Uit de dierenartspraktijk

Koopvernietigend
Kostprijs bloedonderzoek weegt niet op tegen schade van BVD
Zoals mijn collega in het januarinummer al aanhaalde, is het BVD-virus een grote boosdoener op de rundveebedrijven. In onze praktijk
hebben we de laatste twee maanden reeds zeven gevallen van BVD gevonden tijdens onderzoeken bij aankopen van meststieren. Sinds het
gewijzigd Koninklijk Besluit van 4 juli 2004 is in België BVD koopvernietigend. Als een veehouder een dier aankoopt en indien na onderzoek zou blijken dat dit dier BVD heeft, moet de verkoper binnen veertig dagen op de hoogte worden gebracht en kan de koop tenietgedaan
worden. Enkele anekdotes tonen aan dat het evenwel niet zo evident is
om de verkoper hiervan te overtuigen: de verkoper staat meestal
weigerachtig tegenover het terugnemen van zijn dieren, er zijn veehouders die een tegenexpertise eisen en soms ontstaan er hevige discussies. Veehandelaren zijn ook niet altijd vertrouwd met de wetswijziging of hebben moeite om de boodschap aan hun klanten over te
brengen.
Eigenlijk komt het erop neer om je ogen open te houden en je rechten
te gebruiken, want BVD kan heel wat schade toebrengen in je veestapel. Het is dus raadzaam ongeacht de wettelijke bepalingen om ieder
aangekocht rund, of het nu om fokvee of mestvee gaat, te laten controleren op BVD teneinde uw rendabiliteit te vrijwaren en/of te verhogen. Dit kost handenvol geld, maar een uitbraak op een middelgroot
bedrijf kost de veehouder al snel enkele tienduizenden euro’s.
Jan Vanmeer,
vakdierenarts rund

BVD: hoe aanpakken?
BVD (bovine virus diarree) is een virale aandoening bij runderen die heel wat schade veroorzaakt. Drie procent van de dieren jonger
dan een jaar is virusdrager. Er gaat een hoge
mortaliteit mee gemoeid: drie op vier virusdragers sterven voor de leeftijd van twee jaar
door allerhande ziekten. Tevens besmet de
drager zijn omgeving continu met virus. Dit
uit zich bij het jongvee door meer diarree en
griep en bij drachtige vaarzen door aborteren
of door het produceren van kalveren met afwijkingen.

Via bloedonderzoek kan men op eigen kosten de
viremische (virusuitscheidende) dieren opsporen. Er zijn verschillende testen mogelijk: een
Elisatest per dier vanaf vier maanden oud of een
PCR-test voor mengstaalmonster van maximaal dertig dieren (pool). Indien bij deze laatste
test de uitslag negatief is, wil dit zeggen dat
geen enkel rund besmet is. Is de test positief dan
moeten er individuele Elisatesten gebeuren.
Momenteel is BVD in België niet aangifteplichtig waardoor de overheid ook geen uitbraken
kan inventariseren. Omdat het niet gevaarlijk

is voor de mens wordt er nog onvoldoende
aandacht aan geschonken. Maar het koopvernietigende aspect is wel in de wet vastgelegd.
In de toekomst kunnen we een officiële bestrijding verwachten en zal er misschien een verplicht aankooponderzoek voor fokvee komen.
Maar wat te doen met mestvee? Bij mestkoeien (oudere dieren) zien we zelden BVD-dragers. Bij meststieren daarentegen zien we
zeer regelmatig problemen. Om de stieren op
een goede manier te kunnen afmesten, is BVD
buiten houden een must.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp?
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