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Nieuwe ronde BGP
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Na een natte augustusmaand, nu weer drukke tijden
voor onze veehouders: laatste snee naar binnen, mest
rijden en de mais oogsten!

Pinkengriep
Wateronderzoek
Nieuws uit de praktijk.

Nieuwe Ronde BGP

Het is er al weer bijna tijd voor: in oktober starten we met
een nieuwe ronde BedrijfsGezondheidsPlan voor onze
melkveehouders.
Om er voor zorgen dat het BGP meer inhoud krijgt voor
veehouder en dierenarts, willen wij het volgende doen:
We zullen de BGP`s in de periode van 1 oktober 2014
tot 1 februari 2015 uitvoeren. Hierdoor koppelen wij het
uitvoeren van het BGP los van het voor ons allen toch al
drukke voorjaar en kunnen wij er dus meer aandacht aan
besteden. Bovendien voldoen we zo ook aan alle eisen van
Campina, Q-lip en andere controlerende instanties.
Daarnaast geeft het ons ook ruimte om gedurende de rest
van het jaar de informatie uit het BGP met u te bespreken,
actiepunten uit te voeren en zo het bedrijfsresultaat te verbeteren. Kortom op deze manier maken we van het BGP
een waardevol instrument ipv. van louter een administratieve handeling die nou eenmaal gebeuren moet.
Wij zullen contact met u opnemen om het BGP in te plannen.
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Pinkengriep

In Nederland haalt 35% van de vaarzen de tweede lactatie
niet...Bij dieren die tijdens hun leven te maken krijgen met
pinkengriep ligt dit percentage nog hoger!
Aan het einde van de zomer zien we de eerste gevallen van
pinkengriep weer verschijnen. Kalveren en pinken hoesten,
snotteren en zijn vaak ook flink ziek.
Bij pinkengriep spelen meerdere factoren een rol. Natuurlijk zijn er bacterien en virussen als ziekteverwekkers, maar
ook management is van groot belang. Denk daarbij aan
huisvesting en stalklimaat, hygiene, biestverstrekking en
voeding tijdens de opfok of stress. Al deze zaken moeten op
orde zijn om pinkengriep te voorkomen.
Daarnaast kan vaccinatie helpen om dieren weerbaarder te
maken. En minder zieke dieren betekent minder antibiotica.
Vaccinatie kan al op heel jonge leeftijd. Uw dierenarts zal u
adviseren wat voor uw bedrijf de beste strategie is
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Wateronderzoek

Het belang van goed drinkwater voor melkvee wordt nogal
eens onderschat. Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende
water opneemt is het belangrijk dat het water beschikbaar,
smakelijk en niet schadelijk is.
Veel veehouders laten het water bij de bron regelmatig testen.
Dit betekent echter niet dat het water in de drinkbak dezelfde
kwaliteit heeft. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van
drinkwater niet of minder geschikt is voor rundvee!
Wilt u weten wat uw koeien nu eigenlijk drinken? Laat dan het
water in de drinkbak eens testen. Dit gaat heel eenvoudig en levert u veel informatie op. (GD, €50)

Nieuws uit de praktijk

Veehouders uit onze praktijk doen het goed!
Zo heeft een van onze boeren als een van de weinigen in Nederland het S.Aureus-onverdacht certificaat gekregen en scoorde
een andere veehouder een finaleplaats in de “Beste kuil van
Nederland”! Mooi nieuws dus.
Er zijn nog een flink aantal veehouders die het BedrijfsGezondheidsPlan en/of het BedrijfsBehandelPlan nog niet digitaal ondertekend hebben. Wilt u dit alsnog in orde maken? Zowel veehouder als praktijk worden hierop gecontroleerd.
Ga voor het plaatsen van de digitale handtekening naar
www.veeonline.com. Om in te loggen heeft u uw Z-login nodig.
Onder het kopje Mijn Bedrijf vind u het BGP en BBP.
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