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BVD

ervaringen eerste jaar BVDvirusonderzoek via oorbiopten
Sinds begin 2011 is het bij GD mogelijk om via
speciale oormerken BVD-virusonderzoek te laten
doen. Met deze oormerken en een speciale tang
is het heel eenvoudig om een stukje weefsel uit
het oor (een oorbiopt) te ponsen en om met dit
weefsel vast de stellen of een kalf BVD-virusdrager is. Bloedonderzoek kan na één maand worden
uitgevoerd, met oorbiopten kan dat al direct na
de geboorte. Daarnaast is er het gemak van monstername. De kalveren moeten immers sowieso
worden geoormerkt. Extra vangen van het kalf na
enige tijd is niet meer nodig.

Wist u dat:
• De GD nu al bijna 2.500 kalveren via de oorbiopten op
het BVD-virus heeft onderzocht?
• bij ongeveer 2,6% van de onderzochte kalveren daadwerkelijk het BVD-virus is aangetoond?
• de uitslagen van het BVD-virusonderzoek via oorbiopten
ook meetellen bij de BVD certificeringsprogramma’s?
• zowel melkveehouders als zoogkoeienhouders deze
methodiek van BVD-onderzoek al hebben ontdekt?
• De GD zowel het verpakkingsmateriaal als het verzendmateriaal voor oorbiopten via de oormerkenleverancier
kostenloos laat meeleveren bij een bestelling van de
speciale oormerken?
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• minder dan 1% van de ingezonden oorbiopten geen of te
weinig materiaal bevat voor onderzoek? Dit betekent dat
monstername door veehouders geen belemmering hoeft
te zijn.
• het BVD-virusonderzoek via oorbiopten een goede manier
voor vroegdiagnostiek is en ook een goed alternatief is
voor het verstrekken van het precolostraal bloedtappen
(tappen voor het verstrekken van de eerste biest) bij pas
geboren kalveren, omdat er geen remming plaatsvindt
door afweerstoffen uit de biest?
• dat de jongste BVD-virusdrager via onderzoek met oorbiopten op de dag van de uitslag nog maar 4 dagen oud
was?
• u de oorbiopten ongeveer twee weken
kunt opsparen voor het insturen?
• dat u dan gemiddeld bijna twee
maanden eerder een uitslag hebt dan
wanneer u kiest voor maandelijks
bloedonderzoek?
• het een handige methode is om de
BVD-virusdragers op te sporen voordat
u eventueel uw jongvee gaat uitbesteden voor opfok elders?
• u als jongveeopfokker dus kunt voorkomen dat u BVDvirusdragers op uw bedrijf binnenhaalt door naar de
BVD-virusuitslag te vragen voor aankomst van het
jongvee?

Oorbiopten
kunnen al direct
na de geboorte
worden
uitgevoerd

GD Herkauwer | Februari 2012 |

7

2-2-12 14:05

