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Zeker terugverdienen
Biggen intramusculair vaccineren met Ingelvac CircoFlex
is een behandeling die zich zichtbaar terugbetaalt. Het
managen van gespeende biggen en vleesvarkens met een
versterkte immuniteitsopbouw gaat stukken beter dan het
managen van dieren zonder die circo-enting. Het zorgt voor
voorspelbare en betere technische resultaten. Of het bedrijf
nu SPF is of een hoge of lage gezondheidsstatus heeft: het
veldvirus zit overal. Gezondheidsrisico’s worden door een
circo-vaccin verkleind, daarom wordt zo’n 90 procent van de
biggen in Nederland standaard ermee gevaccineerd.
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Uitgegroeid tot
effectief blijvertje
Ruim tien jaar geleden werd nog geen enkele big in Nederland gevaccineerd tegen het circo-virus. Nu
wordt 90 procent van de Nederlandse biggen er standaard tegen beschermd. Ingelvac CircoFlex is al tien
jaar marktleider in Nederland en wereldwijd zijn ruim twee miljard varkens ermee beschermd omdat de
praktijk ziet dat dit vaccin werkt. “Men weet wat je er van kunt verwachten. Het geeft een goed rendement en is daarom een blijvertje.”
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Ingelheim tijdens een terugblik op de circo-aanpak.
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