Et stort EU-forskningsprojekt er netop startet for at udvikle alternativer til antibiotika i grise
kr. er afsat til at arbejde for fravænning af sunde grise.
Poul Bækbo, dyrlæge og chefkonsulent (pb@seges.dk)
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er netop startet for at udvikle
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mio. kr. er afsat til at arbejde
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