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Melkveewet, Grondgebondenheid en Fosfaatrechten:
zorgen voor veel verwarring en onduidelijkheid op het
moment… Eerst maar eens een goed winterrantsoen
samenstellen dus!
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medicijen
Nieuws uit de praktijk.

Voorlopige leverbotprognose
Ondanks de vele leverbotslakken in het voorjaar heeft de
droogte in mei, juni en juli ervoor gezorgd dat er in onze regio
tot half november weinig leverbotproblemen worden verwacht.
In het voorjaar van 2015 zijn er veel leverbotslakken gevonden.
Echter in de maanden mei, juni en juli was het relatief droog. Na
mei is het aantal slakken sterk gedaald tot een zeer laag niveau.
Vooral in West-Nederland was het zeer droog gedurende de zomer.
In augustus en september is de neerslag toegenomen. Tot nu toe
heeft dit in het zuiden en uiterste noorden en in de leverbotgebieden in het westen van Nederland nog niet geresulteerd in een toename van het aantal leverbotslakken.
Er zijn natuurlijk altijd bedrijven waar ook tijdens de droogte de
percelen vochtig blijven en waar men rekening moet houden met
een permanente leverbotbesmetting.
Wij raden aan om eerst te controleren of de dieren een besmetting
hebben opgelopen, voordat men gaat behandelen. Dit kan door bij
5 dieren die dit jaar voor het eerst naar buiten zijn gegaan bloedonderzoek te doen. Vanaf januari kan bij de oudere dieren ook mestonderzoek gedaan worden
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Om resistentie van de leverbot voor triclabendazol te voorkomen is
het bij het behandelen van zowel rundvee als schapen van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten,
zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.
In geval van resistentie is behandeling met andere leverbotmiddelen
nodig welk op een andere manier moeten worden toegepast. Overleg
met uw dierenarts over de te volgen strategie van behandelen.

Verse mais voeren
De meeste mais is inmiddels van het land. Op sommige bedrijven is de
oude mais al op en wordt de verse mais direct of snel na het inkuilen
gevoerd. Dit kan voor problemen zorgen met de gezondheid en de
productie van het melkvee.
Door het voeren van een grotere hoeveelheid verse mais kunnen
verteringsproblemen ontstaan met als gevolg te dunne mest en
productiedaling. Verse mais bevat een grotere hoeveelheid suikers
dan goed geconserveerde mais. Bovendien vinden koeien verse mais
vaak erg smakelijk en eten ze er snel te veel van. Pensverzuring ligt
dan op de loer. Daarnaast is verse mais ook erg broeigevoelig.
Het advies is om verse mais pas 4-6 weken na inkuilen te voeren,
daarna is de kuil meestal goed geconserveerd. Indien toch eerder
wordt begonnen met voeren van verse mais, let dan op het volgende:
beperkte gift, hoeveelheid langzaam opvoeren, zorg voor voldoende
structuur in totale rantsoen, verminder de hoeveelheid van andere
suikerrijke bijproducten en voorkom broei van de kuil.
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Bewaren van medicijnen
Uit onderzoek van nVWA blijkt dat 30% van de veehouders de medicijnen op het bedrijf niet goed bewaart. Daardoor neemt de werkzaamheid
van de middelen af en wordt onnodig meer antibiotica gebruikt dan
noodzakelijk is.
Diergeneesmiddelen moeten in een schone, afsluitbare kast bewaard
worden of in een droge, goed werkende koelkast. Daarnaast dient de
aanprikdatum op het 2lesje geschreven te worden en is het advies om altijd schone en scherpe naalden gebruiken. Heeft u vragen, stel ze gerust!

Zo moet het dus niet!

Nieuws uit de praktijk
•

•

Inmiddels is Liza Dekker terug van haar zwangerschapsverlof en
met veel enthousiasme weer begonnen met haar werk! Henk Antonis kampt nog steeds met rugproblemen. Enige weken geleden is hij
geopereerd aan een hernia. Henk werkt hard aan zijn herstel. Onduidelijk is wanneer hij zijn werkzaamheden weer voorzichtig kan
oppakken. Ondertussen blijft daarom Dianne Post ons rundveeteam
versterken.
Zoetis, producent van diergeneesmiddelen, biedt veehouders een
gratis tankmelkonderzoek op longworm, maagdarmworm en leverbot aan. Wilt u weten hoe het er op uw bedrijf voorstaat met deze
parasitaire infecties, kunt u hier gebruik van maken. Actie loopt tot
15 november, dus bel snel!
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