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gezondheid

Het mooie groene blad van
de rododendron had het
schaap gelokt. Het dier
stierf door van de giftige
bladeren te vreten.

Giftige planten
Een veehouder belt in lichte paniek dierenarts Babiche Heil op.
Hij heeft een dood schaap in de wei en een paar zieke.
“Daags ervoor was er nog niets aan de hand”, zegt hij.
TEKST: DRS. BABICHE HEIL DIERENARTS IN LOCHEM, ILLUSTRATIE: ELS VAN DEN BERG

E

en vergiftiging of slepende melkziekte gaan door mijn
hoofd in de auto op weg naar de veehouder. Bij aankomst
lopen we samen een rondje door de wei waar het dode en
de zieke schapen te vinden zijn. Opvallend is dat er braaksel in
het land ligt. Verder zijn de ooien goed gevoed en lopen er al
mooie lammeren van twee maanden oud. De zieke ooien
gooien zich plat, enkele speekselen of liggen te trillen. Slepende melkziekte lijkt hierdoor minder waarschijnlijk.
Tijdens onze wandeling door het land vertelt de veehouder dat
de paaltjes waaraan het gaas vastzit, de dag ervoor gebroken
waren. De schapen hadden in de naastliggende tuin de rododendronstruiken voor een groot deel kaal gegeten. “Dat is toch
geen giftige plant?”, vraagt hij. Helaas voor de schapen en de
veehouder is rododendron wel giftig. De plant leidt in veel gevallen tot sterfte door een ademstilstand.
Tegengif bestaat niet. Een mogelijkheid om de dieren te redden
is het chirurgisch openen van de pens en de rododendron verwijderen. Een andere optie is laxeren en hopen dat de dieren
weinig giftige bladeren hebben opgegeten, waardoor de concentratie gifstoffen niet te hoog wordt.
Schapen eten normaal gesproken geen rododendron. Toch kunnen ze de neiging hebben de bladeren te eten na periodes met
sneeuw. Ze gaan dan af op het mooie groene blad van de plant.
Wees ook alert op de aanwezigheid van rododendron in snoeiafval; dan is eveneens de kans op opeten aanwezig.
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In de Nederlandse natuur en in onze tuinen komen meerdere
voor het schaap giftige planten voor. In dit artikel staat slechts
een selectie, voor een uitgebreide lijst kunt u uw dierenarts of
een handboek raadplegen.
g

g

g

g

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum): deze grote varensoort is zowel vers als gedroogd (in hooi) giftig. Bij vergiftiging wordt bloed in de urine, darmproblemen en blindheid
gezien. De blindheid treedt vooral op bij oudere schapen
(ouder dan twee jaar) aan beide ogen.
Onrijpe eikels: na opname van grote hoeveelheden ontstaan problemen aan het maag-darmkanaal, zoals bloederige diarree en een dikke buik. De schapen worden
onrustig, weigeren voer, maar drinken veel. Verlammingsverschijnselen zijn mogelijk.
Klimop (Hedera): de verschijnselen van een klimopvergiftiging lijken op die van een eikelvergiftiging: koliek, diarree
en braken. Ook hier zijn verlammingsverschijnselen
mogelijk.
Taxus/venijnboom (Taxus baccata): vormt vooral als snoeiafval een probleem. Opname van kleine hoeveelheden leiden enkel tot maag-darmproblemen. Bij grotere
hoeveelheden (100 tot 200 gram) treden ademhalings- en
bloedsomloopproblemen op, waarna sterfte binnen een
kwartier mogelijk is. <<

36-37_Gezondheid_2011 14-03-12 11:39 Pagina 37

column GD

RENÉ VAN DEN BROM

FOTO: RONALD HISSINK

Paspoortwaardig
In het Verdrag van Schengen hebben 26 landen afspraken
gemaakt over het openstellen van de grenzen. Het vrije verkeer geldt in meer of mindere mate ook voor ARR/ARRschapen. Fokschapen van bedrijven die in het land van
herkomst deelnemen aan een gecertiﬁceerd bestrijdingsprogramma, kunnen voor wat betreft scrapie vrijelijk worden
geïmporteerd en geëxporteerd. Helaas is het aantal landen
met een dergelijk programma beperkt en om de kwaliteit van
het programma te kunnen blijven waarborgen, wordt vaak
verlangd dat een geïmporteerd dier in Nederland opnieuw
wordt onderzocht alvorens het wordt geaccepteerd in het
scrapieprogramma van de GD.
Een ander punt is dat voorkomen moet worden dat er fouten
in het Nederlandse scrapieprogramma sluipen: op resistente
bedrijven mogen alleen schapen rondlopen die het genotype ARR/ARR hebben. Onterecht resistent verklaarde nakomelingen kunnen een grote invloed hebben op de borging van het scrapieprogramma. Een steekproef ondersteunt de borging, maar voor een
goede betrouwbaarheid moet die wel vrij groot zijn. De vraag is: wie betaalt dat?
Zo nu en dan worden gerichte controles uitgevoerd, mede naar aanleiding van een onverwachte uitslag. Daarnaast heeft de GD samen met de dierenartspraktijk op Texel een
steekproef georganiseerd voor Texelaarfokkers die deelnamen aan de winterkeuring in
januari 2012. De fokkers konden kosteloos enkele rammen die op basis van hun afstamming als ARR/ARR geregistreerd zijn, op scrapiegenotype laten controleren. In totaal zijn
27 fokrammen van twaalf bedrijven bemonsterd. Alle rammen bleken het gewenste genotype ARR/ARR te hebben.
Kortom, een goed voorbeeld van samenwerking van fokkers, dierenartspraktijk en GD.
Daarnaast zijn de uitslagen een mooie opsteker voor de paspoortwaardigheid van het
scrapieprogramma van de GD en van de fokrammen van de deelnemende stamboekfokkers op Texel.

