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Waarom deze veehouders instappen

Op weg naar

IBR-vrij

6-IBR-15

15-IBR-6

Melkveehouders gaan massaal aan de slag met infectieziekten als IBR en
BVD. En IBR-vrij worden staat hoog op menig prioriteitenlijstje. Gunstige
uitslagen na eenmalig tankmelkonderzoek op IBR of twee jaar lang de
status IBR Tankmelk Onverdacht gaven sommige veehouders een steuntje in de rug, waardoor IBR-vrij al in de nabije toekomst haalbaar bleek.
Waarom zij deze weg kozen.
Dat het voordelig is om IBR aan te pakken
is voor veel veehouders al duidelijk. Niet
alleen de economische schade kan hoog
oplopen, ook de dieren zelf hebben er baat
bij om IBR-vrij te worden. Hiervoor zijn
verschillende routes te bewandelen. Frederik Waldeck, dierenarts en dé deskundige
op het gebied van IBR bij GD, legt uit dat
de voordeligste route de langzaamste is.
“Als de status onbekend is, is het slim om
van tevoren eenmalig tankmelkonderzoek
te doen, dan heb je een uitgangspunt.
De uitslag kan gunstig of ongunstig zijn:
komt er een ongunstige uitslag uit, dan
is meer dan 10 procent van de dieren met
IBR besmet. IBR-vrij certificeren door het
afvoeren van al deze dieren binnen één
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Alvast in de knip
“Ik heb een gesloten bedrijf, dus ik
was benieuwd waar ik op dit moment
sta. Daarom heb ik gebruikgemaakt van
het eenmalige tankmelkonderzoek op
IBR. De uitslag was gunstig, dus dan is
er een redelijke kans dat je vrij bent.
Vandaar dat we meteen in de IBR-vrij
Certificering zijn gestapt. Het is wel
een klus, maar dan heb je die alvast in
de knip. We willen hierna ook met BVD
en voeding aan de slag. Nu is het behapbaar, je hoeft niet alles tegelijk.”
Arie Koorevaar uit Goudriaan

Welke route kiest u?
IBR-status
onbekend

Eenmalig
tankmelkonderzoek

IBR aangetoond

Vooral geduld hebben

Extra punten

“We gaan nu van IBR Tankmelk Onverdacht naar IBR-vrij en hebben daar achteraf
gezien niet veel voor hoeven doen. Vooral geduld hebben. In twee jaar tijd neem
je rustig afscheid van de oude koeien met IBR, dat doe je niet in een week. En we
enten het jongvee vanaf het begin. Je zorgt er dus voor dat de jonge koeien niet
meer besmet raken en de oude koeien doe je weg. Dan is na twee jaar de stap naar
IBR-vrij klein.”

en ouder te onderzoeken en alle dieren
die zijn aangevoerd van niet IBR-vrije
bedrijven. ” Is de uitslag dan gunstig, dan
is het certificaat behaald.

“Jaren geleden zijn mijn buurman en ik
samen verdergegaan met één bedrijf.
Hij was IBR-vrij en ik IBR Tankmelk
Onverdacht. Natuurlijk wilden we wel
IBR-vrij worden, maar we zijn destijds
eerst met mijn status doorgegaan.
Al die tijd kwam er niets uit, en we
hebben nooit aangevoerd, dus vrij
worden kon aardig snel. Nu konden we
goedkoop en snel IBR-vrij worden door
de tien oudste koeien te tappen. Daar
kwam niks uit. En omdat we nu vrij
zijn krijgen we ook meer punten van
de zuivel.”

In één keer

Arie Delissen uit Zeeland

Arend Bouwers uit Ermelo

periode is dan geen optie. Op dit soort
bedrijven is nu het advies om halfjaarlijks
te vaccineren en uitsluitend IBR-vrije
dieren aan te kopen om zo geleidelijk door
natuurlijke vervanging naar een IBR-vrije
situatie te groeien. Bij een gunstige uitslag is minder dan 10 procent besmet en
is de route via IBR Tankmelk Onverdacht
het voordeligst: het is laagdrempelig en
je maakt de minste kosten. Na twee jaar
IBR Tankmelk Onverdacht te zijn geweest
is het voldoende om alle dieren van 6 jaar

IBR Tankmelk
Onverdacht

Er zijn ook melkveehouders die ervoor kiezen om na het eenmalige tankmelkonderzoek in één keer in de IBR-vrij Certificering te stappen. Een belangrijk argument
om dit te doen is wanneer het bedrijf vee
verkoopt voor het leven: de koeien worden
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* Of alle runderen ouder dan een week als er dieren zijn aangevoerd van niet IBR-vrije bedrijven

Steeds meer vraag
“Ik verkoop fokvee en ik merk dat er
steeds meer vraag is naar IBR-vrij
vee. Door de gunstige uitslag van het
eenmalige tankmelkonderzoek wilde
ik wel meteen proberen om IBR-vrij te
worden. Uit het bloedonderzoek bleek
dat er geen besmette dieren tussen zaten, dus dat was een goede motivatie.
Je wil zeker weten dat het goed gaat.”
Peter van Loon uit Chaam

dan meer waard. Maar bijvoorbeeld ook de
beloningen die de verschillende zuivelondernemingen voor melk van IBR-vrije
bedrijven geven. “Deze route is duurder,
maar gaat een stuk sneller. Je dient alle
dieren ouder dan een jaar te tappen en
alle dieren als er in het afgelopen jaar
nog dieren van jonger dan een jaar zijn
aangevoerd van niet IBR-vrije bedrijven.
Het is niet goedkoop, maar je hebt wel
sneller zekerheid: ben je vrij dan weet je
dezelfde dag nog voor 100 procent zeker
dat er geen IBR is op het bedrijf.”
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