NIEUWSBRIEF
Tips voor nieuwe weiders
Het aantal bedrijven met weidegang neemt weer toe. Met het weideseizoen in aantocht willen
we graag wat extra aandacht besteden aan de problemen die (opnieuw gaan) weiden kan
geven met de diergezondheid van uw koeien.
Maag- en darmwormen
Als er jaren niet geweid is zal een weidebesmetting weer moeten worden opgebouwd. Dat
zal niet direct klinische symptomen geven. Bij een
perceel waar altijd alleen is gemaaid, is het niet
nodig en zelfs onverstandig om meteen te ontwormen, de dieren moeten immers ook weerstand kunnen opbouwen. Het is aan te raden om
de besmetting te monitoren m.b.v. een mest of
tankmelktest voor maag- en darmwormen (GD).
Dit kan het beste op twee maanden na uitscharen
(of halfweg de zomer) en in het najaar. Dan valt te
zien in hoeverre er wat is opgenomen aan infectie
en of er behandeld moet worden.
Longworm
Longworm keert absoluut terug in de koppel. Is het niet in het eerste jaar, dan wel in het
tweede of in een enkel geval het derde jaar. Voor nieuwe weiders geldt dat bij beweiding op
percelen die vorige jaren alleen gemaaid zijn vaccinatie niet meteen dit jaar nodig zijn. Longworm moet zich eerst weer settelen in de kudde. Ook hier is de tankmelktest weer aan te raden, in augustus en in oktober. Let ook goed op hoestklachten zolang de koeien buiten lopen.
Bij horen van hoesten, kan je in dit geval van de hoestende koeien mest of bloed laten onderzoeken en vervolgens behandelen. Als longworm weer aanwezig is zal er voor de nieuw te introduceren vaarzen moeten worden nagedacht over toekomstige bescherming.
Graasgedrag
Dieren die voor het eerst naar buiten gaan, ook volwassen koeien, moeten leren weiden. De
opname en productie kan in het begin flink tegenvallen. Ook helpt het als er nog een aantal
ervaren oudere koeien in de koppel lopen: zien grazen, doet grazen. Het jong aanleren van
graasgedrag, dus uitscharen van jongvee, is het meest ideaal!
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Van poeders naar pillen
Jarenlang hebben wij dierenartsen poeders afgegeven voor
diverse aandoeningen om als drank in te geven bij koeien.
Toen er echter in plaats van poeders pillen op de markt kwamen bleek dit een schot in de roos: veel makkelijker om in te
geven, geen risico op verslikken, ga zo maar door. Inmiddels
zijn er ontzettend veel verschillende soorten en merken pillen
voor evenveel indicaties op de markt. Afgelopen jaar hebben
wij ervaring op gedaan met een nieuwe lijn pillen. Deze lijn
bestaat uit langwerkende pillen voor slepende melkziekte,
pensverzuring en een pil tegen melkziekte. Een groot voordeel van deze pillen is dat een eenmalige toediening voldoende is. Vanwege de goede ervaringen die wij terug krijgen van
gebruikers willen we deze nogmaals onder de aandacht brengen:

De “Dairy Start” werkt na eenmalige toediening maar liefst 4
weken en gaat gedurende deze periode slepende melkziekte
tegen. Deze kan al in de droogstand ingegeven worden bij risico
gevallen (te vet, te mager, verleden van slepende melkziekte
e.d.), maar ook koeien die na afkalven slecht opstarten blijken
er ontzettend veel baat bij te hebben. Wij krijgen vaak de opmerking terug dat de koeien heel makkelijk op de melk komen
zonder dat dat energie lijkt te kosten. Wij hebben inmiddels
veel enthousiaste gebruikers.
De “Lacta Start” voorkomt tijdens de transitieperiode
(subklinische) pensverzuring. Deze wordt geadviseerd bij rantsoenwisselingen (van weide naar stal en andersom) of wanneer
er verschijnselen van pensverzuring zijn (dunne mest, verminderde herkauwactiviteit). Ook in de zomer, bij hittestress zorgt
deze pil voor rust in de pens. Eenmalig toedienen zorgt voor
meer bicarbonaat via het speeksel in de pens, gisten die de
penswerking stimuleren en o.a. extra biotine. Indirect heeft dit
niet alleen invloed op de penswerking, maar hierdoor verbetert
dit ook nog eens de klauwkwaliteit.
Tot slot is er de “CalciFlash”. Dit is een calciumhoudende pil die
door zijn unieke samenstelling langer en meer calcium afgeeft
dan de traditionele Ca-pill. Deze bolus is bij uitstek geschikt om
risicodieren mee te behandelen voordat ze plat komen te liggen
met melkziekte. Het voordeel van deze pil ten opzichte van het
preventief geven van een infuus is (naast gebruiksgemak) dat
deze pil het calcium veel geleidelijker afgeeft. De koe krijgt hierdoor de kans om zijn eigen calciumvoorraad te mobiliseren.

Subsidie op BVD- en IBR-vrij verlengd
Een groot deel van het Europese steunpakket dat bedoeld
was voor het stimuleren van de diergezondheid is uitgekeerd. Aangezien nog een deel van de subsidie resteert heeft
ZuivelNL besloten om het stimuleringspakket te verlengen
tot 30 juni 2017.
Dit betekent dat tot 30 juni 2017 een tegemoetkoming van
€200 beschikbaar is om de eerste stap te zetten om BVD vrij
te worden. Dezelfde tegemoetkoming geldt ook voor IBR.
Als er op uw bedrijf nog niets gebeurd is wat betreft de bestrijding van BVD en IBR is dit een mooie kans om hier mee
te beginnen. De Nederlandse zuivelverwerkers, verenigd in
de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) hebben namelijk de
bestrijding van IBR en BVD opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Dit betekent dat leveranciers van boerderijmelk
per 1 januari 2018 deelnemer zijn aan een erkend programma.

Symposium toekomst melkveehouderij

Heeft u vragen wat betreft de aanpak van BVD en IBR of de
subsidie die hiervoor beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op!

Op dit moment zijn we druk op zoek naar een geschikte locatie
en interessante sprekers. We houden u op de hoogte als er
meer informatie bekend is.

In het najaar van 2017 zal er namens DAC Van Vecht tot Venen
een symposium georganiseerd worden over de toekomst van
de melkveehouderij.
In een ochtend- en middagprogramma willen we verschillende
sprekers aan het woord laten over gevarieerde onderwerpen
die te maken hebben met uw toekomstige bedrijfsvoering.

