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injectie minder

STALKLIMAAT

Voorkom hittestress
De hoge temperaturen komen er weer aan. Hiervan kunnen veel varkens last ondervinden.
De belangrijkste risicogroep voor hittestress zijn kraamzeugen en oude vleesvarkens. Om grote problemen
te voorkomen is een goed stalklimaat cruciaal. Enkele managementmaatregelen kunnen het de varkens
wat aangenamer maken ten tijde van warme perioden.
Ten eerste is het belangrijk dat een stal goed geïsoleerd is.
Aanvoer van gekoelde lucht is uiteraard gunstig voor de staltemperatuur. Houd in de kraamstal vooral rekening met het
biggennest. Hoge temperaturen van het biggennest zijn voor
de kraamstalzeugen ongunstig. Probeer de nesten daarom zo
veel mogelijk af te dichten, zodat de biggen een warm nest
hebben en de zeug een koelere omgeving heeft.
Water is erg belangrijk voor het afkoelen van de varkens. Koel
drinkwater is van groot belang in warme perioden. Controleer
ook het debiet van de drinknippels. Water kan verder gebruikt
worden voor het maken van koele plekken door de betonnen
vloer nat te sproeien.

Tips per diercategorie:

Drachtige en guste zeugen:
Probeer de zeugen aan het einde van de dag te voeren,
wanneer de temperaturen wat lager zijn. Zeker wanneer het
om brijvoedering gaat. Bij hoge temperaturen nemen dieren
minder voer op en voer dat de hele dag heeft gestaan is minder smakelijk en minder hygiënisch. Hogere temperaturen zijn
ideaal voor allerlei kiemen. Bovendien zoeken dieren verkoeling door in mest en urine te liggen. Tijdens warme perioden
is hygiënisch werken dan ook extra belangrijk.

Porcilis PRRS & Porcilis M Hyo kunt u voortaan gemixt toedienen.
Let wel: shaken, not stirred! En dat heeft voordelen: 1 injectie

Kraamzeugen:
Geef de zeugen kleinere porties verdeeld over de dag en
probeer dit zo veel mogelijk tijdens koelere perioden te
doen (’s avonds, ’s morgens). Zeker bij kraamzeugen moet de

watervoorziening tiptop in orde zijn. Controleer eventueel de
temperatuur van het water. Koel water (10 tot 15oC) heeft
een positief effect bij kraamstalzeugen vergeleken met water
van 22oC. Gebruik desnoods en indien mogelijk de voerbak/
trog als extra waterbak. Mocht een zeug al tekenen hebben
van hittestress, dan kan de zeug afgekoeld worden door koel
water over het dier te sproeien.
Een experiment met het verstrekken van water van verschillende temperaturen (10, 15, 22oC) aan zeugen liet zien
dat het koelere water tijdens warme perioden een gunstig
effect had op voer- en wateropname, geschatte melkproductie, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie,
gemiddelde speengewicht van de biggen en de gemiddelde
groei van de biggen.
Gezien de resultaten lijkt het erop dat koud water (<15oC)
verschaffen bij zeugen in de kraamstal bij hoge temperaturen
een positief effect heeft op zowel de zeug als de biggen.
Vleesvarkens:
Controleer ook bij de vleesvarkens de hoeveelheid water en
de kwaliteit van het voer. Ook deze categorie zal tijdens
koelere perioden meer voer opnemen. Een afdeling die
minder vol ligt, zal minder problemen ondervinden van de
warmte, omdat varkens verder uit elkaar kunnen liggen.
Probeer ook hier koelte te creëren door te sproeien of de
vloer nat te maken.

minder, tijdswinst voor u en minder stress bij de dieren. Samen
pakken we M. hyopneumoniae en PRRSV in één keer aan.

Samen sterk in diergezondheid
Porcilis M Hyo bevat per dosis een concentraat van geïnactiveerde hele cellen van Mycoplasma hyopneumoniae, stam 11: minstens 27,0 a.l. titer, 150 mg dl-α-tocoferylacetaat als adjuvans. Doeldier: Varken (vleesvarken).
Indicatie: Actieve immunisatie van varkens ter vermindering van longbeschadigingen als gevolg van infectie met Mycoplasma hyopneumoniae. Aanvang immuniteit: 2 weken na de tweede injectie. Immuniteitsduur: minstens
20 weken na de tweede injectie. Toediening en dosering: - IM injectie van 1 dosis (2 ml) per dier in de nek achter het oor. Tweevoudige vaccinatie met een interval van 3 weken vanaf de leeĳd van 1 week; - voor gelĳktĳdig
gebruik met Porcilis PRRS bĳ vleesvarkens vanaf de leeĳd van 4 weken (3 weken na priming) kan het vaccin kort voor vaccinatie als oplosmiddel gebruikt worden. Dien een enkelvoudige dosis (2 ml) Porcilis M Hyo gemengd
met Porcilis PRRS intramusculair in de nek toe. Bĳwerkingen: Een voorbĳgaande toename van de lichaamstemperatuur van ongeveer 0,3ºC, bĳ enkele varkens tot 2ºC, kan de eerste twee dagen na vaccinatie voorkomen. De dag
erna is bĳ de dieren de temperatuur weer normaal. Waarschuwing: In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellĳk een arts te worden geraadpleegd en de bĳsluiter of het etiket te worden getoond. Contra-indicaties:
Geen. Wachttĳd: (Orgaan)vlees: 0 dagen. REG NL 10362 UDD. Zie bĳsluiter voor volledige informatie.
Porcilis PRRS bevat per dosis opgelost vaccin levend geattenueerd PRRS virus, stam DV: 104,0-106,3 TCID50, 75 mg/ml dl-α-tocoferylacetaat als adjuvans. Doeldier: Varken. Indicatie: Actieve immunisatie van klinisch gezonde
varkens in een door PRRS virus geïnfecteerde omgeving, ter reductie van de viremie veroorzaakt door infectie met Europese stammen van het PRRS virus. Aanvang immuniteit: 28 dagen na vaccinatie. Immuniteitsduur:
minimaal 24 weken. Toediening en dosering: - IM injectie van 1 dosis (2 ml) per dier in de nek vanaf de leeĳd van 2 weken, voor vleesvarkens enkelvoudige vaccinatie, voor fok- en vermeerderingsdieren wordt een
(herhalings)vaccinatie 2-4 weken voor het dekken aanbevolen; - voor gelĳktĳdig gebruik met Porcilis M Hyo bĳ vleesvarkens vanaf de leeĳd van 4 weken dient het vaccin kort voor vaccinatie te worden opgelost. Dien een
enkelvoudige dosis (2 ml) Porcilis PRRS gemengd met Porcilis M Hyo intramusculair in de nek toe. Bĳwerkingen: Systemische of lokale verschĳnselen kunnen na vaccinatie worden waargenomen. Na intramusculaire injectie
kan een voorbĳgaande verhoging van de lichaamstemperatuur optreden. Waarschuwing: In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellĳk een arts te worden geraadpleegd en de bĳsluiter of het etiket te worden
getoond. Contra-indicaties: Niet gebruiken in groepen waar de prevalentie van Europees PRRS virus niet met betrouwbare diagnostische methoden is vastgesteld. Wachttĳd: (Orgaan)vlees: 0 dagen. REG NL 9815 UDD. Zie
bĳsluiter voor volledige informatie.
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