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In een in 2008 door het LEI uitgevoerde enquête is naar voren gekomen
dat ongeveer de helft van de varkensbedrijven problemen heeft met
staartbijten. Een economische analyse heeft laten zien dat dit tot
omvangrijke schade in de sector leidt.
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Binnen het project ‘Verantwoord omgaan met varkensstaarten’, dat
Livestock Research voor het ministerie van EL&I uitvoert, wordt gewerkt
aan de vertaling van wetenschappelijke kennis over staartbijten naar de
praktijk. Wetenschappelijk is veel bekend over het ontstaan en tegengaan
van bijterij, maar inpassing in de praktijk is een stap die nu gemaakt moet
worden.
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Deze informatiemap geeft u en uw varkenshouders uitgebreide
achtergrondinformatie over staartbijten, in de vorm van een serie artikelen.
Wij vragen u, op bedrijven met bijtproblemen (ook oor- en flankbijten),
samen met uw varkenshouders de staart- & orencheck in te vullen.
Hiermee krijgt u inzichtelijk wat de omvang van het probleem is. Mocht
deze check aanleiding zijn om actie te ondernemen, dan kunt u contact met
ons opnemen. In een telefonisch gesprek en eventueel een bedrijfsbezoek
wordt een interventieplan voor het betreffende bedrijf opgesteld. Door
monitoring van de resultaten vlak voor afleveren, wordt vervolgens
inzichtelijk gemaakt wat de effectiviteit van de maatregelen is geweest en
kan indien nodig het interventieplan bijgesteld worden.

maaike.wolthuisfillerup@wur.nl

Ik hoop dat de informatie aansluit bij uw behoefte om uw klanten een
complete bedrijfsbegeleiding te bieden, die leidt tot een bestrijding van
bijtproblemen in de praktijk. Mocht u vragen hebben of de uitkomsten van
de wondencheck willen bespreken, dan kunt u contact opnemen met
Maaike Wolthuis (maaike.wolthuis-fillerup@wur.nl, 0320-238193).
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