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Biggen laden voor Spanje
Bij vermeerderingsbedrijf
Bervoets in Baarle-Nassau
(N.-Br.) werden vorige week
1.900 biggen (Topigs 20-zeug
× Talent) geladen, met bestemming Spanje. De biggen
gaan naar een integratie die
vlees levert aan de Spaanse
supermarktketen Mercadona.
Spanje is geen restmarkt
meer, verklaart directeur
Benny ten Thije van handelsbedrijf Select Porc, dat de biggen exporteert. Spanjaarden
hechten tegenwoordig sterk
aan genetica, gezondheid,
uniformiteit en afkomst van
de biggen. Er wordt daarom
geladen af boerderij, veelal
koppels met beren en gelten.
Spanje vraagt veel meer
Nederlandse biggen dan vorig
jaar. Er zijn nog integraties in
ombouw naar groepshuisvesting voor zeugen, waardoor
de productie achterblijft.
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IN OOST-EUROPA DUIKEN VAKER AGRESSIEVE PRRS-VARIANTEN OP. WAAKZAAMHEID
IS GEBODEN, VOLGENS DE GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN.

Dreiging varkenspest en PRRS uit Oost-Europa
Volgens dierenarts Paul Franssen van de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD) is waakzaamheid geboden als het gaat
om dierziekten die rondgaan in
Oost-Europa. Dit schrijft hij in
het magazine GD Varken. Zo is
er permanente dreiging van
klassieke en Afrikaanse varkenspest. Ook duiken volgens
Franssen steeds vaker agressieve varianten van PRRS op.
Deze stammen zaten vooral in
Azië en de Verenigde Staten,
maar de laatste tijd komen ook
in Oost-Europa PRRS-stammen
voor die ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken.
Fransen volgt de ontwikkelingen in het kader van de monitoring van de GD via Veekijker, het verzamelpunt voor alles rondom diergezondheid.
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Dreiging van zoönosen
Een andere dreiging is volgens
Franssen het Japanse encephalitis-virus. Hoewel dat nu
nog ver weg is, is het niet ondenkbaar dat de kiem dichterbij komt. De ziekte wordt verspreid door muggen die ook in
Europa kunnen voorkomen. De

Met luchtfilters is het mogelijk
het PRRS-virus buiten de stal te
houden. FOTO: HENK RISW ICK

ziekte geeft bij varkens vruchtbaarheidsproblemen met
mummies en doodgeboren biggen, vergelijkbaar met een parvo-infectie. Ook kan de ziekte
worden overgedragen op mensen. Het is daarom een zoönose. Bij mensen geeft de ziekte
sporadisch een zeer ernstige
hersenvliesontsteking. Ook
paarden zijn gevoelig voor het
virus. De dieren kunnen koorts
krijgen en vertonen soms gedragsveranderingen door aantastig van het brein.
Het virus lijkt op West-Nijlvirus, een virus dat al in Europa
voorkomt. Volgens Franssen is
het belangrijk alert te blijven
op signalen van over de grens.
“Dankzij internet en contacten
in het buitenland gaat dat
steeds beter en sneller.”■

V R A A G & AN T WO O R D
Aan welke eisen moet een
spoelplaats voldoen?
Elk varkensbedrijf moet
verplicht een functionele en
goed uitgeruste spoelplaats
hebben als dieren worden
aangevoerd. De spoelplaats
moet een verharde, vloeistofdichte plaat zijn, groot
genoeg om het water op te
vangen dat van de wagens
valt. Verder moet de plaat
voorzien zijn van opstaande
randen en een afschot van
minimaal 1 procent. Het
spoelwater moet worden
opgevangen. Verder is het
belangrijk dat er een slang
hangt met een flinke wateropbrengst. De aanwezige
voorraad ontsmettingsmiddelen moet voldoende zijn
voor minimaal vijf reinigingsbeurten.