vragen aan... Drs. Herman Aa, dierenarts in Doesburg
Hersenvliesontsteking

Uitrekken

Hoe kunnen we hersenvliesontsteking (Listeria) voorkomen?
Vorig jaar hadden we een ooi die het niet gehaald heeft.

We hebben een lam uit een drieling dat zich behalve bij het
opstaan ook daarna vaak uitrekt en achterblijft in groei. Wat
kunnen we hieraan doen?

Veel schapen gaan op één kant liggen doordat de Listeria-bacterie
meestal één kant van de hersenen aantast. De eerste symptomen
zijn: niet eten, niet naar de voerbak komen en gedesoriënteerd
depressief gedrag, waarbij ze gaan dringen in een hoek. Later komt er
speekselvloed en een hangend ooglid, oor en lip aan de aangetaste
kant. De dieren krijgen de bacterie via kuilvoer binnen. De eerste gevallen treden veertien tot 21 dagen na het starten met de kuil op.
Preventie bestaat uit eersteklas kuilvoer geven (zeker geen resten vervuild voer met grond), regelmatig de voerbakken schoonmaken met
een borstel, beschadigde balen niet aan schapen voeren en voorkomen dat er veel grond in de kuil komt door molshopen. Behandeling
is alleen in een vroeg stadium met hoge doses antibiotica mogelijk.
Dan knapt een derde van de dieren weer op.

De beschrijving hoort bij het beeld van ‘rekkers’ of ‘strekkers.’ Bij deze
schapen is het laatste gedeelte van de dunne darm ontstoken. Vanwege buikpijn rekken en strekken de dieren zich regelmatig.
De veroorzaker is waarschijnlijk de bacterie Campylobacter jejuni.
Die geeft meestal maar bij een enkel dier klachten.
Als er op tijd wordt ingegrepen met antibiotica, kan het dier geheel
herstellen. Bij behandeling in een later stadium worden de dieren
meestal ‘slijters’ en vermageren ze ﬂink, met zelfs sterfte tot gevolg.
De dierenarts kan erytromycine of afgeleiden hiervan voorschrijven
ter behandeling.
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organisaties
Nederlands Texels Schapenstamboek NTS
tel. (0224) 53 32 60 | www.texelsheep.nl

NTS
Regionale rammenkeuring in Sint-Oedenrode
Uitslag

Diernummer Eigenaar

Opmerkingen

Oude rammen
Kampioen
5897-1444
Reservekampioen 3371-1244

T. v. Deijne
J. v. Rijnsbergen

Zeer goed bespierd, vlot typisch, iets strak in de bovenbouw.
Best ontwikkeld, zeer solide, best bespierde bovenbouw.

Tweejarige rammen
Kampioen
3213-34320
Reservekampioen 2325-44764

H. Gerritsen
R. Hoekstra en Zn

Goed ontwikkeld, correcte bouw, goed bespierd en fraai van type.
Best ontwikkeld, zeer goed bespierd, kon iets luxer in de kop.

Ramlammeren
Kampioen
Reservekampioen
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A (FW > 108)
1B (FW > 108)

5897-61924
1926-49543
4115-51841
1162-15048
4854-75104
5897-61910
3610-05466
3996-17334
5897-61949
3126-51355

T. v. Deijne
B. v. Dorp
Hoekstra, Altenburg, Schiﬀart
Damkot-De Reus
M. Doesburg
T. v. Deijne
J.C. v. Hoof
R. Hoekstra en Zn
M. Eilers, T. v. Deijne
Gebr. Meevis

Best ontwikkeld, best van type, correcte bouw, waardige kampioen.
Best ontwikkeld, modern en goed bespierd, mist kracht in de voorbenen.
Goed ontwikkeld, luxe qua type en bespiering, mist kracht in de achterbenen.
Goed van type en bespiering, correcte bouw, kon meer lengte hebben.
Best van type en bespiering.
Goed ontwikkeld, correcte bouw en bespiering, mist kracht in de achterbenen.
Goed ontwikkeld, vlot van type en goedbespierd.
Best van type en bespiering, kon meer lengte hebben.
Best ontwikkeld, best bespierd, moderne ram die in de kop luxer kon.
Goed van type en bespiering, kon meer macht vertonen.

