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Congres

ESBL’s in gehele
dierlijke productieketen
Recent onderzoek laat zien dat
ESBL-producerende bacteriën
voorkomen in kip en op kippenvlees, in de mest van varkens, kalveren en melkkoeien.
Voor alle dierlijke productie
ketens is aanvullend onderzoek nodig.
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