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De beste wensen
SUVITA varkensartsen wenst u en uw naasten
een heel succesvol en gezond 2013 toe. Ook
het komende jaar hopen wij samen met u als
varkenshouder uw varkens gezond te houden.
Dat doen we door te werken aan meer weerstand bij de varkens en een lagere infectiedruk op het bedrijf. Gezonde varkens krijg je
niet door met medicijnen brandjes te blussen.
Gezonde varkens krijg je door de omstandigheden op het varkensbedrijf te optimaliseren,
waardoor ziektekiemen minder kans krijgen
om problemen te geven. Dat is belangrijk,
want gezonde varkens groeien harder en zijn
vruchtbaarder.
Van SUVITA varkensartsen mag u verwachten
dat wij met veel energie het bovenstaande
zullen nastreven, waardoor uw bedrijf uiteindelijk beter zal renderen.

ons verwacht, maar vooral ook omdat gezonde varkens geen antibiotica nodig hebben. En we willen juist gezonde varkens. Gezonde varkens voelen zich beter en daar is
de samenleving ook weer blij mee.
Om dezelfde reden gaan we ernaar streven
om in 2013 minder tweedekeuzemiddelen te
gebruiken.

Streptokokken
Deze bacterie is nog steeds een van de belangrijkste ziekteverwekkers bij varkens. Op
sommige bedrijven leidt dit tot grote problemen. Het leidt dan ook bijna altijd tot een
hoog antibioticagebruik.
Maar feitelijk lopen we met het gebruik van
antibiotica alleen maar achter de feiten aan.
Om problemen met deze bacterie structureel te voorkomen, moeten we in de eerste
plaats aandacht geven aan de zorg voor de
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beeld de resultaten van bedrijven die wel en- oorbijten;
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bedrijven die dat niet doen.
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we toch aandacht blijven geven aan het ver- agressiviteit waardoor veel wondjes in de
minderen van het gebruik van antibiotica.
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