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In deze nieuwsbrief:
Weidegang: nu voorbereiden!
Biestvoorziening kalveren: meten is
weten
Why Dry?
Nieuw vaccin BVD
IBR Tankmelk: actie!

Weidegang: Mineralen & Parasieten
Binnenkort gaat het (jong)vee weer
naar buiten. De laatste jaren zien we
de mineralenvoorziening in de weides
(maar regelmatig ook op stal)  onder
druk staan. Dit heeft een negatief effect
op de weerstand van de dieren met als
gevolg een verhoogde gevoeligheid
voor infectieziektes, slechte groei en
problemen rondom afkalven. 

Maïs en stro bevatten weinig mineralen
en ook in veel kuilen (zeker 3e en 4e
snede) zit regelmatig onvoldoende.

Biestvoorziening kalveren: meten is
weten
Kalfjes worden geboren zonder
afweerstoffen die hen beschermen
tegen infectieziekten. De opname van
voldoende biest van goede kwaliteit is
daarom essentieel om het kalf in de
eerste levensweken te beschermen
(klik hier voor een informatief filmpje).
De biestkwaliteit kan echter per koe
variëren en uit diverse onderzoeken
blijkt dat veel kalfjes onvoldoende
afweerstoffen hebben opgenomen.

Om te checken of de biestvoorziening
van uw kalveren voldoende is, kunt u 2
zaken controleren. U kunt de kwaliteit
van de verse biest eenvoudig
controleren met een biestmeter (klik
hier voor een filmpje en hier voor
uitleg).

Om te controleren of het kalfje ook
voldoende biest en voldoende
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snede) zit regelmatig onvoldoende.
Daarom wordt door veel adviseurs de
toevoeging van mineralen geadviseerd.
Vaak zijn bolussen niet duurder dan
losse strooimineralen. Bovendien
hebben bolussen een gecontroleerde
afgifte en krijgt ieder dier gegarandeerd
voldoende binnen.

Wij hebben diverse bolussen voor
(weidend) jongvee die een half jaar of
langer werkzaam zijn en dus prima een
weideseizoen kunnen overbruggen.
Nieuw in het assortiment is de
Electromin Super Grazing, speciaal
voor weidende dieren met een werking
van 8 maanden. Voor droge koeien is
er de Cattle Bullet of de Electromin Dry
Cow die speciaal zijn ontwikkeld voor
droogstaande (weidende) koeien.

Denkt u daarnaast ook tijdig aan
ontwormen, vliegenbestrijding met
oorflappen tegen zomerwrang en evt.
de longwormvaccinatie? Om slim te
ontwormen zijn diverse hulpmiddelen
beschikbaar. Via deze link kunt u meer
informatie vinden over het slim
ontwormen van jongvee.

Nieuw BVD vaccin
Sinds kort is er een nieuw BVD
vaccin op de markt; Bovela. Dit
vaccin heeft een aantal voordelen
t.o.v. de reeds bestaande
vaccins. Het vaccin kan vanaf
een leeftijd van 3 maanden
worden toegepast, hoeft bij de 1e
enting niet herhaald te worden na
4 weken en hoeft slechts
eenmaal per jaar herhaald te
worden (de andere dienen 2x/jaar

voldoende biest en voldoende
afweerstoffen heeft opgenomen kunt u
van kalfjes tussen de 2-5 dagen leeftijd
bloed laten tappen. Dit bloed kunnen
we opsturen naar een laboratorium
voor een bepaling van de hoeveelheid
afweerstoffen. Dit is echter relatief
duur. Een goedkopere en toch
betrouwbare manier is om dit bloed bij
ons op de praktijk te laten
onderzoeken. Wij meten Totaal Eiwit en
Albumine (een specifiek eiwit). Deze 2
uitslagen geven een goede indicatie of
het kalf voldoende afweerstoffen heeft
opgenomen.

Why Dry? 
Recent heeft de WUR
interessante resultaten
gepubliceerd rondom de
droogstandslengte van
melkkoeien. Wellicht heeft u
hierover al gelezen. Hieruit blijkt
dat een droogstandslengte van
30 dagen in veel gevallen gunstig
is voor de gezondheid van
melkkoeien en geen nadelen
heeft voor de productie. Verkort
droogzetten heeft tevens als
voordeel dat koeien verder
terugzakken in de melkproductie
wat gunstig is bij het selectief
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worden (de andere dienen 2x/jaar
te worden toegediend). Per saldo
is deze enting dus goedkoper dan
de andere entstoffen. Een nadeel
is dat dit vaccin zich anders
gedraagt in de testen en daarom
BVD vrij certificeren via tankmelk
niet meer mogelijk is. Wel is met
bloedtappen van niet
melkgevende dieren BVD vrij te
certificeren. Vraag uw dierenarts
voor meer informatie.

wat gunstig is bij het selectief
(met een teatsealer) droogzetten
van koeien. Het volledig weglaten
van de droogstand is niet zo'n
goed idee. Voor meer informatie
klik hier of hier.
 

IBR tankmelk actie
De GD heeft tot eind april een
actie op tankmelk IBR. Een
gemakkelijke manier om snel de
IBR situatie op uw bedrijf in te
schatten. Kost €18,50 (excl. BTW
en basiskosten) indien u dit via
uw dierenarts inzendt.
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