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Van varkens- naar v
Diervoeding

[Rian Weemen]

Met als thema ‘Van varkensgezondheid naar volksgezondheid’ organiseerde
Coppens diervoeding en PIC Nederland het zesde symposium ‘Hogere varkensgezondheid’. “Varkenshouders moeten meer gaan denken in lange termijn

bacteriën in de stallen te brengen,
beheerst Van den Heuvel de bacteriecultuur. Het antibioticagebruik op zijn
bedrijf nam daardoor in twee jaar tijd
met 95 procent af. Zijn dierdagdosering
ging van 47 naar onder de 2.

en niet te veel focussen op kortetermijnoplossingen”, meent Geert Wielsma
van Coppens diervoeding.
Het symposium ‘Hogere varkensgezondheid’, georganiseerd door Coppens diervoeding en PIC Nederland, werd voor
het eerst gehouden in de
Evenementenhal in Venray en trok zo’n
400 belangstellenden. De actuele MRSAproblematiek en de reductie van antibioticagebruik kwamen uitgebreid aan
bod, evenals de verbetering van de diergezondheid en weerstand.
P ro b i o t i c a
Varkenshouder Eric van den Heuvel nam
de bezoekers van het symposium mee in
zijn strijd tegen antibioticagebruik. Van
den Heuvel heeft een bedrijf met 500
zeugen en was vorig jaar winnaar van de

wisselbeker ‘Varkens gezonder produceren’. Speerpunt in zijn betoog was het
gebruiken van goede bacteriën om de
slechte te verdringen. Met een volledig
geautomatiseerd systeem zet hij dagelijks probiotica in om dit te bereiken. Van
den Heuvel: “We hebben als sector tientallen jaren zo veel mogelijk bacteriën
proberen te doden met chemische
inweekmiddelen, desinfectiemiddelen en
antibiotica in de wetenschap dat we
nooit alle bacteriën kunnen doden. Er
blijft altijd 3 tot 4 procent over en dit
zijn de sterkste en vaak resistente bacteriën. Die geven we alle ruimte om zich te
vermenigvuldigen.”Door te werken met
probiotica en daarmee goede, gewenste

Mark Schippers wint wisselbeker
Mark Schippers van MS Schippers Bladel ontving tijdens
het symposium ‘Hogere Varkensgezondheid’ de wisselbeker ‘Varkens gezonder produceren’. Schippers heeft veel
aandacht voor diergezondheid. De innovatieve producten
die de onderneming ontwikkelt, dragen bij aan het hygiënischer werken op agrarische bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld de biggenbehandel-unit van het bedrijf zich inmiddels ruimschoots bewezen. Momenteel loopt er ook een
proef met elektronische dierherkenning. Jurylid Hetty van
Beers: "Op de beoordelingspunten 'ondernemerschap' en
'haalbaarheid voor de sector' stak Schippers met kop en schouders boven de vijf andere genomineerden uit." Schippers reageerde met een compliment voor de Nederlandse varkenssector. "Wij
ontwikkelen al onze producten in samenwerking met agrarisch ondernemers. We werken internationaal, maar gezegd moet worden dat al onze innovaties hun oorsprong vinden in Nederland. We
hebben deze wisselbeker dus absoluut te danken aan de Nederlandse varkenshouderij."

