ILEÏTIS OF PIA?
Ileïtis betekent ontsteking van het laatste deel van de dunne darm. De aandoening kan acuut voorkomen
(met sterfte) maar kan ook chronisch worden (al dan niet met diarree) en dan spreekt men van PIA
(Porcine Intestinale Adenomatose). Ook de subklinische vorm komt voor. Dan zijn er geen duidelijke
symptomen, maar ontstaat er verminderde groei, verhoogde voederconversie en verminderde
uniformiteit. De ontsteking wordt veroorzaakt door de bacterie Lawsonia intracellularis. Lees op de
achterzijde van deze leaflet welke maatregelen u kunt treffen om PIA te voorkomen!

Wist u dat...
...Lawsonia intracellularis
96% van alle Belgische
varkensbedrijven treft?
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96%

geinfecteerde
bedrijven
(ELISA)

U VOORKOMT PIA DOOR:
DE NODIGE BIOVEILIGHEIDSMAATREGELEN!
• Reinig en ontsmet
- na elk gebruik de laarzen en was de overalls;
- grondig en frequent alle stalmaterialen;
- na elke ronde de afdelingen en de gangen waar varkens zijn geweest.
• Werk volgens het all-in/all-out principe.
• Zorg voor een degelijk en efficiënt ongediertebestrijdingsplan.
• Werk volgens de looplijnen van jong naar oud.

STANDAARD VACCINATIE VAN AANGEKOCHTE GELTEN:
De inbreng van Lawsonia-negatieve gelten in een Lawsonia-positieve zeugenstapel is
een kritiek moment. De gelt is zelf niet beschermd en kan dus besmet worden. Hierdoor
kunnen de gelten sterven. Doordat de gelten geïnfecteerd zijn, zullen ze de bacterie
uitscheiden en op hun beurt ook de biggen besmetten.
Anderzijds kan het ook zijn dat Lawsonia-positieve gelten worden binnengebracht in een
Lawsonia-negatieve zeugenstapel waardoor onbeschermde zeugen besmet worden.
Er kan dan acute zeugensterfte optreden. Doordat de zeugen geïnfecteerd worden,
zullen ze ook de kiemen uitscheiden en op hun beurt ook de biggen infecteren.
Daarom is het aangewezen om alle aangekochte gelten te vaccineren en ze zo te beschermen.

AANGEPASTE VOEDERSTRATEGIE:
• Overleg met uw voederadviseur voor de juiste voederstrategie.

Naast orale vaccinatie is het nu ook mogelijk om de biggen en vleesvarkens te beschermen
via injectie. Deze nieuwe techniek zorgt naast een daling van de infectiedruk en een
verhoging van de dagelijkse groei en minder darmschade en diarree, ook voor een verlaging
van de uitval ten gevolge van Lawsonia intracellularis.

VERDER LEZEN OVER PIA?

Kijk op www.my.msd-animal-health.be
of scan de QR-code >
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VACCINATIE VAN BIGGEN:

