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Veranderingen in 2017
Graag beginnen we met u een goed 2017 te wensen.
Natuurlijk voor uw bedrijf, qua diergezondheid en
resultaat, maar ook voor u persoonlijk.
In 2017 gaan verschillende zaken veranderen.
Tweedekeuzemiddelen
Zo wordt het gemakkelijker om, waar nodig, tweedekeuzemiddelen in te zetten. Voor drie aandoeningen bij varkens ouder dan acht weken mag, alleen
voor individuele behandeling, een tweedekeuzemiddel op het bedrijfsbehandelplan komen en op het
bedrijf op voorraad zijn. Op bedrijven met een laag
antibioticumgebruik mag de bezoekfrequentie bij
inzet van tweedekeuzemiddelen van tweewekelijks
naar vierwekelijks.
PRRS-vaccin
Wat geleidelijk aan ook verandert, is de groei van het
aantal beschikbare vaccins. Het meest opvallend is
de toename van het aantal levend verzwakte PRRSvaccins van het Europese type van één naar vier.
Daardoor is de aandacht voor PRRS fors toegenomen, evenals de vaccinatiegraad. Er worden steeds
meer biggen tegen PRRS gevaccineerd. Hoewel het
effect van vaccinatie tegen PRRS niet zo op-destreep-af zichtbaar is als bijvoorbeeld vaccinatie
tegen PCV (Circovirus), zien we er goede tot heel
goede resultaten van. PRRS-infectie bij vleesvarkens
kost al gauw 60 gram groei per dier per dag.
Gevaccineerde dieren hebben na infectie minder
klinische verschijnselen en minder groeidaling. Geen
enkel PRRS-vaccin biedt de garantie dat het virus
zich minder verspreidt in de stal en er minder kans is
op infectie. Vergelijkbare prestaties gelden ook voor
veel andere vaccins. Daarom is het altijd goed om op
de bijsluiter na te lezen welke effecten u wel van het
vaccin mag verwachten en welke niet. Met alleen
vaccineren zult u doorgaans geen PRRS-negatieve
biggenuitstroom krijgen.
Onveranderd blijft:
Bedrijfshygiëne
Bij PRRS blijft goede interne en externe bedrijfshygiëne altijd van groot belang. Goede managementmaatregelen zijn het bij elkaar houden van weekgroepen, ook bij opleg als vleesvarken. Per week een
andere kleur oormerken maakt dit heel inzichtelijk.

Wanneer je zo op leeftijd oplegt, is de gewichtsspreiding bij opleg natuurlijk wel groter. Maar uit
onderzoeken blijkt dat dit niet leidt tot grotere
gewichtsspreiding op afleverleeftijd. Een heel goede
optie om PRRS-infecties en andere infecties te
beheersen is all-in-all-out. Op veel bedrijven lijkt
dit een stap te ver. Wat wel vaak haalbaar is, is het
beperken van de oplegfrequentie, zodat er twee of
drie leeftijden op het bedrijf aanwezig zijn.
Wanneer tussen twee koppels tenminste zes weken
rust zit, is er een redelijke kans dat infecties bij de al
aanwezige varkens uitgedoofd zijn. Zo steken de
oudere vleesvarkens niet steeds weer de net opgelegde biggen aan, want dat is hoe het meestal gaat.
Ook in het nieuwe jaar.
PED-virus
Wat met de jaarwisseling ook niet is veranderd, is
de aanwezigheid van PED in Nederland. Bij lagere
temperaturen en hogere luchtvochtigheid overleeft
het PED-virus langer. Insleep gebeurt vooral via
aanvoer van besmette dieren, besmette varkensen mestwagens en bezoekers. Wees daarom strikt
met de scheiding van schone weg en vuile weg.
Antibioticumreductie
De antibioticumreductiedoelstelling staat onveranderd op 70% ten opzichte van het gebruik in 2009.
Eind 2015 was een daling van 56% gerealiseerd,
waarbij landelijk de gemiddelde dierdagdoseringen
uitkwamen op 5 bij zeugen (incl. zuigende biggen),
op 20 bij gespeende biggen en op 4 bij vleesvarkens.
Cijfers van 2016 zijn er nog niet. De streefwaarden
zijn respectievelijk <10, <22 en <10. Deze streefwaarden veranderen voorlopig niet. Let er wel op
dat in concepten duidelijk lagere streefwaarden gehanteerd worden, tot ‘antibioticumvrij’ toe.
In het antibioticumbeleid moet het vooral gaan om
verantwoord inzetten van antibiotica en niet botweg
om vermindering van gebruik. Diergezondheid en
dierwelzijn mogen niet lijden onder het achterwege
laten van noodzakelijke behandelingen.
Het is positief dat de regels rond de inzet van
tweedekeuzemiddelen voor bedrijven met een
laag verbruik versoepeld worden.
Wat in 2017 in elk geval niet verandert: wij zijn er
tot uw dienst!

