Vlaamse diergezondheidsdienst
waarschuwt voor besnoitiose
GEZONDHEID – De Vlaamse diergezondheidsdienst DGZ waarschuwt voor de
zo goed als onbehandelbare runderziekte
besnoitiose. In België zijn er nog geen gevallen van deze parasitaire ziekte bekend, maar
de van oorsprong subtropische ziekte rukt op
naar de landsgrenzen met Duitsland en
Noord-Frankrijk.
Stekende insecten brengen het zo goed als
onbehandelbare runderbesnoitiose over

Runderbesnoitiose wordt veroorzaakt door
een eencellige parasiet (protozo) en overgebracht via stekende insecten. Insleep van
aankoop van besmet vee dat nog geen klinische verschijnselen vertoont, is de grootste
risicofactor, aldus Diergezondheidszorg
Vlaanderen (DGZ). Besmette dieren kunnen
economische schade veroorzaken als gevolg
van gedaalde productie. Dekstieren kunnen
onvruchtbaar worden door besmetting.
Besmette runderen vertonen niet altijd klinische symptomen, maar zijn wel besmettelijk
voor andere runderen. Net als bij schmallenberg wordt ook hier de ziekte doorgegeven
via bloedzuigende insecten.
In de meeste gevallen ontstaan er enkel wat
cysten ter hoogte van de oogslijmvliezen,
stelt DGZ. Sommige dieren vertonen andere
symptomen die in verschillende fasen verlopen; van koorts, oedeem ter hoogte van de
kop, hals en borststreek en diarree tot overgevoeligheid voor zonlicht. Na enkele weken
kan een algemene huidontsteking ontstaan.
Deze letsels genezen heel moeilijk en zijn
pijnlijk voor het dier, waardoor dit meestal
leidt tot euthanasie, aldus de Vlaamse gezondheidsdienst.
Besnoitiose komt historisch voor in (sub)tropische gebieden, maar is in de laatste honderd
jaar ook wijdverspreid geworden in Portugal,
de regio rond de Pyreneeën en het zuidwesten van Frankrijk. Sinds 1995 rukt de ziekte
noordwaarts op en worden er gevallen gemeld in Zwitserland, Hongarije, Duitsland en
het noorden van Frankrijk. ‘Het risico dat de
ziekte bij ons opduikt, is daarom heel groot’,
waarschuwt DGZ.

Prijs Vlaamse landbouwgrond stijgt
in vijf jaar met 35 procent
ECONOMIE – In vijf jaar tijd is de prijs voor
een hectare landbouwgrond in Vlaanderen
fors gestegen. In de eerste helft van 2018
verwisselde Vlaamse landbouwgrond voor
ruim 52.000 euro per hectare van eigenaar. In
2013 was dat bijna 39.000 euro. Dat blijkt uit
de Notarisbarometer, die de Federatie van
het Notariaat voor de eerste keer publiceert.
In Antwerpen en West-Vlaanderen moeten
landbouwers het diepst in de buidel tasten. In
Antwerpen lag de gemiddelde prijs dit jaar tot
nu toe op 64.375 euro per hectare. In WestVlaanderen komt de prijs uit op 64.272 euro
per hectare. De minst dure grond ligt in

Vlaams-Brabant, met een gemiddelde van
37.183 euro per hectare.
De prijs voor landbouwgrond in Vlaanderen is
fors hoger dan in Wallonië. In het Waals Gewest betalen landbouwers gemiddeld zo’n
32.000 euro per hectare, ofwel 20.000 euro
minder dan in Vlaanderen. In Vlaanderen
wordt ook meer grond verkocht dan in Wallonië. Van alle transacties in de eerste helft
van 2018 vonden er 64,1 procent plaats in
Vlaanderen tegenover 35,9 procent in Wallonië. Verhoudingsgewijs werd in Oost-Vlaanderen de meeste landbouwgrond verkocht
(16,6 procent).

ECONOMIE – Met een omzet van
12 miljard euro was FrieslandCampina
in 2017 de derde grootste zuivelcoöperatie en het zesde grootste zuivelconcern van de wereld. In de ‘Global
Dairy Top 20’ van de Rabobank
daalde de Nederlandse coöperatie
één plek, ten gunste van het NieuwZeelandse Fonterra.
Veruit het grootste zuivelconcern
bleef Nestlé. De multinational met een
hoofdkantoor in Zwitserland realiseerde een omzet van 21,4 miljard euro.
Op plaats twee en drie volgen de van
oorsprong Franse concerns Lactalis en
Danone met jaaromzetten van 17,7 en
15,5 miljard euro. Deze bedrijven wisselden overigens wel van positie.
De hoogst genoteerde coöperatie
in het overzicht van de Rabobank is
Dairy Farmers of America met een
vierde positie dankzij een omzet van
14,7 miljard euro in 2017. Op plaats vijf
en zes staan Fonterra en FrieslandCampina. Het Scandinavische Arla
Foods brengt met een zevende plaats
het aantal coöperaties in de top tien
op vier.

Zorg over dierwelzijn
MAATSCHAPPIJ – Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
kreeg in 2017 in totaal 114 meldingen.
Dit is minder dan in 2016, maar tweemaal zoveel als in 2015. Driekwart van
de meldingen ging over rundvee.
Uit het jaarrapport 2017 van het Vertrouwensloket blijkt ook dat de ernst
van de meldingen is toegenomen.
Vorig jaar volgde op twee derde van
de meldingen een begeleidingstraject,
waar in de jaren daarvoor vaker een
preventietraject werd ingezet.
Ondanks de daling van het aantal meldingen in 2017 spreekt het
Vertrouwensloket over een stijgende
trend over de afgelopen jaren. Dit
wordt enerzijds toegeschreven aan de
zorgelijke (economische) ontwikkeling
in meerdere sectoren. Anderzijds zijn
erfbetreders actiever geworden in het
doen van meldingen.
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