Landelijke aanpak BVD en IBR
We schreven het al in de nieuwsbrief van November 2016: BVD en IBR
kunnen voor grote gezondheidsproblemen zorgen op (melk)veebedrijven. De
hiermee gepaard gaande financiële gevolgen zijn soms niet te overzien.
De vrijwilligheid wat betreft de aanpak
van BVD en IBR gaat verdwijnen.
Vermoedelijk zal in 2018 gestart worden
met een landelijke aanpak, welke sector
breed gedragen zal gaan worden
(melkvee, kalveren en vleesvee). Daartoe
zijn al diverse opties geboden om een
idee te krijgen van uw huidige status; de
gezondheidsdienst handhaafde in 2016
gereduceerde tarieven.
Het is goed te zien dat inmiddels 64 procent van de melkveebedrijven in onze
praktijk een BVD-vrijstatus heeft of tankmelk onverdacht is. Voor IBR betreft
dit 68 procent.
Leuk, al deze overheidsregeltjes. Maar waarom zijn BVD en IBR zulke hot
items? Hierop willen we graag inspelen middels een lunchmeeting. Deze zal
plaatsvinden op 31 mei 2017 én 14 juni 2017. Heeft u interesse en bent u in
de gelegenheid op één van deze twee data? Geef u op voor 21 mei 2017 door
een mailtje te doen naar lh@visdonk.nl!

Facts




Vanaf maandag 24 april vinden wegwerkzaamheden aan de
Zundertseweg plaats. Hierdoor is de praktijk tot medio juli 2017
bereikbaar middels een omleiding. Volg hiervoor de bordjes met
omleiding D of E.
Per 1 maart hebben onze veehouders een streepje voor; geen lange
wachttijden meer aan de balie! Indien u uw medicatie vooraf bestelt
met de per mail aangeleverde bestellijsten, kunt u deze ophalen
wanneer het u schikt! Vergeet niet het logboek af te tekenen, alvorens
u uw medicatie meepakt uit de kast onder de trap. De
baliemedewerkers leggen het u graag uit.
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En het regent zonnestralen

Vliegenbestrijding en ontwormen

April doet wat het wil; inmiddels hebben we en paar erg mooie lentedagen
achter de rug, afgewisseld met een enkele regenbui. De consument heeft het
fenomeen “dansende koeien” weer mogen aanschouwen, hoewel deze
zorgeloze momenten voor menig veehouder zeldzaam lijken. Met de nieuwe
peildatum voor jongveebezetting op 28 april j.l. zijn de bewogen tijden nog
niet voorbij.

Met de start van het weideseizoen is het goed even stil te staan bij de vliegen
en wormen die weidegang met zich meebrengt. Een goede vliegenbestrijding
en ontwormbeleid is van groot belang om de koeien optimaal te kunnen laten
presteren.

In deze nieuwsbrief doen we het daarom even wat rustiger aan. Naast de
“standaard” aandacht voor behandelingen rondom weidegang staat er ook
een lunchmeeting op de kalender. Een extra attentie voor de Facts, want door
wegwerkzaamheden is de praktijk wat lastiger bereikbaar.
Jerry & Patricia, team Dierenhospitaal Visdonk

Productinformatie
94 procent van de Nederlandse melkveehouders voert mineralenmengsels
bij. Dit is van belang voor een goede groei, vruchtbaarheid en (latere)
melkproductie. De voorziening start bij een gedegen rantsoenberekening,
waarbij mineralen en vitaminen meegenomen worden.
Gedurende het uitweiden van jongvee kunnen mineralen en vitaminen
gesupplementeerd worden via likemmers. Nadeel hiervan is dat de opname
per individu sterk kan verschillen. De Ferti Plus Bolus is een gemakkelijk in
te geven bolus voor jongvee. Door het slow-release mechanisme betreft de
werkzaamheid 4 tot 6 maanden, waardoor opname
per dier gegarandeerd is gedurende het gehele
weideseizoen.
Voor de droge koeien is er de Cow Rocket
Bolus. Deze bolus bevat vitaminen en
mineralen, afgestemd op de behoefte tijdens
de droogstandsperiode en opstart van de
lactatie. De werkzaamheid betreft 4
maanden.

Vliegen geven niet alleen irritatie en onrust in het koppel. Ook kunnen knutten
en vliegen diverse ziekten met zich meebrengen (o.a. Blauwtong,
Zomerwrang, Schmallenbergvirus). Daarmee is de bestrijding ervan een
belangrijke, maar vaak onderschatte beweidingsmaatregel.
De Auriplak oorplaatjes zijn gedurende 4
maanden werkzaam tegen diverse soorten
vliegen, inclusief de “wrangvlieg”. Door de
kopbewegingen strijkt het vliegenplaatje over de
rug van het dier en verspreidt de werkzame stof
zich met het huidvet over de flank en naar de uier. Als de oorplaatjes tijdig
worden aangebracht (mei-juni) heeft de werkzame stof
zich al naar de buik verspreid voordat het vliegenseizoen
begint. Butox Protect betreft een pour-on middel en is
werkzaam tegen bloedzuigende en bijtende luizen en
steekvliegen. In verband met de kortere werkingsduur,
dient de behandeling elke 6 tot 10 weken herhaald te
worden.
Wormen geven voornamelijk (een niet altijd zichtbaar!) conditieverlies,
immuniteits- en productievermindering. In het maagdarmkanaal van het rund
kunnen verschillende wormen voorkomen. Zo is de meest schadelijke
maagdarmworm de lebmaagworm (Ostertagia ostertagi). Leverbot bevindt
zich voornamelijk in de galgangen van de lever. Het wordt veroorzaakt door
de parasiet Fasciola hepatica. Deze parasiet is afhankelijk van de
leverbotslak, welke goed kan overleven op natte weides. Tot slot geven
longwormen voornamelijk schade aan luchtwegen en longweefsel, waardoor
dieren met een longworminfectie extra gevoelig zijn voor andere infecties.
Preventie en behandeling van wormen is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Onnodig behandelen gaat ten koste van de weerstandsopbouw, wat
resistentie en dus hogere kosten in de hand kan werken. De opties om dit te
voorkomen bestaan uit toepassen van een beweidingsschema, mest-, bloeden/of tankmelkonderzoek en een bedrijfsspecifieke aanpak.

