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GD-varkensdierenarts Theo Geudeke:

Vruchtbare

verbeteringen
“Zeugenhouders en dierenartsen lijken vruchtbaarheidsproblemen beter te beheersen. Van alle vragen die aan de
Veekijker gesteld worden gaat jaarlijks ongeveer 20% over
vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en dat percentage
neemt in de loop der jaren langzaam af. Daarin zit trouwens
wel heel duidelijk een seizoensvariatie: vanouds zien we
in het najaar de meeste vruchtbaarheidsproblemen en dat
merken we duidelijk aan het aantal vragen.
We zien ook een verschuiving optreden in het soort vragen.
Relatief steeds minder vaak gaan die over de ‘traditionele’
problemen zoals terugkomers, berigheidsproblemen of
tegenvallende toomgrootte. Deze problemen hebben vaak
te maken met inseminatiemanagement en met selectie in
de fokkerij op goede berigheid en toomgrootte, en daar is
behoorlijke vooruitgang geboekt. Ook weten zeugenhouders
steeds beter hoe ze de zeugen goed moeten voeren voor een
goede vruchtbaarheid, onder andere door goede voorlichting
en onderzoek.
Aan de andere kant zien we dat vragen over specifieke problemen zoals verwerpen en geboorteproblemen relatief wat

“Jammer genoeg vinden we in
verworpen vruchten vaak geen
ziekteverwekkers”
vaker worden gesteld. In het najaar (september - oktober)
gaat het vooral over vroege verwerpers, het zogenaamde
najaarsverwerpen. Dat heeft, zoals bekend, onder andere
te maken met het korten van de dagen en met het grotere
verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Als de overgang
van zomer naar herfst groot is en ook nog eens abrupt
verloopt, zijn deze problemen vaak groter. Gezien het wisselvallige (‘herfstige’) zomerweer van 2011 kon het dus wel
eens meevallen dit najaar, maar we moeten wel alert blijven.
Ook verwerpen later in de dracht blijft een lastig probleem.
Daarin zien we vaak een toename in de winter, vooral in de
maand januari. Dat gaat vaak gepaard met meer vragen over
doodgeboren biggen en met een toename van het aantal
PRRS-problemen. In de sectiezaal komen in die periode ook
vaak meer verworpen biggen binnen waarin het PRRS-virus
de meest voorkomende ziekteverwekker is. Ook in andere secties toont het lab van de GD in de koudste periode van het
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jaar relatief vaak PRRS-virus aan. Jammer genoeg vinden we
in verworpen vruchten ook vaak helemaal geen ziekteverwekkers. Dat is eigenlijk vrij logisch, omdat de meeste oorzaken
van verwerpen niet liggen bij de biggen maar in (gezondheids)problemen bij de zeugen of zelfs in de omgeving van
de zeug. Allerlei stressvolle omstandigheden kunnen ook
resulteren in verwerpen.“

Met haar monitoringsactivitetien waakt de GD over de diergezondheid in Nederland. Onder andere via
GD Veekijker, waar vragen van dierenartsen en veehouders binnenkomen. Naast de helpdeskfunctie
is GD Veekijker hét centrale verzamelpunt voor alles rondom diergezondheid, in het belang van veehouder en sector. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal onderzoek en opvallende
resultaten die het werk van de monitoring varkenshouders oplevert.
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