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Nieuwe ontwikkelingen PigMatch
PigMatch, het internationale en onafhankelijke webportal over varkensgezondheid, wordt verder uitgebreid.
Deelnemende Nederlandse en Duitse varkensbedrijven krijgen daarmee nog meer mogelijkheden om gezondheidsstatussen en andere relevante gezondheidsinformatie in de etalage te zetten.
Export van vooral biggen maar ook fokgelten naar Duitsland en steeds meer andere landen, is voor de Nederlandse
varkenssector van vitaal belang. Daarbij wordt informatie
over gezondheidsstatussen voor diverse ziektekiemen
steeds vaker als voorwaarde gesteld, evenals andere
aanvullende gegevens over de gezondheid van de aan te
kopen dieren. Deense biggen hebben, juist vanwege die
beschikbare informatie, een duidelijke meerwaarde voor
grote vleesvarkensbedrijven in voormalig Oost-Duitsland
en Polen. Daarom is het merk PigMatch ontwikkeld,
waarmee deelnemende Nederlandse en Duitse bedrijven de
gezondheidsstatussen aangevuld met andere gezondheidsinformatie met belangstellende partijen kunnen delen.
PigMatch is anderhalf jaar geleden als webportal op de
markt gebracht, in een Nederlandse en een Duitse versie.

Vaste groep ziektekiemen
PigMatch is ontwikkeld voor een vaste groep ziektekiemen, te weten:
tPRRS
tApp (keuzes: alle typen, type 2/ type 5/ type 1, 9, 11)
tMycoplasma hyopneumoniae
tBrachyspira hyodysenteriae en pilosicoli
Daarnaast bestaat een ‘vrijwillige
groep’ ziektekiemen: Pm-plus (AR),
schurft en Salmonella. Deze kunnen
los van elkaar aan het schema worden
toegevoegd.

haar bedrijf in te zien. De organisatie PigMatch houdt als
onafhankelijke partij de regie over de bedrijfsstatussen
op de website.

Nieuwe mogelijkheden
Nieuwe ontwikkelingen van PigMatch in 2014 zijn:
1. In de ‘verplichte groep’ kan per ziektekiem een verschillend deelnameniveau (en dus andere onderzoeksfrequentie) gekozen worden.
2. De mogelijkheid voor de deelnemer om de onderzoeken
in een vierwekenritme te laten plaatsvinden in plaats
van een maandelijks ritme. Nederlandse bedrijven
kunnen daardoor de PigMatch-onderzoeken volgens het
schema van de bedrijfsbezoeken van hun dierenarts
laten plaatsvinden.
3. De ziektekiemen uit de ‘vrijwillige groep’ worden in een
vaststaande frequentie van vier maanden (of zestien weken) en in een aangepaste steekproefgrootte onderzocht.

Meer informatie over PigMatch is te vinden op
www.PigMatch.eu. U kunt via deze website ook contact
opnemen met de organisatie.

De gezondheidsstatussen van bedrijven worden bepaald via laboratoriumonderzoek met een vaststaande
steekproefgrootte (twintig dieren)
in twee diercategorieën (zeugen en
biggen of gelten) in combinatie met
klinische inspecties volgens een
vaststaande frequentie. Die frequentie is vervolgens bepalend voor het
deelnameniveau van de status van
een ziektekiem.
PigMatch kent drie deelnameniveaus:
tPM3: drie keer per jaar bemonsteren
tPM6: zes keer per jaar bemonsteren
tPM12: twaalf keer per jaar bemonsteren

Onafhankelijk
Via de PigMatch-website kan de deelnemer belangstellenden toestemming
geven om de statussen van zijn of
www.PigMatch.eu
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