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Alternatieven voor
Reportage

[Jef Verhaeren]

Panagro heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het werkgebied is uitgebreid naar de pluimvee- en varkenssector, maar de aanpak blijft hetzelfde. “Onze aanpak is
gebaseerd op een hygiëneconcept en optimalisatie van de voeding”, stelt Kristof Van Hoye.
Panagro Health & Nutrition, tevens
Benelux-vertegenwoordiger van de
Oostenrijkse producent Biomin, is de
laatste vijf jaar sterk geëvolueerd.
Stichters en eigenaars Kristof Van Hoye
(dierenarts) en Gino Totté (nutritionist)
staan nog steeds aan de leiding. Wel is
er een nieuwe medewerker aangetrokken, dierenarts Jantina De Vylder.
Aanvankelijk richtte het additievenbedrijf zich vooral op de melkveehouderij.
‘Pan’ in de naam ‘Panagro’ staat echter
voor ‘algemeen’ in het Grieks.
Ondertussen heeft Panagro, gevestigd
in het Vlaamse Rijkevorsel, het werkgebied uitgebreid en worden ook de
pluimvee- en varkenssector bediend.
Antibiotica
Alhoewel Van Hoye en De Vylder als
dierenarts zijn opgeleid om curatief te
werk te gaan, richt Panagro zich vooral
op preventie. Het bedrijf doet dit met
behandelingsconcepten om de ziektedruk te reduceren na de Europese ban
op amgb’s. “We leggen ons erop toe
het gebruik van antibiotica, ook curatief, tot een minimum te reduceren en
terug te dringen”, benadrukt Van Hoye.
“Preventie door middel van het hygiëneconcept en optimalisering van de voeding vormen daarbij de basis. Dat
behoeft goede begeleiding.”

Jantina De Vylder en Kristof Van Hoye.

U i t b re i d i n g
“We hebben onze sporen verdiend in de
melkveehouderij, maar intussen zijn we

ook actief in de varkens- en pluimveesector, vooral met ons alternatieve concept voor antibiotica.” In de pluimveehouderij zijn alternatieve huisvestingssystemen verplicht geworden. Dit is
meteen de reden dat De Vylder is aangetrokken. Ze doctoreert op Salmonella
enteritidis bij leghennen in verschillende
huisvestingssystemen.
Advies
Panagro biedt een hygiëneconcept aan
om de infectiedruk in stallen te verminderen, zodat het antibioticagebruik kan
worden verminderd of gestopt.
Daarnaast is Panagro toeleverancier
voor zowel de diervoederindustrie, premixers, dierenartsen en eindverbruiker.
Panagro levert hoofdzakelijk mycotoxinebinders, pre- en probiotica van
Biomin en eigen mengsels – al dan niet
van Biomin-producten – met vitaminen,
mineralen en sporenelementen. In het
kader van het hygiëneconcept levert het
bedrijf aan de eindgebruiker reinigingsmiddelen op basis van bacteriën, en
advies. “Advies blijft belangrijk voor
ons”, meent Van Hoye. “Je kan onze
producten niet zomaar verkopen”, verduidelijkt hij. “Goede begeleiding door
de dierenarts is noodzakelijk. Eerst moet
op het bedrijf een grondige analyse van
de situatie worden uitgevoerd.”
Panagro heeft twee dealers in
Nederland en één in Denemarken. De
dierenartsen worden beleverd via de
groothandel.
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antibiotica
Panagro maakt sterke evolutie door

G o e d e re s u l t a t e n
De producten van Panagro boeken niet
alleen goede resultaten in het laboratorium, zo blijkt na vijf jaar praktijkervaring. Tussen de melkveehouders die Van
Hoye begeleidt, zitten de twee beste
melkers van Vlaanderen, met een uitzonderlijk laag celgetal (50.000-60.000).
Intussen hebben ook de varkens- en
pluimveesector de weg naar Panagro
gevonden, meestal via dierenartsen en
mengvoederbedrijven. “Het is een alternatieve conceptuele aanpak, zonder
antimicrobiële groeibevorderaars en
met een minimum aan curatief aangewende antibiotica”, zegt Van Hoye.

