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Dierziekten bij wilde dieren
• Brucellose vastgesteld op Duits scharrelvarkensbedrijf
• Op 16 oktober zijn 900 varkens van een scharrelvarkensbedrijf in
het Duitse Neustrelitz in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern uit
voorzorg geruimd vanwege een infectie met Brucellose. Het gaat
om een aantal zeugen en biggen en betreft ongeveer een derde
van alle aanwezige varkens op het bedrijf. Brucellose wordt
veroorzaakt door een bacterie die zowel bij wilde dieren als bij
landbouwhuisdieren een infectie kan veroorzaken. In dit geval
wordt vermoed dat wilde zwijnen de insleep hebben veroorzaakt.
Het zou echter ook om vogels of hazen kunnen gaan. Het
varkensbedrijf blijft gedurende 4 maanden geblokkeerd en zal
grondig worden ontsmet.
bron: Animal Health Online, 17/10/14
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Dierziekten en wild
Afrikaanse varkenspest en wildbeleid

Vier landen in de EU kampen met Afrikaanse varkenspest: Litouwen, Polen, Letland en Estland. De dierziekte
zet zijn jarenlange opmars gewoon door,nadat eerst heel Rusland is gepasseerd.
Het is een dreiging die amper te onderschatten is. Er zijn verschillende risicofactoren, waaronder
veetransport en hobby-dierhouders die zich niet aan veterinaire voorschriften houden. Die laatste groep is
in de EU een minder groot risico dan in Rusland. Veetransport is veel belangrijker, maar ook beter te
managen. Stringente hygiëne en waar nodig vervoersverboden zijn nodig en mogelijk.
Lastiger wordt het met een derde overbrenger: het wilde zwijn. De natuur laat zich niet sturen. Zwijnen
komen in heel Europa voor. Uitroeien is geen optie. Negeren ook niet. Te meer daar de zwijnenpopulatie zich
in Nederland uitbreidt.
Deze zomer was er ophef over Limburgse zwijnen die eerst uit een kanaal gered werden en daarna pardoes
afgeschoten werden. De betreffende jager beriep zich op een nulstand die voor dat gebied zou gelden. Die
nulstand gold ooit voor bijna heel Nederland. Maar nu niet meer. Provincies mogen zelf hun beleid bepalen
hiervoor. Het is zaak dat zij bij dit wildbeleid terdege rekening houden met veterinaire risico’s.
Dat geldt overigens niet alleen voor zwijnen, maar ook voor dassen - die in Engeland omstreden zijn in
verband met de gezondheid van rundvee - en voor andere ‘nieuwe’ grote zoogdieren.
oktober 15, 2014
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Dierziekten en wild
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Verdenking vogelgriep in Duitsland
vrijdag 10 oktober 2014, 15.45 uur
1|
Een pluimveebedrijf in het Duitse Laer wordt verdacht van
een besmetting met aviaire influenza.
Mogelijk gaat het om een besmetting met het type H5. Het betreft
een bedrijf met vrije uitloop met 1.450 stuks pluimvee

• Wilde vogels
De Duitse autoriteiten vermoeden dat de besmetting afkomstig is
van wilde vogels. Canadese ganzen worden veel in de omgeving
gezien.
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