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“Wekelijks vleesvarkens
opleggen kan geen kwaad”

Ton van Bommel, vleesvarkenshouder in Deurne:
“Mee eens. Ik vind het vooral heel gemakkelijk werken. Elke dinsdag lever ik de vleesvarkens en elke donderdag
krijg ik de biggen. Tussendoor reinig en ontsmet ik de afdeling en laat ik het drogen. All-in-all-out zal voor de
gezondheid best beter zijn, maar je loopt dan ook een risico met de prijs. Je levert maar eens per 4 maanden. Ik
lever iedere week en heb daardoor minder last van prijsschommelingen. Bovendien zijn de biggen bij een all-in-allout-systeem duurder omdat je grotere koppels moet opleggen. Dan heb je de koppeltoeslag. En ik ontvang nu al
anderhalf jaar biggen van dezelfde fokker, dus met het gezondheidsrisico zal het wel meevallen.”

Erik van der Hijden, projectleider ProFarmers:
“Nee, het kan geen kwaad als vleesvarkens houden een hobby is! Als je geld wilt verdienen en de stilstaande
lijn van technische resultaten wilt doorbreken is het elke week opleggen van dieren een taboe. Door een poel te
maken met zeugenbedrijven krijgen de vleesvarkensbedrijven grote koppels biggen. Hierdoor krijg je de leeftijdsgroepen bij elkaar waardoor de gezondheid verbetert. Ook transportkosten zijn lager. Dit wordt al toegepast door
ProFarmers. Wij kopen biggen van Family Farmers van de 4-weekse bedrijven en voorzien de vleesvarkensbedrijven
van zeer grote koppels. Zo ontstaat een zeer gezonde big met maximaal rendement. Ook zorgt ProFarmers er voor
dat de biggenprijs en vleesvarkensprijs wordt geëgaliseerd. Er is dus geen marktrisico. Hiermee valt er voor de
meeste vleesvarkensbedrijven meer dan €10 per plaats te verdienen.”

Manon Mauritz-Schoone, Beleidsmedewerker PVE:
“Wanneer het aantal contactadressen van 6 niet overschreden wordt, is iedere week vleesvarkens opleggen mogelijk. Wanneer puur naar de Verordening Varkensleveringen wordt gekeken dan mogen vleesvarkensbedrijven in een
periode van 16 weken van maximaal 6 bedrijven (contactadressen) vleesvarkens aanvoeren. Of dit ook gewenst is
vanuit het oogpunt om een hogere gezondheidsstatus te behalen, laat ik over aan andere experts.”

Leo van Leengoed, Universitair hoofddocent Faculteit Diergeneeskunde:
“Breng infectieuze dieren bij gevoelige dieren en je zult kunnen constateren dat infecties zich verspreiden. De omgeving van de dieren speelt meestal een beperkte rol met als conclusie dat infecties zich vooral verspreiden door
dier-dier contact. Voor een aantal, vooral virale infecties geldt dat dieren na het doormaken van de infectie slechts
een beperkte periode infectieus zijn en dat ze dus na enige tijd geen virus meer verspreiden. Zonder infectie geen
infectieziekte. Hoe kunnen we zo veel mogelijk garanties inbouwen dat infecties niet van het bedrijf verdwijnen?
Door te zorgen dat altijd infectieuze en gevoelige dieren op hetzelfde bedrijf aanwezig zijn. Door nu elke week
biggen op te leggen bouwt men een solide garantie in dat vooral infecties die ook nog een aerogene (via de lucht)
verspreiding hebben, zich blijvend nestelen op het bedrijf.”
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