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Slecht opstarten melkvee

Gratis test PPID (Ziekte van Cushing) paard
Bij PPID is er een storing in de
hormoonafgifte (een te veel) uit een deel van
de hersenen. Het kan al optreden vanaf een
leeftijd van 7 jaar.
Het meest bekende symptoom van paarden
met PPID is, lange krullerige vacht die slecht
verhaard. Dit is wel al in het gevorderde
stadium van de ziekte. Bij een aanzienlijk
deel van de paarden met PPID treden
hoefbevangenheid of hoefaandoeningen op
(dus denk hieraan wanneer uw paard zonder
verklaarbare reden plots hoef bevangen
staat).
Verder verschijnselen zijn:
- Vetbulten in de holte boven het oog
- Verminderde prestatie
- Meer drinken en meer plassen
- Daling van de weerstand, waardoor
het paard gevoeliger wordt voor
infecties
- Verminderde vruchtbaarheid
- Het paard verliest spieren maar heeft
toch een buikig model
- Abnormaal zweten
PPID is nog niet te genezen, wel te
behandelen. Met medicatie kunnen de
negatieve gevolgen langdurig en effectief
voorkomen worden.
Verder kan het aanpassen van het
management hier ook bij helpen. Denk dan
aan de voeding (niet te suikerrijk), de
weidegang en hoefverzorging.
Herkent u uw paard een beetje in deze
symptomen, dan is nu, uw kans. Het beste
test u PPID namelijk in het najaar. In de
maanden september en oktober biedt
Boehringer Ingelheim deze test gratis aan.
U betaalt dus alleen de visite en het
bloednemen.

Om een melkkoe goed te laten starten aan
haar nieuwe lactatie is de periode rondom
het kalven super belangrijk! Immers, goede
vruchtbaarheid en goede melkproductie
hangen af van hoe de koe opstart.
Elke veehouder zal het beeld waarschijnlijk
wel kennen. Een koe aan de nageboorte,
een baarmoederontsteking of slepende
melkziekte. Allemaal voorbeelden van
problemen die zich voor kunnen doen na
het kalven en een grote impact hebben op
de koe. Dit zal altijd gevolgen hebben voor
de productie en de vruchtbaarheid in de
lactatie waar ze net aan begonnen is.
Een goede start begint echter al in de
droogstand! Huisvesting, management en
voeding zijn de belangrijkste factoren die
hierbij een rol spelen.
Van buiten kunnen we helaas niet altijd zien
wat er gaat komen na het kalven. Om te
weten of het droogstandsrantsoen dat de
koeien krijgen alle behoeften van de koeien
afdekt, kan het heel nuttig zijn om eens een
paar droge koeien bloed te tappen. We gaan
dan kijken hoe het staat met de energie-,
eiwit-, vitaminen- en mineralenvoorziening
op koppelniveau. Aan de hand hiervan
kunnen we beter in beeld krijgen waar de
eventuele problemen liggen op het gebied
van voeding en hoe we dit aan kunnen
pakken.