Vo e d i n g
Naast geoptimaliseerde huisvesting en
gecontroleerde sanitaire bestrijding en
preventie, streeft Panagro naar een uitgebalanceerd voer met de juiste ingrediënten. Pre- en probiotica als natuurlijke groeibevorderaars, vitaminen, mineralen, sporenelementen en mycotoxinebinders met enzymatische degradatie,
zijn beschikbaar voor zowel rundvee,
varkens als pluimvee.

Hygiëne

Melk- en pluimvee

Panagro biedt probiotische mengsels aan
van gisten, aerobe en anaerobe bacteriën voor de regeneratie van organisch
materiaal in de veehouderij volgens het
Nurmi/Higa-concept. Nurmi was de Finse
ontdekker van de competitieve exclusie:
het verdringen van slechte bacteriën
door goede. Higa is de Japanse uitvinder
van het probiotische mengsel dat
Panagro aanbiedt. Een specifiek, hooggeconcentreerd mengsel van micro-organismen gaat de competitieve exclusie aan
met mogelijk schadelijke bacteriën in de
omgeving. Zo zijn er enzymen specifiek
geselecteerd om het organische materiaal op stalvloeren en -wanden af te breken. Een probiotisch mengsel van gisten,
aerobe en anaerobe bacteriën moet de
schadelijke bacteriën bestrijden op stro,
ligboxen, uiers van rundvee, kraamhokken, biggenbatterijen en strooisel bij varkens en pluimvee. Een mengsel van tarwezemelen met micro-organismen wordt
gebruikt voor het instrooien van pluimveestallen en biggennesten, maar ook als
aanvullend diervoeder voor zeugen. De
producten zorgen voor minder mastitis,
een lager celgetal bij koeien, minder
diarree bij kalveren en biggen, een
hoger speengewicht en een sterke reduc-

Voor hoogproductief melkvee heeft
Panagro een nieuw mengsel van een
mycotoxinebinder met enzymen: Mycofix
Plus 3.E. Daarnaast heeft het bedrijf een
ammoniakreducerende component op
pensniveau, een prebiotisch aromatisch
natuurlijk mengsel op basis van plantenextracten en een sterk geconcentreerd Bcomplex beschikbaar. Voor jongvee en
vleesvee zijn er mengsels die de groei en
spieraanzet ondersteunen, zorgen voor
een optimale pensontwikkeling, een
vroege en stabiele bronst en goede biest.
Voor droogstand zijn er vitaminen en oxidanten die de weerstand tegen stress
bevorderen en de Panagro Close Up Brok.

tie van het antibioticagebruik in kraamstallen en batterijen bij varkens. Bij
pluimvee drukken en voorkomen ze
onder meer E. coli-infecties.

Deze heeft een anionische (verzurende)
werking die melkziekte, opblijvende
nageboorte en mastitis tegengaan.
Naast Mycofix Plus 3.E biedt Panagro
voor pluimvee ook Biomin C-EX, een combinatie van natuurlijke grondstoffen die
de voordelen van pro- en prebiotica combineren en een goede darmflora en
weerstand ontwikkelen.
Va r k e n s
Voor varkens is Panagro Porca Concept II
op de markt, dat met essentiële nutriënten de hoogproductieve zeug ondersteunt. Panagro Porca Concept II Extra
Mycofix Plus 3.E bevat een natuurlijke
mycotoxinebinder. De laatste week voor
het werpen kan dit concept worden
aangevuld met Panagro Porca
Colostrum, dat voor een goede start van
de pasgeboren biggen moet zorgen.
Panagro Fertiliteit Super helpt zeugen
de periode tussen spenen en insemineren optimaal door te komen, aldus Van
Hoye. Panagro biedt daarnaast Biomin
pHD aan om de pH in de urine van zeugen via de voeding te verlagen en zo de
infectiedruk in de urinewegen tegen te
gaan. Voor biggen is Panagro Porcel
Speen beschikbaar, dat nutriënten bevat
om de ontwikkeling van het maagdarmkanaal te ondersteunen. Panagro
Proverti ondersteunt de gezonde spermaproductie bij beren.

-

Boost
Biomin P.E.P. is een vloeibare energieboost op basis van plantaardige stoffen
(essentiële oliën, fructo-oligosachariden
en natuurlijk gedroogde plantenextracten) en vitamine E om de vitaliteit te
verbeteren en de mortaliteit onder nietgespeende biggen, lammeren en kalveren te reduceren. Voor pluimvee is met
ditzelfde doel Biomin P.E.P. MGE 150
ontwikkeld.
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