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Michaël investeerde
in een goede afsluiting
van zijn bedrijf. Rendac
komt niet langer op zijn
bedrijfsterrein.

Antibioticareductie
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Zes Vlaamse varkenshouders stapten samen
met DGZ, ILVO en Boerenbond in een operationele groep rond antibioticareductie. De
bedrijven werden individueel onder de loep
genomen. DGZ stelde voor elk bedrijf een
adviesverslag op en Boerenbond berekende
hoeveel de antibioticakosten bedragen binnen de totale gezondheidskosten. De groep
kwam regelmatig samen om te discussiëren
en elkaar te inspireren. Drie varkenshouders
vertellen hun verhaal.
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Veehouderij

Michaël Vanhulst houdt de deur dicht
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“Mijn bedrijf is nu
goed afgesloten”

en

Het varkensbedrijf van Michaël Vanhulst ligt in Bierbeek. Hij heeft
een negentigtal zeugen en het is een gesloten bedrijf. “Mijn bedrijf ligt
in een varkensluwe regio en dat is zeker een groot voordeel voor de
ziektedruk”, vertelt hij.
Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond
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e everzwijnen uit het Meerdaalwoud baren Michaël
soms wel zorgen. Dit woud
ligt op minder dan 10 km van zijn
bedrijf. Gedurende het project investeerde Michaël in een goede afsluiting
rond zijn bedrijf, op deze manier werd
de externe bioveiligheid opgekrikt.
Rendac komt nu niet langer op zijn
bedrijf. De voederfirma en de vrachtwagens die de varkens laden, komen
wel nog op het bedrijf. Maar Michaël
let nu zelf ook meer op zijn looplijnen,
er wordt zo een onderscheid gemaakt
tussen de vuile en de propere weg.
DGZ adviseerde Michaël om meer te
letten op het wisselen van naalden bij
het behandelen van de biggen. Daarom
gebruikt Michaël nu wegwerpnaalden,
die hij om de paar nesten wisselt. Verder stopte Michaël met castreren en
stapte hij over naar immunocastratie.
Een aantal adviezen beschouwde
Michaël ook als zeer moeilijk haalbaar.
Zijn hond is zijn trouwe compagnon

tijdens het werk. Hij helpt bij het verhokken van biggen en zeugen. “Ik weet
dat dit op het vlak van bioveiligheid
niet goed is, maar ik vind dit toch
belangrijk voor mijn werkplezier.”
Michaël zag een kans voor een kleine
praktijkproef rond zijn reinigingsprotocol. In één kraamstal voerde hij de
normale procedure uit, in de andere
kraamstal liet hij het ontsmetten eenmalig achterwege. De resultaten uit de
hygiënogrammen die daar genomen
werden, toonden duidelijk aan dat het
ontsmetten wel degelijk een meerwaarde had. Dit blijft hij dus ook in de
toekomst doen. “Hopelijk werpen de
inspanningen hun vruchten af”, besluit
Michaël. n

“We maken nu een
onderscheid tussen de
vuile en propere weg.”

Dit artikel werd geschreven in het kader van de operationele groep ‘Koppelen van antibioticareductie aan kostprijs
managing’, een EIP-project uitgevoerd door de partners: zes Vlaamse varkenshouders, DGZ, ILVO en Boerenbond voor
Innovatieve Projecten vzw, met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.
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