
Verplichte bestrijding IBR in 2018 van 
kracht 

Na een lange periode van overleg is een 
paar weken geleden bekend geworden dat 
de verplichte landelijke bestrijding van IBR 
in 2018 van start gaat. De overheid gaat de 
bestrijding vastleggen in de wet, zodat alle 
sectoren verplicht mee moeten doen. Deze 
regelgeving moet komende maanden meer 
over bekend worden. In de praktijk houdt 
dit in dat alle besmette rundveebedrijven 
verplicht moeten gaan vaccineren. Dit 
geldt ook voor geïmporteerd rundvee, 
tenzij ze IBR vrij zijn. Het uiteindelijke doel 
is toe te werken naar een officiële 
Europese vrij status op het gebied van IBR.  

In tegenstelling tot IBR wordt BVD niet 
meegenomen in bovenstaande wettelijke 
bestrijding. De reden is dat er in Europa 
geen status op dit gebied te verkrijgen is. 
Daarnaast hebben de Nederlandse 
zuivelondernemingen het voornemen de 
bestrijding van BVD mee te nemen in de 
leveringsvoorwaarden. Meer informatie 
kunt u vinden op www.ibrbvd.nl.  
 

 
 

 

Nieuwsbrief juli 2017 
 
De eerste warme dagen zitten er alweer 
op. Dit betekend dat ook het ongedierte 
weer volop aanwezig is. In de vorige 
nieuwsbrief kwam het ontwormen van 
veulens en lammeren al aan bod. Hier 
belichten we het belang van 
mestonderzoek. 
 
 
Mestonderzoek 
Door middel van mestonderzoek kunt u kijken 
of uw dieren wormeitjes uitscheiden en het 
nodig is de dieren te behandelen. De larven en 
eitjes zijn niet met het blote oog te zien.  

Hoe verser het monster hoe beter de 
resultaten. Het is dus belangrijk om de 
mest zo vers mogelijk bij ons binnen te 
brengen. Het best kun u van meerdere 
dieren tegelijk mest binnenbrengen. Wel in 
aparte zakjes.  

Wij zullen de monsters vervolgens onder 
de microscoop bekijken. Vervolgens 
kunnen wij u een advies op maat geven hoe 
de dieren moeten worden ontwormd. 
Omdat er al veel resistentie is tegen 
wormmiddelen is het verstandig om 14-21 
dagen na het ontwormen nog eens mest te 
laten onderzoeken of het middel de 
wormen heeft gedood. 

 

Acute mastitis bij warm weer 
Tijdens de warme dagen ligt ook het gevaar 
van acute mastitis op de loer. Bij de hogere 
temperaturen groeien de bacteriën sneller. 
Besteed dus extra aandacht aan de hygiëne 
op stal en zorg voor schone ligboxen.  
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