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De zomer loopt weer op zijn eind.
Belangrijk is om weer maatregelen te
nemen voor het opstallen, zoals scheren,
ontwormen
en
vaccineren
tegen
bijvoorbeeld pinkengriep.

Gratis PPID-test paard
Ook dit jaar biedt de GD in samenwerking
met Boehringer Ingelheim, in september
en oktober, een gratis PPID test aan. PPID
is een storing in de hormoonafgifte in de
hersenen die onder andere hoefbevangenheid, vermageren, verminderd
presteren en vachtveranderingen veroorzaken. Met name hoefbevangenheid is
een ernstige aandoening. Bij 70% van de
paarden die zonder duidelijke aanleiding
hoefbevangen worden blijkt PPID de
oorzaak te zijn. Vroeger was deze
aandoening bekend als Cushing.
PPID wordt het meest gezien bij paarden
ouder dan 15 jaar. Dieren die zonder
duidelijke aanleiding hoefbevangen zijn of
zijn geweest raden we aan om deze te laten
testen op PPID. De test wordt uitgevoerd
op bloed.
Longworminfectie rundvee
Dieren besmetten zich tijdens de
weidegang met de larve van de longworm,
na 3-4 weken zijn deze volwassen en
bevinden ze zich in de longen. Deze
wormen gaan eieren uitscheiden, deze
worden opgehoest en ingeslikt, waarna ze
via de darm de buitenwereld bereiken. Bij
lichte besmetting zien we een typische
hoest (gestrekte hals, tong naar buiten),
vermageren en melkproductiedaling.
Zware
besmettingen
kunnen
longontsteking veroorzaken, en geven
meer risico op uitbraken met pinkengriep.

Mortellaro: hoe houd ik mijn jongvee vrij?
Veel bedrijven kampen met het Mortellaro
probleem. Mortellaro veroorzaakt een
tussenklauwontsteking
die
vaak
regelmatig terugkeert. Er wordt nog steeds
veel onderzoek gedaan naar deze
aandoening en een 100% oplossing is nog
steeds niet voorhanden. Hygiëne en
preventie zijn de belangrijkste punten om
dit probleem te verminderen.
Mortellaro neemt vooral toe in de periode
na het afkalven. Ook is gebleken dat
wanneer ze als pink al Mortellaro oplopen,
het risico op problemen in een latere
levensfase veel groter is. Een goede reden
om te proberen jongvee Mortellaro vrij te
houden.
Belangrijk is om jongvee niet samen te
huisvesten met koeien. Vaak zien we dat
droge koeien bij het jongvee worden
gehuisvest, helaas vergroot dit de kans op
overdracht naar het jongvee en ook de
droge
koeien
krijgen
sneller
klauwproblemen doordat er een hogere
infectiedruk ontstaat.
Belangrijk is om enkel met schone laarzen
de jongveestal in te gaan. Advies is dan ook
om bij de stal een mogelijkheid te hebben
om laarzen af te spoelen en eventueel een
ontsmettingsbak te gebruiken. Pas wel op
dat deze laatste niet verandert in een
besmettingsbak. Maak deze regelmatig
schoon en vervang de vloeistof!

