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Een goede gezondheidsstatus behalen met uw veestapel is één, de status behouden is iets anders. Vooraf checken van de
gezondheidsstatus door u of uw handelaar bij de aankoop van dieren wordt nu veel gemakkelijker en daarmee zijn de teleurstellingen en risico’s achteraf grotendeels te voorkomen.

VeeOnline
Een goede gezondheidsstatus betekent minder problemen, beter rendement en meer zekerheid. Minder problemen, omdat gezonde koeien
optimaal functioneren in bedrijfsvoering. Zekerheid wil zeggen dat
er geen kink in de kabel komt bij de afzet van vee, melk of andere
producten van uw bedrijf. En een beter rendement, door betere
productie en minder behandelkosten Met deze uitgangspunten is de
GD nu gestart met VeeOnline. Met VeeOnline kunt u de aangeboden
runderen eenvoudig vooraf controleren of laten controleren door uw
handelaar, zodat uw investeringen in een goede gezondheidsstatus niet voor niets zijn geweest of weer gedeeltelijk teniet worden
gedaan.

Verkoop en aankoop van vee
Het managen van uw veestapel om bijvoorbeeld per jaar het quotum
optimaal vol te melken is een kunst op zich, zeker nu de komende
jaren de quotumuitbreiding doorgaat. Ook zijn er steeds meer
bedrijven die het jongvee afstoten en zich volledig richten op alleen
melken. Het is de verwachting dat het koeverkeer tussen bedrijven
hierdoor weer toeneemt. Het afgelopen jaar was deze trend al enigs
zins zichtbaar.
Een goede gezondheidsstatus vergroot voor de verkoper de afzetmogelijkheden en dus een optimale opbrengst van zijn runderen..
Aankoop is vaak een lastiger kwestie. De afweging is om dieren aan
te kopen, of om misschien net wat minder te melken. U maakt die
keuze. Helaas wordt er dagelijks nog een behoorlijk aantal runderen
verplaatst tussen bedrijven, terwijl de gezondheidstatussen van het
verkopend bedrijf net niet passen bij de status van het bedrijf dat
deze runderen aanvoert. De aankoop van runderen van een bedrijf
met lagere status geeft de nodige risico’s, nawerk en kosten. In de
situatie tot nu toe vindt daarbij het verhandelen en het checken
van de gezondheidsstatus veelal plaats op basis van certificaten en
verklaringen die soms niet actueel blijken te zijn. Dit kan nu anders,
actueel en dus beter.

Maak met uw handelaar goede en bindende afspraken bij de aankoop
van runderen en stel hem in staat om uw gegevens te raadplegen.
Zo kan hij namelijk dié runderen leveren die bij uw bedrijf passen. Of
kan hij bij verkoop de goede koper vinden voor uw runderen. Op deze
manier is uw handelaar in staat de kwaliteit te leveren die u past!
Eén koe niet gekocht die de status van uw bedrijf tijdelijk doet
opschorten, maakt de abonnementskosten al ruimschoots goed. Het
motto is dan ook: eerst kijken, dan kopen!

Jaarlijks worden er ongeveer de 40.000 runderen verplaatst van
bedrijven met een lagere status naar een melkvee bedrijf met
een hogere status. Met de check vooraf op VeeOnline en met
duidelijke afspraken met de handelaar kan dit aantal beduidend
omlaag.
In totaal worden jaarlijks 140.000 runderen aangevoerd op
melkveebedrijven.
Met VeeOnline biedt de GD de mogelijheid om vooraf online de
status te checken bij aan- en verkoop en om direct een actuele
gezondheidsverklaring uit te printen.

In februari , maart en april krijgen alle veehouders de informatiefolder in de brievenbus, daarna kunnen alle veehandelaren toegang
krijgen.

Vooraf checken op VeeOnline
Binnen het nieuwe internetpakket VeeOnline bieden we u en uw handelaar een aantal gemakkelijke opties om vooraf, snel en eenvoudig,
de actuele gezondheidsstatussen van een bedrijf te controleren. Veel
veehouders zijn al geïnformeerd over VeeOnline of ontvangen binnenkort vanuit de GD de informatie met de inlogcode.
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