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Hoge diergezondheid
voor elk bedrijf
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, als het gaat om het bereiken van een hogere diergezondheid.
De Animal Sciences Group is op een aantal fronten bezig met onderzoek dat moet leiden tot praktische
adviezen per bedrijfstype.
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Genetisch zijn vleesvarkens in staat
zo’n 1.100 gram/dag te halen.
Foto: Marcel Bekken

eel informatie over het bereiken
van een hoge diergezondheid
komt tegenwoordig uit het
buitenland. In landen als Denemarken, Groot-Brittannië, OostDuitsland en Frankrijk wordt al jarenlang gewerkt
aan het eradiceren van ziekten van bedrijven.
Maar ook houdt Ineke Eijck, onderzoeker bij
ASG, de ontwikkelingen op de Nederlandse SPFbedrijven en top-bedrijven bij. Eijck wil weten
welke strategie het beste past bij de verschillende
types bedrijven. Zo zijn er eradicatieprogramma’s
om met vaccineren, medicineren, management
en huisvesting van ziekten af te komen. Een
rigoureuzere manier is het opnieuw opstarten
met SPF-dieren. Volgens Eijck is dat laatste eigenlijk alleen te overwegen bij nieuwbouw of na een
bedrijfsruiming. “En voor een aantal bedrijven is
‘niks doen’ waarschijnlijk de beste optie, bijvoorbeeld omdat het bedrijf verouderd is en wil stoppen omdat er geen bedrijfsopvolging is. De investeringen worden dan niet terugverdiend.”
Bedoeling van het onderzoek is varkensbedrijven
straks een advies op maat te kunnen bieden, voor
de beste weg naar een hogere diergezondheid.

Internationale kennisverzameling
Ook in het buitenland wordt informatie verzameld,
waar Nederland straks zijn voordeel mee kan
doen. Eijck: “Wij hebben buitenlandse varkenshouders met een SPF-bedrijf gevraagd naar hun
aanpak en ervaringen. Ook is gevraagd wat zij de
belangrijkste ziekten vonden, om vrij van te zijn.
Vrijwel unaniem werd geantwoord: PRRS,
App. en mycoplasma.
Dat een betere diergezondheid hier zo traag
opgang vindt, heeft volgens Eijck te maken met de
Nederlandse cultuur: behoudend en conservatief
wat veranderingen betreft. “Wij zijn hier altijd
uitstekend in staat gebleken om ziekten te managen.” Maar nu lukt dat nog nauwelijks. Door de
veelheid aan aandoeningen stagneert de groei,
ondanks dat fokkerijorganisaties jaarlijks zorgen
voor een genetische vooruitgang. In theorie
zouden vleesvarkens al 1.100 gram/dag kunnen
halen.” Zij verwacht dan ook dat de vraag naar
een hogere diergezondheid snel zal toenemen.
Dat lijkt de beste weg om van die genetische vooruitgang te kunnen profiteren. Een tweede reden
voor een snelle toename in de vraag naar een
hogere diergezondheid ligt in de trend van snel
groter groeiende bedrijven. Een hogere diergezondheid is dan eigenlijk onontkoombaar.
Succesformules
Niet elk bedrijf heeft SPF-dieren nodig om goed
te kunnen draaien. Sommige bedrijven lukt het
om via de reguliere weg nagenoeg dezelfde topresultaten te halen. “Wij zijn erg benieuwd naar
de succesfactoren, die voor de toppers waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn.” In een
onderzoek wil zij die succesfactoren boven water
krijgen, door 20 topbedrijven te vergelijken met
20 matige bedrijven. Kent u varkenshouders die
zouden willen meewerken aan dit onderzoek
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met ineke.eijck@wur.nl (telefoon
0320 29 35 14). Deelnemende varkenshouders
ontvangen een vergoeding.
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