NIEUWSBRIEF
Vliegenbestrijding: begin op tijd op de juiste plaats!
Vorige zomer ervoeren melkveehouders veel last van vliegen bij hun vee. Zowel bij het melkvee als het
jongvee en de kalveren. Naast dat vliegen zorgen voor irritatie en ongemak bij uw dieren kunnen ze
ook nare ziektes overbrengen en veroorzaken, zoals Houw en mastitis.
In de stal vinden we vaak twee typen vliegen: de huisvlieg (steekt niet, leeft van zweet en mineralen
van de koeien) en de stalvlieg (steekt daadwerkelijk het vee om bloed te zuigen). Veel veehouders beginnen bij het toenemen van het aantal vliegen hun vee te behandelen met Pour-On middelen. Dit is
op zich een goede methode om de vliegen die op de koeien komen af te doden. Deze zullen sterven en
zich niet meer voortplanten. De bron van de vliegenplaag wordt echter veel minder vaak aangepakt. Voor
elke vlieg die je ziet zijn er al zeven onderweg.
Vliegen leggen hun eieren het liefst in vochtig, warm,
verterend organisch materiaal. Mest in combinatie met
strooisel, aarde of voedselresten zijn geliefde broeiplaatsen. Een huisvlieg kan wel 900 eitjes leggen die onder
gunstige omstandigheden al na 8 uur uit kunnen komen!
Uit ervaring blijkt dat het aanpakken van de bron (de
plaatsen waar de eitjes worden gelegd en de maden uitkomen) een essentieel onderdeel is van de vliegenbestrijding. Vliegen die niet volwassen worden zullen de koeien niet lastig vallen en ook nooit eieren gaan leggen. Deze eieren en maden kunnen biologisch bestreden worden door middel van roofvliegen, sluipwespen en eventueel roofmijten. Deze dieren zijn niet gevaarlijk of hinderlijk voor het
vee en leven op de mest in de mestkelders en in het stro. Hier leven zij van eieren en maden van schadelijke vliegen en verlagen daarmee de besmettingsdruk.
In overleg met uw dierenarts of een ongedierte-specialist kunnen deze dieren worden ingezet. U krijgt
deze dan geleverd in een koker die u kunt ophangen of uitstrooien. Het advies is dit om vroeg in het
seizoen op te starten, om zo de vliegenpopulatie vanaf het begin van het voorjaar al onder de duim te
houden. Wij denken graag met u mee om te bepalen wat de beste methodes en beste plaatsen zijn om
de vliegen een halt toe te roepen.
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Casus: Droogstandscheck
Veel problemen waar veehouders (en wij dus ook) tegen aan
lopen zijn terug te voeren op het laatste deel van de droogstand en eerste weken na afkalven: Vruchtbaarheidsproblemen, melkziekte, slepende melkziekte, lebmaagverdraaiingen,
enz. enz…

De uitslag vertelt of er (mogelijk) sprake is van problemen
met de energievoorziening, de eiwitvoorziening, magnesiumvoorziening en/of de gezondheidsstatus van uw koppel.

Op dit bedrijf kregen de koeien o.a. restvoer van de melkkoeien en daarnaast een droge kuil. Er was 1 droogstandsgroep.
De voedingswaarde van het rantsoen was niet te beoordelen
vanwege het ontbreken van een kuiluitslag. Wel viel het op
dat de pensvulling van de droge koeien niet optimaal was. Om
toch te kunnen beoordelen of de koeien naar behoefte gevoerd werden, hebben we besloten een droogstandscheck uit
te voeren.

In dit geval vertelde de uitslag dat
er zowel een tekort aan eiwit als
een tekort aan
energie was bij de
koeien kort voor
afkalven. We hebben vervolgens
besloten
het
droogstandsrantsoen aan te passen. Er is zowel
aan de smakelijkheid van het rantsoen
gewerkt
(o.a. geen resten
meer van de melkkoeien) als aan de energiedichtheid
(krachtvoer voor afkalven).

Bij de droogstandscheck worden er verschillende bepalingen
gedaan op vier tot tien bloedmonsters van droogstaande
koeien in de periode van 21 tot 2 dagen voor het afkalven.

Daarnaast hebben we de veehouder geadviseerd om ook de
partijen ruwvoer die voor de droge koeien bestemd zijn volgend jaar te laten analyseren.

Op een van onze bedrijven speelden al deze zaken door elkaar
heen. Tijdens het doornemen van het KoeKompas kwamen
we tot de conclusie dat de technische resultaten niet slecht
waren, maar dat er wel een aantal signalen waren die er op
wezen dat de transitie niet optimaal verliep. We zijn in eerste
instantie gaan kijken naar het rantsoen van de melkkoeien,
maar omdat daar niet zoveel op aan te merken was, zijn we
nog een stapje terug gegaan: de droogstand.

Informeer bij uw dierenarts naar de mogelijkheden voor biologische vliegenbestrijding!
Meer kennis over natuurlijke middelen

Jongveepakket

Binnen ons samenwerkingsverband verdiept een van onze rundveedierenartsen zich in de materie van natuurlijke diergeneesmiddelen. Ze heeft
een cursus gevolgd voor dierenartsen, georganiseerd door het platform
Natuurlijke Veehouderij. Naast natuurlijke diergeneesmiddelen zijn ook
medicinale planten en kruidenrijke graspercelen aan de orde gekomen.

Voor veehouders die hun jongvee binnenkort gaan uitscharen hebben we als
praktijken een jongveepakket samengesteld.

In de medicijnkast van (ook gangbare) boeren staan regelmatig natuurlijke
middelen zonder officiële registratie als diergeneesmiddel. Hier zijn goede middelen bij, maar er zit ook veel kaf tussen het koren. Het is goed om
als dierenarts en veehouder in gesprek te kunnen gaan over de werkingsmechanismen van deze middelen en de praktijkervaringen.
In de toekomst kunnen er mogelijk cursussen voor geïnteresseerde veehouders gegeven worden en kan er een er mogelijk een regionale groep
veehouders ontstaan, die ervaringen uitwisselen en verdieping zoekt. Zodra dit meer concreet is, zullen we het laten weten.
Mocht u interesse hebben, kunt u dit uiteraard al aangeven bij uw eigen
praktijk.

Dit pakket bestaat uit Auriplak-plaatjes
en mineralenbolussen. Zo gaat uw jongvee optimaal beschermd en toegerust de
weide in en zult u zich in de zomermaanden minder zorgen hoeven te maken
over weerstand en vruchtbaarheid.
De combinatie van Auriplak + mineralenbolussen kunnen we als praktijk aanbieden voor een extra scherp tarief.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
uw dierenarts of de praktijk.

