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Informatieavond voor varkenshouders
Als het goed is, hebt u de uitnodiging voor
onze jaarlijkse informatieavond voor varkenshouders al in de bus. Deze houden we op
maandag 26 november in restaurant
Buitenlust in Voorthuizen.
Wij, SUVITA varkensartsen, gaan daar wat
vertellen over onze nieuwe software en de
SUVITA Gezondheidsindex.
Hetty van Beers, de directeur van de Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit komt spreken
over de normering van het antibioticagebruik.
Wanneer bent u een veelgebruiker?
Rob van Schie van Trouw Nutrition spreekt
over de nieuwste inzichten in de opfok van
biggen. Hoe wordt een goede basis gelegd
voor een gezond vleesvarken?
De avond begint om 20.00 uur en wordt gezellig afgesloten met een hapje en drankje.

Salmonella masterclass
Op maandag 8 oktober organiseerden wij
onze eerste SUVITA masterclass met als
onderwerp Salmonella. Vijftien varkenshouders waren aanwezig om veel te horen over
dit steeds belangrijker wordende onderwerp.
De bedoeling van een masterclass is dat op
een avond voor een kleine groep varkenshouders één onderwerp wordt uitgediept. Een
kleine groep zorgt ervoor dat er veel discussie
ontstaat. Niet alleen met de inleider, maar
ook tussen varkenshouders onderling.
Dat heeft goed uitgepakt. Iedere deelnemer
was erg positief over deze avond.
SUVITA varkensarts Adriaan van Walderveen
gaf veel informatie. En het uitwisselen van
ieders ervaringen leverde ook veel kennis op.
In het voorjaar houden we weer een masterclass, maar dan over een ander onderwerp.

Beurs in Hardenberg
Eind oktober hebben we op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg
een beursstand bemand om daar de SUVITA
Gezondheidsindex te introduceren. We hadden erg veel belangstellenden in onze stand.
Maar dat had wellicht ook te maken met de
lekkere stukjes varkensworst die we uitdeelden. In elk geval hebben ook de media veel
aandacht besteed aan deze innovatie van
SUVITA varkensartsen.
Veel varkenshouders hebben ons de gezondheidsindex van hun bedrijf laten berekenen. Natuurlijk kunnen we dat ook voor
uw bedrijf doen! Vraag het maar eens aan
uw SUVITA varkensarts wanneer die op het
bedrijf is.
Op de informatieavond voor varkenshouders op 26 november krijgt u alles te horen
over deze SUVITA Gezondheidsindex.
Papieren
Door de nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde IKB-regels dient u voor 1 januari 2013 een
nieuwe overeenkomst af te sluiten met uw
dierenarts. Ook dient u een nieuw bedrijfsgezondheidsplan op te laten stellen door uw
dierenarts. En vanwege de nieuwe eisen ten
aanzien van het gebruik van antibiotica en
de eerste- en tweedekeuzemedicijnen, moet
er ook een nieuw bedrijfsbehandelplan opgesteld worden. Dat is veel papierwerk,
maar zeker niet zinloos. Met het bedrijfsbehandelplan hebt u bijvoorbeeld een goed
overzicht van welke medicijnen u nog mag
gebruiken op uw bedrijf. Gezien alle aandacht voor dit onderwerp is het meer dan
ooit belangrijk voor een varkensbedrijf om
zorgvuldig met antibiotica om te gaan.

