijks worden geconfronteerd. Deze
aandoening komt nog steeds veel voor bij
vleesvarkens.
We kennen zowel een acute als een chronische
vorm. De acute vorm zien we vooral bij zware
varkens net voor het afleveren.
De ziekte kenmerkt zich door zeer bleke
varkens en een hok dat besmeurd is met zwarte
mest. In de meeste gevallen is een dood varken
het eerste wat de varkenshouder ervan ziet.
Heel snel handelen door een injectie met Tylan
of Oxytetracycline toe te dienen, kan heel soms
het leven van een bleek varken redden. Meestal
komt die echter te laat. Als het varken bleek is,
en zeker als er zwarte mest te zien is, zijn de
darmen al een bloederig geheel, wat nooit meer
goed kan herstellen.
De chronische vorm levert het beeld op van
achterblijvende varkens. De technische cijfers
als voederconversie en groei vallen in dat geval
tegen. Maar de verschijnselen zijn niet heel
duidelijk. Het is meer een algemeen beeld van
varkens die het niet heel goed doen.
Tegen de chronische vorm is te vaccineren.
Het vaccin moet oraal worden toegediend, bij
voorkeur enkele weken voordat de varkens
geïnfecteerd raken.
Dat betekent dat er bloedonderzoek moet
worden gedaan om het bedrijfsspecifieke
infectiemoment te bepalen.
Tegen de acute vorm werkt de vaccinatie helaas
niet of nauwelijks. De meeste problemen met
acute PIA zien we op bedrijven waar de varkens
even wat minder gegeten hebben. Bijvoorbeeld
door het nuchter houden bij het afleveren van
hokgenoten. Het kan ook gebeuren bij een
infectie van een griepvirus, waardoor de
varkens even wat minder eten.
Meer in het algemeen gesproken lijkt het erop
– er is geen hard wetenschappelijk bewijs – dat
een verstoring van de darmflora de kans op het
ontstaan van PIA aanzienlijk vergroot.

De verstoring van de darmflora kan ook
plaatsvinden bij varkens die veel hoogwaardig
voer opnemen en mede daardoor snel groeien.
Op sommige bedrijven met PIA-problemen
werkt het dan ook om het voer iets meer
structuur te geven en het aandeel energie en
eiwit wat te verkleinen. Het voordeel hiervan is
dat de darmgezondheid kan verbeteren. Het
nadeel kan echter zijn dat de varkens minder
hard groeien. De gevolgen van PIA zijn dus te
verkleinen door een genuanceerde afweging te
maken tussen darmgezondheid en groei.
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Enkele maanden geleden heeft de IKBorganisatie van DGB via een mail bekendgemaakt dat er een speciaal door DGB ontworpen 1:1-overeenkomst tussen dierenarts en
varkenshouder moet worden getekend. Wij
hebben daarover al eerder in onze nieuwsbrief
geschreven.
Het is lastig dat we deze nieuwe 1:1-overeenkomst samen met onze varkenshouders
moeten ondertekenen, want we moeten voor
de organisatie die varkensartsen controleert
weer een andere 1:1-overeenkomst samen met
u ondertekenen. Dubbel werk dus!
Daarnaast stelt DGB dat de varkenshouders
deze nieuwe 1:1-overeenkomst moeten downloaden via hun account bij varkenspost.nl. En
daar moet ook het meest actuele bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan
geüpload worden.
Als gevolg van deze nieuwe eis constateren
toetsers van Producert vaak tekortkomingen
tijdens IKB-inspecties bij onze varkenshouders.
We adviseren u dan ook om voor de IKBinspectie uw account bij varkenspost.nl te controleren op de aanwezigheid van de juiste 1:1overeenkomst, bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan.
Varkensbedrijven die door een inspecteur van
Verin worden getoetst op de IKB-eisen, hebben
hiervan geen last.

