SAMEN KOM JE VERDER!
Al meer dan 20 jaar ondersteunt Boehringer Ingelheim wereldwijd PRRS Area Regional Control
(ARC) programma’s. Samen met uw dierenarts willen wij onze, vooral in de Verenigde Staten
opgedane, kennis en ervaring inzetten om ook de Nederlandse varkenshouders verder te helpen.
Want gezamenlijk optrekken in de strijd tegen PRRS loont!
Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts en bespreek de
mogelijkheden van een gezamenlijke PRRS aanpak in uw directe omgeving.

Boehringer Ingelheim Vetmedica bv, Postbus 8037, 1802 KA Alkmaar
vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, telefoon: 072-5662411

SAMEN KOM JE VERDER!
Voor een gezamenlijke aanpak van PRRS wil Boehringer Ingelheim dierenartsen en
varkenshouders helpen met lokale Area Regional Control programma’s. Hieronder
een overzicht van de ondersteuning die wij in overleg met uw dierenarts op maat
kunnen bieden. Interesse? Neem contact op met uw dierenarts!
Risico’s in kaart brengen

Kennis delen

PRRS komt niet zomaar uit de lucht vallen.
De PRRS-status van buurtbedrijven is
vaak van invloed op die van uw bedrijf.
Pas als u weet welke risico’s er wanneer
zijn, kunt u aan oplossingen werken.

Varkenshouders en dierenartsen weten
samen meer. Wij kunnen daarbij ondersteunen met onze ervaring met ARC
bijeenkomsten en helpen met het
opstellen van een gezamenlijk plan
van aanpak. Indien nodig maken wij
gebruik van ons internationale netwerk.

Persoonlijk advies

Monitoring
Wat is de status van de deelnemende bedrijven in de loop van
de tijd en hoe stel je die vast? Aanvullend kan de genetische
variatie van PRRS met BioPortal in kaart worden gebracht.
Dit is nuttig om te bepalen of dezelfde virusstam blijft circuleren
of dat er dreiging is door nieuwe stammen van buitenaf.

Step

Binnen een regionaal project is elk bedrijf
belangrijk. Samen met uw dierenarts bieden
wij advies op maat vanuit de gedachte van de
totale aanpak van PRRS. Deze is gebaseerd
op het voorkomen van bedrijfsbesmetting, het
maximaliseren van immuniteit en minimaliseren
van interne verspreiding. Ons 5-Step Process
helpt bij het gestructureerd toepassen van de
gekozen managementmaatregelen.

