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Minder antibiotica in het vlees, het kán

De helft minder antibiotica gebruiken in de varkensteelt, en
daardoor meer winst maken. Vijftig varkens bedrijven tonen
dat het kan. ‘Er zijn coaches nodig om de andere bedrijven
over de streep te trekken.’ 
De Standaard.

Sterven door een bacteriële infectie: in Zuid-Europa en nu ook in de Verenigde  Staten
komt het al voor. Omdat we vroeger zo kwistig met antibiotica zijn omgegaan dat we er
nu, soms, resistent voor geworden zijn.

Minder antibiotica gebruiken kan dus levens redden. Uit onderzoek van de universiteit
Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek blijkt dat het ook kan.

In de veehouderij is de varkenshouderij de grootste gebruiker van antibiotica, omdat
antibiotica er nog veel worden gebruikt om ziektes te voorkomen. Maar is dat wel nodig?

Merel Postma van de Universiteit Gent onderzocht drie jaar 48 gesloten
varkensbedrijven. Het antibioticagebruik werd sterk verminderd – gemiddeld met de
helft – en vervangen door vaccinaties en hygiënische maatregelen: de waterkwaliteit
controleren, niemand binnenlaten zonder beschermkledij, altijd de handen wassen, het
aantal dieren per vierkante meter beperken.

Elk deelnemend varkensbedrijf werd gelinkt aan een controlebedrijf om het e䎒ect op de
productiviteit te meten. Want dat is waar de varkensboeren het meest voor vrezen, dat
minder antibioticagebruik betekent dat er meer biggen sterven en dat hun opbrengst
daalt.
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Maar niets blijkt minder waar. Cristina Rojo Gimeno analyseerde de bedrijfseconomische
gegevens. Daaruit blijkt dat de bedrijven het niet slechter, en meestal zelfs  beter doen.
Per afgeleverd  vleesvarken werd 2,67 euro meer winst gerealiseerd. Voor een
vleesvarken wordt gemiddeld zo’n 110 euro betaald, maar met aftrek van de kosten blijft
daar nauwelijks winst van over. Dan is die 2,67 euro zeer belangrijk.

De extra winst is het gevolg van lagere kosten voor antibiotica en ook minder sterfte. Dat
compenseert de extra kosten voor vaccinaties en andere veiligheidsmaatregelen
ruimschoots.

levensduurverlenging Doel
1 en 2 uitgesteld

Lees meer
  
Terugblik op
proefveldbezoek courgette
bij Inagro

Lees meer
  
Mengmest uitrijden in
augustus

Lees meer
  
Producten op basis van
ethefon toegelaten voor
voortijdige vruchtval in
appel, peren en
kersenbomen

Lees meer
  
Weerbericht voor de
landbouw

Lees meer
 

0Vind ik leuk

http://www.agripress.be/
mailto:info@agripress.be
http://www.studioemma.com/
http://www.studioemma.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.agripress.be%2Fstart%2Fartikel%2F570446%2Fnl&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Minder%20antibiotica%20in%20het%20vlees%2C%20het%20k%C3%A1n%5BAGRI%20PRESS%20BENELUX%5D%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.agripress.be%2Fstart%2Fartikel%2F570446%2Fnl%23.V3YW2LcYdgA.twitter
http://www.agripress.be/start/artikel/572515/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572515/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572509/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572509/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572514/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572514/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572505/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/572505/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/274594/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/274594/nl

