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Antibiotica verminderen in de varkenshouderij.

M+ Gezond voor mens en dier.
Als varkensfokker zijn we er ons terdege van bewust dat we een belangrijke schakel zijn in de
voedselketen. Daarom is dan ook geen enkele inspanning ons teveel om veilige en hoogstaand
kwalitatieve producten af te leveren.
M+ is steeds op zoek naar een duurzame balans tussen mens, maatschappij, milieu en economie.

Minder medicatiekosten.
Op ons bedrijf hebben we de totale medicijnenkost met 35% kunnen doen dalen over een periode van 3
jaar. Dit komt neer op een besparing van meer dan 1€ /big.

Praktische tips :


Bioveiligheidsaudit.
Laat door een derde uw bedrijf eens 'kritisch' analyseren op vlak van hygiëne & looplijnen.



Gezondheidsmonitoring.
Voer regelmatig/jaarlijks een gezondheidsmonitoring uit waardoor je de gezondheid van uw bedrijf
kent. Aan de hand van het resultaat stel je de vaccinatieschema's op punt. Een correct
vaccinatieschema leidt tot een stabiel bedrijf.



Aanvoer gezonde gelten.

Bij het introduceren van nieuwe gelten op uw bedrijf moet je voldoende aandacht geven aan de
quarantaine opvang. Het aankopen van diverse leeftijdsgroepen maakt ook deel uit van een
verbeterde aanpak.
De gelten moeten steeds gezonder zijn dan uw aanwezige stapel.
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Voorzie een goede quarantaine waar je de gelten kan laten uitgroeien en het vaccinatieschema
kan afwerken voor de inbreng in uw bedrijf.
Een ideale quarantaine stal is gereinigd en droog ! Deze stal moet beschikken over een goede
ventilatie. De oppervlakte van de gelten zijn tot 100 kg (22weken) : 1m². Tot aan dekken moeten
ze beschikken over 1.5 tot 2 m² staloppervlakte. De gelten moeten een specifiek opfokvoeder
krijgen gericht op de verdere ontwikkeling tot produktieve zeug.
Een aanpassingsperiode van minimaal 6 weken is vereist !


Antibioticagebruik. Kan niet systematisch toegepast worden. Analyseer het probleem en pak de
bron aan. Dosering : maak een lijst op met u produkten en dosering. Voorkeur van een individuele
behandeling ipv groepsbehandeling. Als je meer dan 3% individueel moet behandelen is het
aangeraden naar een groepsbehandeling over te stappen.



Stel u continu in vraag 'ben ik goed bezig'.

M+ uw partner met aandacht voor de toekomst !
Samen op weg naar een duurzame varkenshouderij. Wij willen dan ook uw partner zijn voor het
aanleveren van M+ genetica & M+ biggen om op deze manier uw bedrijf te helpen evolueren naar een
toekomstgerichte varkenshouderij met respect voor mens en dier.

Vragen, bedenkingen, aarzel niet om ons te
contacteren :
Bart : 0032 495 186 877
Bénédicte : 0032 495 323 909
info@Mpluspigs.be
www.Mpluspigs.be
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