Nieuwsbrief april 2016
De lente is weer aangebroken! Nog even en
dan kunnen de beesten de weide weer in. In
deze nieuwsbrief een paar aandachtspunten.

Verduurzaming diergezondheid
Vanuit het Europese steunpakket voor de
Nederlandse melkvee- en varkenshouderij is
er geld vrijgekomen om ziekten als BVD, IBR
en mastitis terug te dringen.
De GD biedt voor 2016 kortingen op het
onderzoeken en het bestrijden van deze drie
ziekten. Vanaf 2017 zal er hoogstwaarschijnlijk
een verplichting komen op het vrij worden van
BVD en IBR daarom is het interessant om nu al
eens te informeren over de kosten en
kortingen voor het onderzoeken van de
situatie op uw bedrijf. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de GD.

Mineralen bij jongvee in de weideperiode
Een belangrijk aandachtspunt bij de start
van het weideseizoen is het bepalen van
de juiste mineralenvoorziening van het
jongvee, om de groei en gezondheid ook
tijdens de weidegang op peil te houden.
Onder
gemiddelde
Nederlandse
omstandigheden bevat vers gras een
tekort aan selenium, koper, kobalt en vaak
ook jodium. Zonder aanvulling in het
rantsoen kunnen er uiteindelijk tekorten
ontstaan. Met bloedonderzoek op koper
en selenium kan dit in beeld gebracht
worden.
Wanneer er aan het begin van het
weideseizoen vijf dieren worden getapt en
bij het opstallen weer kan het verschil
duidelijk worden aangetoond. Het
rantsoen kan dan in het daar opvolgend
jaar worden aangepast.

Enten tegen het "bloed” en
zomerlongontsteking bij schapen
Er zijn al weer veel lammeren geboren.
Belangrijk is om erover na te denken of de
lammeren ingeënt moeten worden tegen
het bloed en zomerlongontsteking.
Het “bloed” is een veel voorkomende
ontsteking van de darmen en/of organen
van lammeren en schapen. Het komt
vooral voor bij de snelst groeiende
lammeren vanaf de leeftijd van 3 weken.
Meestal liggen de lammeren plotseling
dood.
Bij zomerlongontsteking kan het verloop
wat langzamer gaan. Snotterige neuzen en
snel ademen zijn de belangrijke
symptomen. Het is dan mogelijk om de
lammeren te behandelen met antibiotica,
maar vaccineren is veel beter.
Tegen beide ziektes kunnen zowel het
moederdier (4-6 weken voor het
aflammeren) als de lammeren (vanaf 3
weken) geënt worden. Wanneer het
moederdier geënt wordt is het lam slechts
enkele weken beschermd. Dieren die nog
niet eerder geënt zijn worden twee keer
geënt, met een tussentijd van 4-6 weken.
Daarna volstaat een jaarlijks éénmalige
enting.
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