Streptokokken? Antibiotica en zinkoxide,
hun dagen zijn gesteld.
Speenfase
De speenfase gaat altijd gepaard met een abrupte wijziging van de omgevingsfactoren.
Bij deze jonge biggen is het daarom van belang om deze stressvolle overgang zo goed
mogelijk te laten verlopen. Via de voeding spelen we in op de nutritionele behoefte van
het big. Deze behoeftes wijzigen sterk naarmate de biggen ouder worden.

De biggen krijgen een maternale of passieve
immuniteit mee via de melk van de zeug.
Op het moment van spenen valt deze
natuurlijke barrière weg. Daarom is het
belangrijk om via het voeder ervoor te
zorgen dat de immuniteitsontwikkeling via
het voeder wordt gestimuleerd.

Deze

immuniteitsopbouw wordt ook wel de adaptieve af actieve immuniteit genoemd.
Doordat het verteringstelsel van een big op het moment van spenen onvoldoende is
ontwikkeld moet er worden gebruik gemaakt van zeer specifiek gekozen grondstoffen
die aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Alleen door gebruik te maken van nobele
plantaardige grondstoffen en zuiveleiwitten is het mogelijk een goede start te
verwezenlijken.
Het is de kunst om een evenwichtige
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en alleen op deze manier kan een evenwichtige kolonisatie van het maag-darmkanaal
tot stand komen. Het tot stand komen van dit evenwicht heeft levenslange
consequenties voor het varken. Een antibiotica en zinkoxide vrije start is voor
Bivit geen taboe maar realiteit!
Bivit heeft door zijn jarenlange ervaring en zijn vooruitstrevende en innoverende
houding zijn concepten continu kunnen bijsturen en verbeteren. Door verder te
bouwen op de expertise en mee te gaan in de nieuwste wetenschappelijke
ontwikkelingen is de Pekaso + tot stand gekomen. Met dit volledig voeder voor in de
kraamstal, nursery of eerste dagen op de batterij kan er flexibel gewerkt worden.
Toedienen als brij, pasta of droogvoer, met Pekaso + is succesvol spenen
verzekerd!

Starters
Door de holistische benadering van Bivit in al haar concepten is het vanzelfsprekend
dat er na het spenen wordt overgegaan naar een voeder die aansluit op onze Pekaso +.
Dit voeder moet voldoen aan de gewijzigde nutritionele behoeftes van de gespeende
biggen. Een logische verschuiving in het grondstoffenpatroon gebaseerd op de
verteringscapaciteit van het big vindt plaats.
Om te kunnen werken in een antibiotica vrije omgeving moet er worden ingezet op
immuniteitsopbouw. Naast een aangepast grondstoffenpatroon moet er ook worden
ingespeeld op specifiek uitgekozen nutritionele toevoegingsmiddelen die een positief
effect hebben op de darmgezondheid en in de bredere zin de algemene gezondheid

van het big. Door proefondervindelijk en praktijk gericht onze concepten af te toetsen
zijn we er in geslaagd om een startersprogramma te ontwikkelen waarbij we zonder
antibiotica erin slagen een maximaal rendement te behalen.
Ben je het beu om te behandelen tegen Streptokokken? Interesse in een
antibiotica en zinkoxide vrije batterij? Streef je naar een optimale groei en
voederconversie? Vraag dan vrijblijvend om een afspraak zodat we samen met u
kunnen kijken hoe het Bivit starter concept praktisch kan worden toegepast op jouw
bedrijf.
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