Beenwerkproblemen bij zeugen: voeder en management
Kreupelheid is pijnlijk en stressvol en geeft op het eind van de rit een grotere medicatiekost en
rendementsverlies. Zeugen met pootproblemen komen ook minder goed in conditie en hebben in
veel gevallen problemen met de bigvitaliteit.
Kreupelheid kan door een aantal factoren veroorzaakt worden:
-

Snelle groei en te zware gelten. Botbreuken en slijtage

-

Voereisen die niet voldoen. Opfokvoer, dracht, calcium-fosfor

-

Stalmanagement. Groepshuisvesting of voerligboxen

-

Medische aandoeningen. Glässer, Mycoplasma Hyosynoviae, streptococcen

-

Erfelijkheid en selectie

Vroeger groeiden varkens langzamer en werden ze ouder. Daarentegen was de productie van deze
zeugen +/- 13 biggen / jaar lager. De snelle groei en hoge productie vormen een risico op versleten
gewrichten en breuken. Bij slijtage lopen de zeugen stram en pijnlijk. Ze hebben hier geen tot heel
weinig koorts. Slijtage van de ellebogen laat de zeug met de voorpoten naar buiten gedraaid lopen.
Zeugen met versleten knieën zijn stijf achteraan en lopen met achterpoten naar buiten gedraaid.
Danapig BVBA heeft in de opfok van gelten oog voor deze problemen en past, door middel van een
aangepast opfokvoer, deze groei aan. Biggen worden op jonge leeftijd naar een hardere bevloering
gezet om zo een harder beenwerk te verkrijgen. Bij de keuze van de beren wordt er speciaal door
onze mensen op gelet dat deze beren een optimaal beenwerk hebben, dit om de factor erfelijkheid
tot een minimum te beperken. De eindselectie is in handen van ervaren mensen die ook hier heel
selectief te werk gaan.
Het voer dient voldoende fosfor en calcium te bevatten voor sterke botten . Opfokvoer voor gelten is
niet hetzelfde als vleesvarkensvoer en is dusdoende NIET geschikt voor jonge gelten.
Het team van Danapig heeft reeds jaren in nauw contact met voerfirma’s om vanuit de genetica
adviezen aan te reiken om DanAvl zeugen te voederen. Dit om uw voervoorlichter optimaal te
informeren hoe dit op bedrijfsniveau aan te pakken en hier topresultaten te bereiken.

Tussen individuele huisvesting, boxen met uitloop, en groepshuisvesting is er duidelijk bij de 2
management types een vorm van kreupelheid te merken.
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Bij boxen met uitloop hoeven de zeugen maar weinig te bewegen. Iets waardoor de varkenshouder
weinig zicht heeft op de beenwerkproblemen. De zeugen krijgen lange bijklauwen die achter de
rooster blijven hangen en kunnen afscheuren. Dit komt door onvoldoende slijtage. De scheuren in de
hoorn kunnen een bron van infectie zijn waardoor er kroonrandontsteking of aantasting van pezen en
botten kan ontstaan.
Bij groepshuisvesting is het vooral van belang om de vloeren niet te glad “nat” te hebben en de
risico’s op uitglijden en breuken te vermijden.
De bedrijfsdierenarts dient in deze gevallen steeds om een oordeel gevraagd te worden.
De ziekte van Glässer en streptococcen bij biggen kan voor een blijvende kreupelheid zorgen bij
gelten. Gewrichtsmycoplasma “ Mycoplasma Hyosynoviae “ komt wereldwijd voor bij varkens tussen
50 en 160 kg en kan tot 3 weken na introductie in de zeugenstal voorkomen. De infectie komt voor in
de luchtwegen en vaak ziet men geen ziekteverschijnselen. Als de kiem zich verspreidt door het
lichaam, kan deze zich vestigen in de gewrichten met gewrichtsontsteking tot gevolg. Ze krijgen een
pijnlijke, acute kreupelheid door aantasting van meerdere gewrichten. De gang is afwijkend, hondezit,
gezwollen gewrichten en er ontstaan leggers.
Danapig BVBA heeft de laatste jaren heel goede contacten met gespecialiseerde dierenartsen die
deze problematiek kunnen voorkomen en behandelen.

Meer aandacht voor het beenwerk is goed voor de zeugen, de boer en het rendement!!!!

Het Danapig team staat steeds tot uw dienst om op deze en andere vragen de juiste oplossingen te
vinden.
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