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RESULTATEN PRRS-ENQUÊTE

PRRS op driekwart
zeugenbedrijven in top 3
Maar liefst 149 zeugenhouders gaven in augustus gehoor
aan de oproep om hun visie op PRRS met GD te delen. Op de
vraag ‘Is PRRS een probleem?’ antwoordden 116 varkenshouders -driekwart van de deelnemers- dat PRRS in de top 3
van aandoeningen op hun bedrijf staat. Naar hun mening
spelen de PRRS-problemen vooral bij biggen en zeugen en
iets minder bij hun vleesvarkens.
De ziekte PRRS heeft volgens ruim veertig procent van de 116
varkenshouders invloed op andere ziekten, of invloed op kosten
of bedrijfsresultaten. Veertig procent van de varkenshouders
ervaart de inzet van vaccins, als onderdeel van de aanpak, als
een probleem. Verder worden de aanpak van PRRS in de eigen
bedrijfssituatie en de preventie van insleep van PRRS binnen
het bedrijf door ruim 30 procent van de varkenshouders als een
probleem ervaren.
Informatiebehoefte
Varkenshouders zoeken vooral een antwoord op vragen over
bedrijfsvoering (risico’s voor insleep of interne ziekteproblemen), maar de status van afgeleverde biggen, het aanwezige
virustype op het bedrijf en samenwerken met collega’s in een
regio scoren ook redelijk hoog. Mag de ondersteuning in de
aanpak van PRRS ook geld kosten? Een groot deel van de varkenshouders heeft hier positief op geantwoord.
Bedrijfsdierenarts belangrijkste adviseur
Op de vraag wie de belangrijkste adviseur is noemt de overgrote
meerderheid de eigen bedrijfsdierenarts (dit werd door 145 varkenshouders aangegeven) en die staat dus met stip op nummer
één. Daarna worden, ook in afnemende volgorde, de website van
GD, Internet, vakbladen, studieclubs en voorlichters genoemd.
GD als partner
Volgens 74 procent van de varkenshouders die de enquête hebben ingevuld, is GD een partner voor de aanpak van PRRS. Als u
ook vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u GD benaderen
via Veekijker Varken (0900-7100000 keuze 2).
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