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Exportvaarzen op de plek van bestemming.

Vaccinatie tegen Bluetongue
bewijst nut
In 2009 is op veel rundveebedrijven gevaccineerd tegen Bluetongue. Ruim 4.000 bedrijven hebben de vaccinatie
geregistreerd. Een breed toegepaste vaccinatie helpt bij het landelijk terugdringen van het virus. Mede daarom zijn er
in 2009 geen besmettingen vastgesteld. Ook voor 2010 is het belangrijk om te vaccineren, zowel voor de bescherming
van uw eigen veestapel als om het virus geen kans te geven in Nederland.
Begin 2008 bleek dat uit runderen die laat
in de dracht een Bluetongue-infectie hebben
doorgemaakt, 16 tot 40% van de kalveren
het virus bij zich dragen. Dit was voor veel
landen aanleiding om de import van niet
tijdig gevaccineerde vaarzen te verbieden.
Een sluitende vaccinatie, ruim voor de inseminatie of dekking, geeft de runderen zelf
bescherming tegen het virus. Ook voorkomt
het dat de vrucht besmet kan raken en het
virus via het nieuw geboren kalf geïntroduceerd kan worden in een vrij land of gebied.

Tarieven registratie
Gebruik centrale entadministratie per jaar: € 7,50 per UBN en € 0,10 per gemiddeld
aanwezig rund. De centrale entadministratie kan dan onbeperkt gebruikt worden,
evenals het raadplegen van de uitgevoerde vaccinaties van een rund. Als de entbon
door de GD verwerkt wordt op verzoek van de dierenarts/veehouder, berekent de GD
€ 7,50 per formulier door aan de veehouder.

Exportverklaringen voor exporteurs (voor de aanvrager van de verklaring)
Bij export vraagt de exporteur (of de veehouder) de entgegevens en eventuele
inseminatie/dekgegevens op en kan deze voorleggen aan de VWA. De kosten hiervoor
zijn € 2,50 per rund.

Tijdig vaccineren én registreren voor
betere vaarzenprijs
Elk jaar exporteert ongeveer één op de drie
melkveebedrijven één of enkele vaarzen.
Door tijdige vaccinatie voor de eerste inseminatie plus de jaarlijkse herhalingsvaccinatie is het voor veehouders gemakkelijker
runderen te verkopen tegen een betere
prijs. Exportvaarzen brengen gemiddeld 100
tot 250 euro meer op dan vaarzen op de
Nederlandse markt. Door direct na vaccinatie de gevaccineerde runderen te laten
registreren door uw dierenarts is het voor
de veehandel en de exporteurs eenvoudig
om uw dieren te controleren op exportwaardigheid. Ook vergemakkelijkt het de export
aanzienlijk.

Uit de praktijk van 2009 blijkt dat aangeboden exportvaarzen vaak wel gevaccineerd
zijn, maar dat de registratie achterwege is
gebleven. Om de vaccinatie alsnog geregistreerd te krijgen, is veel extra werk nodig
van exporteur, dierenarts en veehouder met
de bijbehorende kosten.

Vaccinatie registreren en raadplegen
op VeeOnline
Op VeeOnline kunt u uw vaccinaties eenvoudig laten registreren door uw dierenarts. Na registratie kunt u zelf raadplegen
wanneer uw runderen zijn gevaccineerd en
binnen welke termijn een herhalingsvacci-

natie gewenst is. U kunt een vaccinatielijst
uitprinten waarop de dierenarts de gevaccineerde runderen aantekent en daarna voor
u registreert op VeeOnline. Eenvoudig, snel
en duidelijk voor u, uw dierenarts, handelaar en exporteur. Bovendien voldoet u en
uw dierenarts hiermee aan de wettelijke
logboekverplichting.
Alle veehouders hebben een activeringscode ontvangen voor VeeOnline. Als u
deze niet meer hebt, kunt u deze opnieuw
aanvragen via www.gddeventer.com >
GD Rund > VeeOnline.
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