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PED: stand van zaken
Ook de mildere vorm van PED brengt aanzienlijke schade aan. Er komen nog steeds nieuwe gevallen bij: de teller
staat inmiddels op ruim veertig bedrijven. Aandacht voor hygiëne rondom en in het bedrijf is dus nog steeds
noodzakelijk. Een overzicht van wat tot nu toe bekend is over de schade en de belangrijkste adviezen.
De eerste concrete getallen over de schade van PED op
een zeugenbedrijf zijn bekend (zie tabel). Op dit bedrijf
zijn rond de tweehonderd zuigende biggen uitgevallen in
een periode van drie weken. Daarnaast zijn nog dertig tot
veertig gespeende biggen uitgevallen. Dat is een schadepost van rond de 10.000 euro, waarbij al het extra werk
dat gedaan moest worden niet is meegerekend. Bovendien
zullen de biggen die deze drie weken wel overleven het
als gespeend big en als vleesvarken aanzienlijk slechter
doen, onder andere omdat die biggen 1 tot 2 kilo lichter
gespeend worden dan normaal. Bij de zeugen zien we, tot
nu toe, geen abortussen of terugkomers.
Bij vleesvarkens bestaat de schade uit het verknoeien
van voer, ongeveer een week geen groei en verhoogde
voerconversie. Uitval treedt niet op. De schade op vleesvarkensbedrijven is naar schatting ruim 4 euro per besmet
varken.

Speendatum

Aantal
zeugen

Totaal
aantal
biggen

Gemiddeld
aantal
biggen

Kleinste
toom

Grootste
toom

19-2-2015

15

173

11,5

8

13

26-2-2015

15

99

6,6

0 (6x)

14

5-3-2015

18

136

7,5

2

11

12-3-2015

14

104

7,4

3

15

19-3-2015

12

135

11,25

9

13

26-3-2015

14

172

12,28

10

15

Overzicht van het aantal gespeende biggen per week op één van de getroffen zeugenbedrijven.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen om
besmetting te voorkomen:
• Biggen die op de wagen geweest
zijn niet meer het bedrijf binnenlaten.
• Geen biggen in vleesvarkensauto’s laten vervoeren.
• De chauffeur van de vrachtwagen
absoluut niet in de stal laten
komen.
• De plaats waar de vrachtwagen
gestaan heeft schoonspuiten en
desinfecteren. Daarna laarzen
desinfecteren, schone overall
aan en handen wassen voordat u
het bedrijf weer ingaat.
• Na het verplaatsen van varkens
de gangen schoonspuiten en
desinfecteren.
• Bezoekers alleen toelaten via de
hygiënesluis (laarzen, overall,
handen wassen).
Na het verplaatsen van varkens de gangen grondig schoonspuiten
en desinfecteren.

• Z org dat installateurs, de KIof scanservice en ongedierte
bestrijding ook hun gereedschap
desinfecteren voor binnenkomst.
Of liever nog: zorg dat u zelf alle
gereedschap hebt.
Als het niet te voorkomen is dat
besmette biggen worden aangevoerd:
• De afdeling(en) met die biggen
isoleren van de rest van het
bedrijf.
• Ontsmettingsbakken plaatsen
voor die afdelingen.
• Werken van schoon naar besmet
en daarna direct laarzen ontsmetten, schone overall aantrekken en handen wassen.
• Apart gereedschap gebruiken in
die afdelingen.
Deze laatste adviezen gelden ook
voor afdelingen met gespeende
biggen binnen een zeugenbedrijf.
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