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Siebe en Titia Bosma bewaken de

BVD-vrije status
bewaken met

oorbiopten

BVD-vrije status van hun bedrijf met
oorbiopten. Tijdens het inbrengen
van een oormerk bij een kalf wordt
een monster van het oor genomen
dat onderzocht wordt op BVD-virus.
GD Herkauwer is erbij als Siebe bij
twee kalveren zo’n oormerk inbrengt.

Siebe Bosma stopt beide delen van het oormerk in de
speciale tang. Hij controleert nog even of het nummer op
het oormerk overeen komt met het nummer op het buisje.
Dan stapt hij het kalverhok in.
De maatschap Bosma is in 2006 gestart met de aanpak
van BVD op hun bedrijf met 45 melkkoeien en bijbehorend
jongvee. Ze hadden wat problemen bij de kalveren, een
aantal ging dood. De dierenarts dacht gelijk aan BVD en
uit het eerste BVD-onderzoek bleek dat zes jonge dieren
virusdrager waren. “Die hebben we gelijk geruimd. Die
dieren brachten weinig op, maar als je ’t doet, moet je ’t
goed doen”, zegt Siebe. “Toch kon je aan die dieren niets
zien. De jongere kalveren dronken goed en zaten goed in
hun vel. Eén van de dieren was al 18 maanden en drachtig.
Ook zij zag er prima uit.” “Voor je gevoel doe je gezonde
dieren weg”, zegt Titia. “Gelukkig zaten we toen ruim in het
jongvee. Daarom vonden we dat ook het juiste moment om
met de aanpak te beginnen.”

Acht maanden opfokkosten
Na de eerste BVD-onderzoeken werd de maatschap deelnemer
aan het GD Programma BVD-virusvrij. Om de status te
bewaken werd halfjaarlijks van vijf kalveren tussen de 8 en
12 maanden bloed onderzocht. Siebe vindt het jammer dat
die kalveren dan al ouder zijn. “Dan heeft het eventuele
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virus zijn werk al gedaan. En je hebt ook al die tijd de
kosten voor de opfok gehad.”, zegt hij. Titia vult aan:
“Kunstmelkpoeder, ruwvoer en natuurlijk je eigen arbeid”.
Gelukkig heeft het bedrijf sinds 2006 geen BVD-virusdragers
meer gehad. Het bedrijf heeft nooit geënt tegen BVD. “Wij
vinden het opsporen en afvoeren van virusdragers een betere
methode om de vinger aan de pols te houden”.
Ongeveer een jaar geleden las Siebe over BVD-onderzoek met
behulp van oorbiopten. “Dat leek me echt wat voor ons. Je
weet dan veel sneller of het kalf een virusdrager is en kunt
het, als het een virusdrager is, gelijk weg doen.”

Een handigheidje
Siebe neemt de oorbiopten zelf. “Je moet er even
handigheid in krijgen, maar het is prima te doen. Het
gaat even gemakkelijk als het inbrengen van een normaal
oormerk. Je hebt er een andere tang voor nodig dan voor de
normale oormerken. Aangezien het kalf maar één ‘bioptoormerk’ krijgt, gebruik ik de oude tang nog voor het
oormerk in het andere oor.”
Bosma heeft nog geen verschil in gebruiksgemak kunnen
ontdekken tussen de bioptoormerken en de normale
oormerken. “De bioptoormerken zijn iets kleiner dan de
normale oormerken.”

Kalf 4 en 5
De Bosma’s gebruiken de bioptoormerken nog niet zo lang.
Vandaag worden het vierde en vijfde kalf van zo’n oormerk
voorzien. Ze gebruiken de bioptoormerken alleen voor de
vaarskalveren, omdat de stierkalveren altijd met een leeftijd
van 14 dagen van het bedrijf gaan.
In het gedeelte van de stal waar de kalverboxen zijn, liggen
drie kalveren. Het eerste kalf heeft al oormerken. Dat is
een stierkalf, dus die heeft normale oormerken. De twee
andere kalveren krijgen vandaag hun merk. Nadat Bosma het

oormerk in de tang heeft gezet, pakt hij het kalf stevig vast.
De kop van het dier zet hij vast tussen z’n benen. Met zijn
ene hand houdt hij de kop opzij en met de andere drukt hij
het oormerk erin. Binnen een minuut is de klus geklaard.
Het oorbiopt zit in een ijzeren pennetje. Dit wordt in zijn
geheel met een plastic dopje erop opgestuurd. Het andere
oor is ook zo gemerkt.
Het tweede te merken kalf is praktisch nog nat van de
geboorte. “Normaal gesproken zou ik nog even wachten met
merken, maar nu we toch bezig zijn neem ik deze gelijk
mee”. Omdat er deze week nog drie koeien moeten afkalven,
gaat Bosma de oorbiopten koel bewaren en ze tegelijk
opsturen.

Ruim op tijd duidelijkheid over dragerschap
“Van de vorige drie oorbiopten hadden we binnen een week
de uitslag binnen. We ontvangen de labuitslagen altijd per
mail, dus dat scheelt ook weer een dag. En je mag de nuka’s
toch pas afvoeren als ze 14 dagen zijn, dus we weten nu
ruim op tijd of het een virusdrager is.”
Opmerking: in de vier ingestuurde biopten van die week is
geen BVD-virus aangetoond.
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