Het gaat echt anders (2)
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vorige week berichttenwe over de nieuwe aanpakvan Eric van den Heuvel.Eric
bootst de natuur na. Hii verneveltop ziin varkensbedrijfin Nistelrode plp. Een
bepaaldesoo_rtprobiotica. Hierdoor woidt elke vierkaníemillimeter in zijn stal
bezet gehoudendoor goedebacteriën.Slechtebacteriënhebbengeenbeeí meer
9m op te staan.ook multi-resistentebacteriënzoalsMRSAen ESB|krijgenbij hem
letterlijk geenpoot meer aan de grond. En hij heeft door het gebruik'ian piobiotica ook de geuroverlaststevigweten te verminderen.Bovendieï:de teller voor het
gebruikvan anti-bioticastaatbij hem op 0,0.

ïotioilcmliclenkiigr

bedrijÍ. En ze. sluipen
.schone écht bij de bron aan te pakken.
arderrngen btnnen via het Daarom moet het drinkwater_
Deze week aandachtvoor een drinkwatersysteemIn varkens-" systeem in varkensbedrijven
andere slimmerik. Erwin van stallen worden lagedruk-lei- grondig gerenoveerd *oráen.
der Wielen van Kewi Services dingen gebruikt. Leidingen De
itóomsnelheid
moet
uit Heesch. Erwin vroeg zich waar aan het eind nauwelijks omhoog en alle doodlopende
af hoe het toch kwaó dat nog stroomsnelheidis. Varkens leidingàn moeten doorverbon_
bedrijven, ook al werken ze lutteren de hele d_agdoor aan den r."Jorden.
Dan krijgen alle
nog zo clean en hygiënisch, een drinknippel.En omdat er varkens overal in -áe
stal
toch altijd weer te maken krij- zo weinig druk is, kruipen de schoonwater. En dan pas heb
gen met een interne bacterie- bacteriënvia deÍe nippel de je, als je schoon weikt,
ook
druk, waardoor ze telkens lerdrng net zo vlot
.in als uit. geen anti-bioticameer nodig.
genoopt worden toch weer Via dit netwerk op 'kamertemDe uitdaging waar Erwin n"u
naar de anti-bioticate grijpen. peratuur' kunnen ze zich voor staaiisóm dat drinkwater
Niets lijkt te helpen.In ieoere ongestoord ontwikkelen en in die leidineenook duurzaam
"houden.
stal een schone overal. Dou- blijven verspreiden over het schoon te
Om te
chen.tot je zwemvliezentus- hele bedrijÍ. Aan de voorkant - voorkomen dat zich daar ooit
sen je tenen krijgt. Afdelingen komt
.er .natuurlijk schoon nog nieuwe biofilm kan ont
rernrgen/ontsmetten/cleanen water het bedrijí binnen. De wi[kelen. Dat kan voorkomen
tot op de millimeter. Brand- bron, is zelfs vaak gecertifi- worden door regelmatig te
.
schone varkens erin. En dan ceerd.Maar
voordal dat water spuien. Maar dat- is nie'i zo
weet:zich telkens toch weer uiteindelijkbij het laatstevar- duurzaam. Het is immers
een kolonie ziekteverwekken- ken aankomt,
.zit het tiok- en nogal een verspilling van
de bacteriëntussende varkens tjokvol
ziekteverwekkendewaier. Het kan in'theoÍe ook
te nestelen. Dus moeten ze micro-organismen;. In. een daar een beetje van de probio_
toch weer aan de spuit...
doorgesnedenleiding kun je tica van Eric van den Heuvel
met het blote,oog zien hoe de toe te voegen. plp werkt pre_
troïttm,ztch laag over.laag in ventief. Ook in leidingen. U
zo'n leiding heeft kunnen hoort hier nog meer vaÀ. Want
opbouwen.
deze dubbel-ilimmecombinaErwin ontdekte iets belangtie gaat getestworden. Hier in
rijks. Deze steedsterugkereide bacterie-invasie
komt nrer
met de varkens,het voer of de
boer mee. Ze ziïIen al in het Erwin pleit ervoor deze kwaal
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