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Verborgen gevaren op het varkensbedrijf
Tekst: Cees Veld man - DAP Horst

Beeld: Karin van Eerd

Een varkenshouder heeft te maken met
honderden risico's en gevaren op het bedrijf
en bij de dieren. De meeste zijn inzichtelijk
maar er zijn ook geborgen gevaren. Dp
basis van praktijkervaringen worden in dit
artikel twee gevaren toegelicht: mycotoxine
en de moerbeihartziekte. Ze hebben
gemeenschappelijk dat de signalen van de ziekte
niet duidelijk zijn. maar wel voor veel schade
kunnen zorgen.

De dagelijkse werkzaamheden op een
varkensbedrijf omvatten veel routinehandelingen.
Daarin schuilt het gevaar dat de ondernemer
minder alert is op nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot de productie. Verborgen gevaren
krijgen hierdoor meer kans. Productiestoornissen
zonder duidelijke klinische verschijnselen vormen
het grootste gevaar. Bij ernstig zieke dieren
(kreupel, hoest, slijters) of sterk verhoogde sterfte
is het voor de varkenshouder duidelijk dat er een
probleem is. Wanneer de verschijnselen echter
niet zo duidelijk zijn bestaat de kans dat pas
veel later uit een productieanalyse blijkt dat er
wel degelijk een probleem is. Een licht gedaalde
groei of een hogere voederconversie is vaak
geen aanleiding tot directe actie. Zo ook bij de
vruchtbaarheid; een afbigpercentage van een
paar procent lager is geen groot probleem, totdat
men zich realiseert hoeveel minder biggen er
geproduceerd worden.
Lang niet altijd is de oorzaak van een afwijking of
probleem duidelijk en zijn onderzoeksresultaten
van bloed, voer, water, sectie en klimaat
eenduidig.

Voorbeeld uit de praktijk
Najaar 2007 had een vermeerderingsbedrijf
(groepshuisvesting op stro) elke week meer
terugkomers. De eerste reactie was dat de
oorzaak de bekende najaarsdip wel zou zijn
en dat het na een paar weken wel beter zou
worden. Echter, het aantal terugkomers bleef
week na week stijgen en tot overmaat van ramp
aborteerden de zeugen zo rond de 60 dagen
dracht. Onderzoek naar dekmanagement,
dierziekten, klimaat, huisvesting en voeding
leverde, behalve een lichte aanwijzing voor een
griepinfectie (H1N2),geen duidelijke oorzaak op.
Toch werd op basis van deze griepuitslag besloten
om de zeugenstapel tegen griep te vaccineren
(H3N2, H1Nl) ondanks de wetenschap dat de
aanwezige H1N2-stam niet in het vaccin zit. De
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vraag bleef of er geen andere oorzaken een rol
speelden.
Uiteindelijk heeft de vruchtbaarheid zich hersteld,
maar de geboren biggen uit deze periode waren
van een slechte kwaliteit. Waren er nog verborgen
gevaren op dit bedrijf welke over het hoofd
werden gezien?
Geruime tijd later werd het vermoeden naar
mycotoxicose bevestigd tijdens een symposium
over dit onderwerp: de mycotoxicose bleek
via voeding en strooisel in de varkens terecht
gekomen te zijn.

Verschillende mycotoxine
Er bestaan veel mycotoxine met specifieke of
minder specifieke ziekteverschijnselen. Zo zijn de
rood gezwollen klingetjes en afstervende staartjes
bij pasgeboren biggen zichtbare verschijnselen.
Maar nadelige effecten op afweer- en
orgaansystemen zijn niet zo opvallend en komen
pas later boven water bij de productieanalyse.
Het feit dat kleine hoeveelheden verschillende
toxinen elkaar kunnen versterken, maakt de kans
op subklinische problemen veel groter.

Betrouwbare en eenvoudig uit te voeren testen



zijn nog niet beschikbaar en ook het nemen
van een geschikt monster is niet eenvoudig:...De
mycotoxinetoevoer naar onze varkens is een

