Muizen
veroorzaken kabelbreuk tv en internet in Ede
Maar liefst 2500 huishoudens in het noorden van Ede waren woensdag 13 februari tussen 6.00 en 10.30 verstoken van televisie en internet. De oorzaak: muizen die een ka bel van UPC hadden doorgeknaagd. ,,Dit gebeurt heel weinig", legt Ronald Sutmuller van
UPC uit. ,,Maar er zijn maar één of twee muizen voor nodig die daar lekker vrolijk aan een
kabel gaan knagen en dit is het gevolg. Het is wel vreemd, omdat me zo'n plastic omhulsel me nu niet direct smakelijk lijkt." Het is volgens hem lastig te voorkomen, omdat een
verdeelkast (waar de diertjes te werk gingen) dusdanig ingericht moet worden dat een
monteur er gemakkelijk bij kan, omdat een breuk weleens vaker voorkomt bij graafwerkzaamheden. ,,We zijn er direct op af gegaan. Onze klanten hebben er gelukkig niet
zoveel last van gehad, omdat dit in de ochtend gebeurde."
Uit: Barneveldse Krant
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was verbonden aan de leerstoelgroep
Agrarische bedrijfseconomie . 'Als het
virus toeslaat sterven biggen en jonge
varkens , of brengen zeugen dode biggen ter wereld . Op sommige getroffen
bedrijven maakt het virus honderden
slachtoffers, op andere maar een paar. '
In Nederland komt EMCV officiee l nog
niet voor, maar onderzoekers hebben
al wel afweerstoffen tegen het virus bij
varkens gevonden . In landen als België ,
Itali ë en Griekenland steekt het virus
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