MRSA
Van den Heuvel en zijn vrouw Ine hebben drie kinderen. De bewustwording
rond de MRSA-problematiek begon bij
hem in 2003. Zijn dochter moest een
hartoperatie ondergaan, maar in het
ziekenhuis bleek zij de MRSA-bacterie
bij zich te dragen. “We moesten onmiddellijk het ziekenhuis verlaten. Dat heeft
veel impact op ons gehad.” Van den
Heuvel liet zijn gezin onderzoeken en
bij vier van de vijf gezinsleden was de
MRSA-bacterie aanwezig. De operatie
heeft pas in 2004 kunnen plaatsvinden.
De aanpak van slechte bacteriën op het
bedrijf met probiotica heeft er inmiddels toe geleid dat het gezin Van den
Heuvel volledig MRSA-vrij is. “We zijn
hiermee heel serieus bezig. Zo behandelen we niet alleen de stallen, maar ook
ons woonhuis met probiotica. We werken met probiotische reinigingsmiddelen en sprayen het huis drie keer per
week met probiotica om de ongewenste
bacteriën volledig buiten te sluiten”,
vertelt Van den Heuvel.
Diergezondheid
“Diergezondheid is de evenwichtstoestand tussen krachten die dit evenwicht
verstoren en krachten die het evenwicht
handhaven”, aldus Geert Wielsma van
Coppens diervoeding. “Oftewel een
balans tussen enerzijds ziektekiemen op
een bedrijf en anderzijds immuniteit
bereikt met onder andere biest, vaccinaties, additieven en genetica.” Wielsma
schetste twee mogelijkheden om een
hogere diergezondheid te bereiken.
“Een kostbare mogelijkheid is het toe-
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passen van depopulatie-repopulatie,
waarbij het bedrijf opnieuw begint in
een schone omgeving met gezonde dieren. Meer voor de hand ligt de geleidelijke weg, waarbij bedreigingen worden
geminimaliseerd en de weerstand wordt
verbeterd.”
Marshmallows
Een hogere diergezondheidsstatus is
onlosmakelijk verbonden met het terugdringen van het antibioticagebruik. En
ondanks dat de eerste doelstelling
(reductie van 20 procent) ruimschoots is
gehaald, blijkt het in de praktijk voor
veel varkenshouders lastig van antibiotica los te komen. “Varkenshouders moeten meer gaan denken in langere termijn en niet te veel focussen op kortetermijnoplossingen”, meent Wielsma.

Als voorbeeld noemde hij een marshmallowtest waarbij kinderen als beloning een extra marshmallow krijgen
wanneer ze de eerste kunnen weerstaan. “Vergelijk de eerste marshmallow
met antibiotica en de tweede met een
hogere diergezondheid op het bedrijf.
Te veel varkenshouders kiezen nog voor
de eerste optie.”
Te a m s p e l
Als basis voor een langetermijnfocus dienen gegevens als technische cijfers,
slachtresultaten, slachtafwijkingen en
bloeduitslagen. In combinatie met kortetermijnoptimalisatie leidt dit volgens
Wielsma tot hogere diergezondheid.
“Onder optimalisatie versta ik het verbeteren van hygiëne, interne en externe
biosecurity en aandacht voor biestma-

nagement en vaccinatie. Maar focus als
varkenshouder vooral niet te veel op
kortetermijnoplossingen.” Om bedrijfsblindheid te voorkomen, adviseert
Wielsma hulp te zoeken bij meerdere
adviseurs. “Vorm een adviesteam waarmee je op basis van dromen en cijfers
doelstellingen afspreekt. Ga regelmatig
met elkaar om tafel, verdeel taken en
informeer elkaar voortdurend.
Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: betere bedrijfsresultaten.”
Speenwerk
Wat Rob van Schie van Trouw Nutrition
betreft is de eerste week na spenen cruciaal voor de resultaten van de big in de
opfok- en afmestperiode. “Onderzoek
heeft uitgewezen dat een big die in de
eerste speenweek 150 tot 250 gram per