. feit en zal ook in de toekomst een belangrijke
Jol blijven sl2elenlr:!J:..~!ietgt min of meer vage
productiest~ornissen.pe oplossing voor dit

~~~~_~rgengevaar ligt mogelijk in het standaard
!oepassen van mycotoxinebinders.
Momenteel worden er twee soorten
toxinebinders gebruikt. Dit zijn de minerale
kleiproducten en producten op basis van
gistcelwanden. Gezien de geringe extra kosten
ten opzichte van het te behalen voordeel - met
name een ongestoorde gezonde productie - zou

,[k als varkenshouder kiezen om een toxinebi~
!e gebruiken en zo een verborgen gevaar
onschadelijk maken.

Plotselinge uitval
Eentweede verborgen gevaar is de
moerbeihartziekte. Plotselinge uitval bij op het
oog gezonde biggen circa twee weken na het

spenen, is tegenwoordig bijna altijd een gevolg
van moerbeihartziekte. Het uitvalspatroon is
vrij karakteristiek: eerst valt er een big uit, kort
daarna nog een en wanneer de volgende dag
er weer een big uitvalt wordt de dierenarts
gebeld. Uitwendig zijn er geen afwijkingen te
zien, behalve licht uitpuilende ogen. De koppel
maakt verder een gezonde indruk en de dieren
zijn goed ontwikkeld. Bij acute sterfte naast een
Streptococcus suis-infectie, is moerbeihartziekte
de meest voor de hand liggende diagnose.

Bij sectie is het vaak al duidelijk dat we met
moerbeihartziekte te maken hebben. Strogeel
vocht in de borstkas en het hartzakje en veel
(geel) vocht in de buikholte, zonder verdere
aanwijzingen van andere ziektebeelden.
Opvallend zijn de streep en puntbloedingen op
het hart en daarmee is de diagnose vrijwel rond.
Voor de volledigheid moet er op het hartweefsel
nog weefselonderzoek worden gedaan, maar
in alle mij tot nu toe bekende gevallen was de
uitslag van het weefselonderzoek positief voor
moerbeihartziekte.

Hoewel de diagnose vrij duidelijk te stellen is,
is de oorzaak niet zo duidelijk. De handboeken
geven bij moerbeihartziekte als oorzaak een
tekort aan vitamine Een selenium. Echter,
wanneer er precies sprake is van een tekort is niet
helder. Absolute tekorten komen tegenwoordig
haast niet meer voor. Er moet eerder gedacht
worden aan tijdelijke tekorten op orgaan- en/
of weefselniveau. Waarschijnlijk speelt stress
ten gevolge van omgevingsfactoren of infecties
hier een rol en ook medicatie met TMP/S zou de
benutting van vitamine Eremmen. Een extra
vitamine E-gift via het water (Rovisol vit E/
Se)150 ml/ioco liter is voldoende om de uitval
te stoppen en vaak wordt dit over een langere
periode gegeven. Als men vervolgens weer stopt
met deze toevoeging dan is het mogelijk dat de
verschijnselen voor langere tijd afwezig blijven.

In de huidige biggenvoeders varieert het vitamine
E-gehalte tussen de 80 en 260 IE.Hieruit blijkt
dat er kennelijk nog geen norm is vastgesteld.
Bepaalde kruisingen zoals Piétrain, krijgen
standaard voer met hogere gehalten (180 - 260 IE);
uniformering lijkt dan ook wenselijk.

Mogelijk ook EMC-virus
Naast vitamine Eis het ook mogelijk dat er andere
factoren een rol spelen. Op dit moment wordt
gedacht aan het EMC-virus als mogelijke oorzaak,
maar een en ander is nog in onderzoek. Ook in een
oriënterend onderzoek van de GD is getracht aan
te tonen dat er in deze gevallen sprake is van een
tekort aan vitamine E,maar dit heeft vooralsnog
geen duidelijke resultaten opgeleverd. Zelf heeft

ondergetekende onderzocht of er mogelijkheden
zijn om op weefselniveau na te gaan of er sprake
is van een tekort aan vitamine Een/of selenium,
maar het is nog te vroeg voor resultaten.

Hoewel de schade ten gevolge van de
moerbeihartziekte wel meevalt, is het wel
wenselijk om de oorzaak te achterhalen. In de
toekomst hebben we dan niet langer met een
verborgen gevaar te maken maar weten we exact
hoe we deze aandoening kunnen voorkomen. ~

Schadelijke toxines
voor varkens
Zearalenon (ZEN)
Komt voor in maïsproducten (CCM),
granen en graanbijproducten,
sojaschroot, sojahullen en bietenpulp.
Geeft bij zeugen een verminderde
berigheid, een verhoogd percentage
(onregelmatige) terugkomers en
schijndracht. Kans op verhoogd aantal
slappe of dode biggen of biggen met
spreidzit. Geiten zijn gevoeliger dan
zeugen voor dit toxine.

Deoxynivalenol (DON)
Wordt vooral in tarwe, gerst en maïs
gevormd. Kan leiden tot verminderde
voeropname en zelfs stoppen met vreten
wat leidt tot gezondheidsproblemen en
mindere groei. Bij hoge concentraties kan
braken worden waargenomen. Daarnaast
heeft DON een onderdrukkend effect op
het afweersysteem.

Ochratoxine A (OTA)
Gifstof komt onder andere voor in granen,
maïs, erwten, kokos, citrus en graspellets.
Veroorzaakt nieraandoeningen en een
verminderde weerstand. Toxine wordt
onder andere in Denemarken vaker
aangetroffen.

T-2
Komt voor in granen, gras en hooi.
T-2 kan aantastingen van de huid en
maagwand veroorzaken. Dit uit zich in
een verminderde afweer en verminderde
groei. Verschijnselen aan het varken
zijn ontstoken huid en slijmvliezen en
bloederige diarree.
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