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Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de
vleesveehouderij. Om en om beschrijven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelijks
vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelijke preventiemaatregelen.

Scheren bij het opstallen als basis voor behandeling tegen parasieten

Correct opstallen
M

et de winter in aantocht, zal het vee stilaan binnen komen of het staat reeds op stal. Af en toe vragen veehouders raad omtrent het opstallen van het vee en het specifieke
management.
Tijdens dit warme najaar raad ik aan het vee bij het opstallen
zeker te scheren. Een kort geschoren vacht zorgt voor een goede temperatuursregulatie, waardoor de dieren overdag niet
zweten en dus niet met een natte vacht de koude nacht ingaan.
Scheren bespoedigt ook de detectie van schurft en luizen.
Het is raadzaam dat de basisentingen tegen (pinken)griep bij
het opstallen van jongvee al achter de rug zijn. Zo hebben jonge dieren al enigszins weerstand opgebouwd bij een eventuele
griepuitbraak. Het bijeenbrengen, hergroeperen en/of spenen
van vee brengt hoe dan ook stress met zich mee. Dat zorgt voor
een tijdelijke weerstandsdaling, waardoor het jongvee gevoeliger is voor infecties. Vaccineren kan gemakkelijk in een behandelstraat met een op maat gemaakt vaccinatieprotocol.
Om een lage infectiedruk te handhaven is het belangrijk het
jongvee te scheiden van het oudere vee. Voldoende plaats in de
boxen en aan het voederhek is een must. Vermijd overbezetting: het zorgt voor vuile en natte boxen, een te vochtig klimaat in de stal en bijgevolg een hoge infectiedruk. Boxen mogen goed ingestrooid zijn, diercomfort betaalt zich terug in een
betere voederconversie en hogere dagelijkse gewichtaanzet.
Vaak wordt het jongvee gevoederd met restvoer. Jongvee is
daarentegen – nog meer dan volwassen vee – gebaat met ‘luxevoer’. De stiertjes zullen beter groeien en vlugger afgemest
zijn. Vaarskalveren zullen sneller op het juiste gewicht zitten
om gedekt te worden en kunnen zodoende jonger afkalven.

De encyclopedie Parasitaire behandeling
Bij geschoren vee heeft de veehouder beter zicht op de lichaamsconditie en de eventuele aanwezigheid van parasieten. Preventief
behandelen tegen schurft en
luizen is geen luxe.
Een lokale behandeling – het
zogenaamde ‘wassen’ – is het
meest efficiënt. Voor runderen is er slechts één product
geregistreerd dat zeker efficiënt genoeg is als het gehele lichaam zorgvuldig

behandeld wordt. De dieren moeten minstens drie maal
worden gewassen met maximum tien dagen ertussen. Dit
protocol voorkomt dat de eitjes – die niet gedood worden
tijdens de behandeling – zich verder ontwikkelen.
Een parasitaire controle omvat ook leverbot, maagdarm- en
longwormen. Afhankelijk van het management bij het uitweiden (een bolus, injecties, weidebeheer etc.) dient er hierin actie ondernomen te worden. Aan de hand van enkele
parameters, zoals bijvoorbeeld een bloedscreening, kan de
besmettingsgraad van het vee bepaald worden om al dan
niet te gaan behandelen. De bedrijfsdierenarts is hierin de
meest aangewezen persoon voor het begeleiden en bespreken van onderzoeks- en behandeltechnieken.
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