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De financiële schade per vleesvarken kan hoog oplopen als gevolg van Pm-plus
(ook bekend als Atrofische Rhinitis of snuffelziekte). Ook groeien vleesvarkens
minder hard wanneer er Pm-plus op het bedrijf is. Door het bewaken van Pmplus verhoogt u het rendement op uw bedrijf. GD biedt u met de Pm-plus-vrij
certificering een praktische manier om snuffelziekte de baas te worden.
Waarom GD PM-plus-vrij certificering?
Vrij zijn van Pm-plus, heeft verschillende voordelen voor uw bedrijf. Het levert een toename van groei
op die kan oplopen tot 100 gram per dag. Ook verlaagt u kosten door minder long- en buikvlies
onsteking. Dat merkt u zowel binnen uw bedrijf als aan de slachtlijn. Bovendien voorkomt u steeds
terugkerende medicatie- en vaccinatiekosten. Redenen genoeg om de GD Pm-plus-vrij certificering te
overwegen. Hogere opbrengsten en een beter dierwelzijn als gevolg van een Pm-plus-vrije status geven
de doorslag. Pm-plus-vrije dieren proesten en niezen immers minder, hebben minder korte of kromme
neuzen en minder long- en borstvliesontsteking.

Hoe werkt Pm-plus-vrij certificering?
•	Na uw aanmelding volgt een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek bespreken we met u het traject dat
het best gevolgd kan worden;
•	Elke vier maanden vindt een bedrijfsbezoek plaats met klinische inspectie op Pm-plus en onderzoek
op 12 tot 24 neusswabs (afhankelijk van de bedrijfssoort en grootte);
•	Om Pm-plus-vrij te worden vaccineert en medicineert u niet tegen Pm-plus;
•	Om Pm-plus-vrij te worden en te blijven mogen geen dieren aangevoerd worden van bedrijven die
niet Pm-plus-vrij zijn.

Aanmelden
Via de GD Webshop (www.gdwebshop.nl) kunt u zich aanmelden voor de Pm-plus-vrij certificering.
U kunt ook bellen naar 0900-1770, optie 2, voor het aanvragen van een aanmeldpakket.

Meer informatie?
Bel 0900-1770 (optie 2) of mail
infovarkens@gddiergezondheid.nl
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