Goede voeropname en groei hebben grote invloed op de gezondheid en weerstand van een dier.
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dag groeit, op een leeftijd van 156
dagen gemiddeld acht kilo zwaarder is
dan een big die in de eerste speenweek
nauwelijks tot geen groei heeft gerealiseerd.” Goede voeropname en groei
hebben volgens Van Schie grote invloed
op de gezondheid en weerstand van een
dier. “Stress is daarbij een bepalende
factor. Bij dieren met stress laat de darmwand ongewenste bacteriën door die
hun weg naar de bloedbaan vinden.
Zo ontstaan bijvoorbeeld streptokokkeninfecties.” Ook de leefomstandigheden
hebben een grote invloed op de groei,
vooral de eerste zeven dagen na het
spenen.
Lichte biggen
Van Schie is van mening dat het voor
een gemiddelde big geen probleem is
gezond te blijven. Het probleem zit ‘m
in de lichtere biggen. “Feit is dat tomen
steeds groter worden en biggen een
steeds lager geboortegewicht hebben.
Biggen met een hoger geboortegewicht
doen het beduidend beter in de afmestperiode. Ze behalen meer groei, vallen
minder uit en realiseren een hogere
voerwinst. Een goed geboortegewicht
heeft dus een hoger economisch rendement.” Om de biggen een goede start
in de kraamperiode te geven, is Van
Schie voorstander van het bijvoeren van
melk. “Vooral voor de lichte biggen is
dit van groot belang. Die worden als
laatste geboren, missen daardoor de
beste biest en komen ook nog eens aan
de achterste tepels te liggen die het
minste melk geven.”
B i j v o e re n
Tot dag twaalf melk bijvoeren is voldoende, daarna moet een prestarter
voor extra doorgroei zorgen. “Bedrijven
die melk bijvoeren, zien duidelijk resultaat in de eerste week na spenen”,
aldus Van Schie. “De biggen realiseren
dan een 30 procent betere groei. Ook
de prestarter draagt hieraan bij.
Drogestofopname in de kraamstal zorgt
ervoor dat biggen na het speenmoment
binnen 20 uur allemaal hebben gegeten. Bij biggen die geen prestarter krijgen, duurt het tot 50 uur voordat alle
biggen voer hebben opgenomen.”
Het bijvoeren van melk draagt bij aan

Door te werken met probiotica beheerst varkenshouder Erik Van den Heuvel de bacteriecultuur op
zijn bedrijf.

een goede groei en diergezondheid en
is daarmee een belangrijke factor voor
het verminderen van het antibioticagebruik. “Maar helaas is het bijvoeren van
melk niet voor alle bedrijven geschikt”,
meent Van Schie. “De varkenshouder
moet er geduld voor hebben. Deze
werkwijze neemt dan ook geen grote
vlucht, maar gelukkig groeit het aantal
bedrijven dat hiermee aan de slag gaat
gestaag.”
Balans
Patrick Köhlen van Alltech ging tijdens
het symposium in op de juiste balans
tussen behoefte en prestaties. Alltech
focust zich met innovatieve technologieën op natuurlijke oplossingen voor
de verbetering van dierprestaties en
rentabiliteit. “In 95 procent van de voerproducten worden producten van
Alltech gebruikt”, aldus Köhlen.
De aandachtsgebieden van Alltech richten zich op langleefzaamheid en een
efficiënte voerbenutting door ondersteuning van diergezondheid en immuniteit. “Kwaliteit van grondstoffen, processing en optimale voerhygiëne zijn
daarvoor belangrijke uitgangspunten”,
meent Köhlen. “In combinatie met voe-
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ren naar behoefte en moderne voertechnologieën kan een optimale balans
worden bereikt tussen behoefte en prestaties.” Daarvoor moet de sector volgens Köhlen wel de ‘least cost feed formulation’ loslaten. “Door altijd te focussen op kostprijs minimaliseer je de technische vooruitgang. Het kan gewoonweg niet altijd goedkoop.” Köhlen realiseert zich echter ook dat de relatieve
kleinschaligheid van de Nederlandse varkenshouderij weinig ruimte laat voor
doorontwikkeling.
Glycomics
Onderzoekers hebben aangetoond dat
de structuur van suikers de gezondheidstoestand beïnvloedt. Op basis van
deze wetenschap heeft Alltech het product Bio-Mos ontwikkeld. Köhlen: “BioMos wordt in veel voeders gebruikt als
een standaard ingrediënt. Dit product
heeft een balancerende werking op het
biologisch evenwicht van de darmmicroflora. Het bevordert de vertering van
granen en maakt energie vrij uit cellulose.” Een ander veelgebruikt product is
Antigen. “Doel van dit product is de
nutriëntenopname en de voerconversie
te verbeteren”, aldus Köhlen.
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