Goede plaagdierbestrijding
laat Toxoplasma-infecties
in welzijnsvriendeli.ke
varkenshouderij da en.

Alle mogelijke manieren van overdracht van ziekten.

Varken in de wei

Goede plaagdierbestrijding op biologische- en scharrelvarkenshouderijen voorkomt een
onnodige besmetting van mensen met de ziekmakende Toxoplasma-parasiet. Dat blijkt
uit een onderzoek van Wageningen UR en het Instituut Pasteur te Brussel.
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