Speendiarree: DANAVL fokkerij helpt tegen antibioticaverbruik
Het reduceren van het antibiotica verbruik blijft iedereen beroeren en is een actueel thema.
De behandeling van speendiarree en sterfte is een belangrijk item in deze, en zijn reeds
meermaals besproken in de gespecialiseerde pers.
Curatief met zink in het voer of vaccineren tegen speendiarree? Beiden hebben voor en
nadelen. Wat met de genetica? Is er een verschil in gevoeligheid voor speendiarree tussen
genetische lijnen?
Uit een proef van Willem Van Praet ( DGZ) en Annelies Coddens ( faculteit Diergeneeskunde
UGent) van 2011-2012 blijkt dat bij biggen met speendiarree, hemolytische E. Coli met
virulente factoren procentueel het meest voorkomend was. En dan vooral met name de F4
E. Coli bacterie de meest voorkomende adhesiefactor. Meestal wordt die aangegeven als de
0149 type F4 E. Coli.
http://www.dgz.be/sites/default/files/Pathogenen%20betrokken%20bij%20speendiarree%2
0bij%20biggen%20in%20Vlaanderen.pdf
De Danavl fokkerij richt zich sinds 2003 op de stijging van het aantal dieren dat resistent is
tegen de E. Coli bacterie van het type 0149 F4 ab/ac. Doordat meer dieren resistent zijn
tegen dit type, is het aantal biggen met diarree lager, de dagelijkse gewichtstoename vanaf
geboorte hoger en neemt de biggensterfte af. Dit zijn belangrijke factoren voor de
verbetering van het welzijn van de biggen.

Er is een duidelijke daling te zien van 0149 F4 E.Coli bacterie ( Blauwe lijn).
Resistentie tegen de F4 E. Coli bacterie wordt door 1 enkel gen bepaald. Resistente dieren
hebben de resistente variant van het gen zowel van de vader als de moeder geërfd. Daarom
wordt sinds 2013 voor de Danavl fokkerij enkel met resistente fokdieren gewerkt. Zowel YY
(York) als LL (Landras) moederdieren zijn RR (= F4) resistent.
Er worden in de kernfokkerij DNA monsters genomen ter controle. De selectie op resistentie
tegen diarree bij speenbiggen vindt tegelijk plaats met de selectie op basis van de
indexwaarde.

In de praktijk komt dit overeen met het feit dat, van elke Danavl F1 gelt, zowel de moeder als
de vader F4 E. Coli resistent zijn. Voorbeeld: In de databank staan gegevens van vader en
moeder met rechts midden F4 RR of SR. RR= resistent.

De beren die op KI Daelman en KI Klasse liggen zijn allen RR, F4 E.coli resistent, waardoor wij
deze genetische vooruitgang implementeren zowel bij sub fokkers als Eigen Aanfok klanten
in België.
Alle Danapig subfokbedrijven zijn vanuit het moederbedrijf in Denemarken verplicht om
zowel moeder- als vaderlijnen RR, F4 E.Coli resistent, te hebben liggen en gebruiken.
In de strijd tegen speendiarree nemen DANAVL en DANAPIG BVBA dan ook het voortouw
en proberen zo zowel dierenwelzijn als economische resultaten te verbeteren.

Voor meer info kunt u steeds bij het DANAPIG team terecht.

