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Jongveeopfok:

hoe pak ik het aan?

In Nederland wordt op ongeveer 1.500 bedrijven jongvee grootgebracht vanaf een leeftijd van 14 dagen
tot kort voor afkalven: de zogenoemde kalveropfokbedrijven. Het aanvoeren van dieren betekent echter
altijd een risico van insleep van dierziekten, zowel voor de melkveehouder als voor de opfokker. Om dit
risico zo klein mogelijk te houden, is er een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden.
Tips voor melkveebedrijven
Opfok van één melkveebedrijf
Besteed jongvee uit bij bedrijven die slechts van één
melkveebedrijf opfokken. Hierdoor is het risico op besmetting ten gevolge van verschillende dierziektestatussen
verdwenen.

Aanvoer: vier weken voor afkalven
Ongeveer vier weken voor de verwachte kalfdatum wordt de
vaars weer aangevoerd op het melkveebedrijf. Deze vier weken zijn nodig om de vaars de kans te geven nog enigszins
bedrijfsspecifieke weerstand op te bouwen. Het kalf uit de
aangevoerde vaars krijgt dan via de biest ook voldoende
bedrijfsspecifieke weerstand mee.

Controleer op Mortellaro
Na de aanvoer worden de vaarzen vaak toegevoegd aan
de groep droogstaande koeien (in de laatste fase van de
droogstand). Zowel bij de aangevoerde dieren als bij de
dieren op het melkveebedrijf kan de ziekte van Mortellaro
voorkomen. Dit kan leiden tot ernstige kreupelheid bij de
andere groep. Lokale behandeling van besmette dieren en/
of preventieve voetbaden met een desinfecterend middel
kan spreiding in het koppel voorkomen.

Longworm? Vaccineren
Als er longworm op het melkveebedrijf voorkomt, kan dit
ernstige klachten veroorzaken bij de aangevoerde vaarzen
(primaire infectie). Vaccinatie van nieuw aangevoerde dieren vóór de introductie in het melkveekoppel kan problemen voorkomen.

Veterinaire eenheid voorkomt extra lasten
Als het jongvee kort voor het afkalven terugkeert op het
melkveebedrijf, dan kan dit leiden tot veel administratieve
lastendruk door statuswijzigingen en toevoegingsonderzoek. Een veterinaire eenheid voorkomt dit extra onderzoek. Met een veterinaire eenheid worden de (administratieve) lasten voor de veehouder verminderd en zijn er geen
dubbele abonnementsgelden.

Tips voor opfokbedrijven
Melkveebedrijven met dezelfde status
Fokt u voor meerdere bedrijven op? Dan is het van groot
belang dat deze dieren van bedrijven komen met dezelfde
diergezondheidsstatussen. Als alle aangevoerde dieren een
vrije status hebben, dan hoeven er geen extra maatregelen
zoals vaccinaties en testen genomen te worden.

Aanvoer van niet BVD-vrije bedrijven
Bij de aanvoer van niet BVD-vrije bedrijven bestaat het
risico dat er een BVD-drager binnenkomt. Voorheen kon
er via bloedonderzoek pas op BVD getest worden vanaf 30
dagen, maar met een BVD-oorbiopt kan dat nu al vanaf
de eerste dag. Een BVD-drager op het bedrijf is gevaarlijk
omdat dit dier permanent BVD-virus uitscheidt. Dit heeft
een verminderde weerstand bij de andere kalveren in de
koppel tot gevolg.
Ook de aanvoer van dieren met bijvoorbeeld Salmonella,
ringschurft, rota- of coronavirus kan leiden tot gezondheidsproblemen bij de kalveren.

Maak duidelijke afspraken
Voor zowel melkveebedrijven als opfokbedrijven is het van
groot belang om voorafgaand aan een samenwerkingscontract goed inzicht te hebben in diergezondheidsstatussen
van het melkveebedrijf en opfokbedrijf. Maak altijd goede
afspraken over de runderabonnementen, de uit te voeren
en de bijbehorende dierenarts- en laboratoriumkosten.
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