Ooilammeren
1A
1B

4736-62957
5897-61862

B. v. Dorp
T. v. Deijne

Correcte bouw, heel fraai qua type en bespiering.
Best ontwikkeld en goed bespierd, mist iets luxe.

De keuring was op 28 januari.

Kampioen oude rammen: 5897-1444 van T. van Deijne.
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Kampioen tweejarige rammen: 3213-34320 van H. Gerritsen.
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Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers NSFO
tel. (0418) 56 17 12 | www.nsfo.nl

NSFO
Rondetafelgesprek over vleeslamindex
NSFO heeft samen met ISG en ASG (nu WLR) in
2009 het vleeslamindexproject opgestart. Het
Productschap Vee en Vlees gaf drie jaar subsidie,
waarna dit project van start kon gaan.
Lammeren van gemiddeld 40 kilo werden gewogen en gescand. Het scannen gebeurt op de
rugspier, op dezelfde manier als echo’s worden
gemaakt bij mens of dier. De getallen die hiermee worden verzameld, worden omgerekend
naar fokwaardes voor groei, spierdikte en vetbedekking. Samen wordt van deze drie getallen
één getal gemaakt: de vleeslamindex.
UNIFORMITEIT VERBETEREN

Aanleiding voor dit project is het probleem
waartegen de schapensector al jaren aanloopt:
door gebrek aan uniformiteit is het moeilijk
slachtlammeren optimaal te verwaarden. Een
vleeslamindex kan de uniformiteit verbeteren.
Het tweede aspect is niet minder belangrijk:
groei, spierdikte en vetbedekking hebben een
hoge erfelijkheidsgraad (respectievelijk 49, 37
en 35 procent). Door middel van selectie in de
fokkerij, op basis van cijfers, is dus vrij snel een
goed resultaat te behalen.
In Het Schaap 2011-12 zijn de resultaten gepubliceerd van drie jaar scannen en selecteren met
de vleeslamindex. Tijd voor NSFO om met mensen uit de sector te bekijken hoe de index breder
ingevoerd kan worden. Voor het rondetafelgesprek zijn mensen uitgenodigd uit de handel,
slachterijen, voorlichting en veevoederproductie,
en deelnemers aan het scanproject. Met dertien
personen werd de (vierkante) tafel goed bezet.
Hoofdinspecteur Marjo van Bergen van NSFO
heeft ter inleiding uitgelegd hoe de gegevens
voor de index worden verzameld en omgezet in
fokwaardes voor groei, spierdikte en vetbedekking en hoe deze drie fokwaardes worden omgerekend tot een index. Vervolgens toonde ze
wat het resultaat is van selecteren op deze index:
uniformere karkassen en in vijf jaar vier kilo meer
karkasgewicht bij een lam van 135 dagen.
HANDEL EN SLACHTERIJEN

De handelaren en slachterijen reageerden positief. De beste prijs kan worden gemaakt voor

uniforme koppels lammeren, die geslacht 22 tot
24 kilo wegen. Dieren verwaarden is een arbeidsintensieve zaak. Er gaat veel tijd (en dus
geld) zitten in het samenstellen van uniforme
koppels. Wanneer handelaren en slachterijen
van tevoren al zekerheid hebben van de kwaliteit van een aan te voeren koppel van een bedrijf, zou dat de opbrengst van deze lammeren
zeer ten goede komen. Meer en gegarandeerde
uniformiteit in de slachtlammeren is dus bijzonder belangrijk voor de sector en de vleeslamindex kan daarin een grote rol spelen.
Scannen op de rugspier is een goede zaak,
omdat de rugspier voor de handel bepalend is.
Op vervetting moet goed gelet worden, zo
nodig moet de vetbedekking bij enkele rassen
wat zwaarder meewegen in de index.
Een ander belangrijk aspect dat in deze tijd niet
onderbelicht kan blijven: de index werkt mee
aan een duurzame productie van lamsvlees:
snelle groei en goede vleeskwaliteit.
VEEVOERSECTOR

De veevoederindustrie en voorlichters zien perspectieven voor de vleeslamindex. De professionele schapenhouder is al bezig een omslag te
maken: getallen worden steeds belangrijker.
Deze index past daar prima bij. Een aantoonbaar kortere aanhoudperiode is een getal waarmee een slachtlamproducent wat kan. Net als
de besparing aan voerkosten en hoe de index
terug te zien is in de voederconversie. Het zou
interessant zijn wanneer van enkele bedrijven
de slachtkwaliteit bijgehouden wordt in relatie
met het gebruik van de vleeslamindex. Wil de
index toekomst hebben, dan moet de vraag
vooral vanuit de houderij ontstaan.
SLACHTLAMPRODUCENTEN

De deelnemers van het vleeslamproject zien
duidelijk resultaat. Selecteren aan de hand van
de vleeslamindex geeft aantoonbaar sneller
groeiende lammeren en een meer uniform
koppel. De mening leeft wel dat de kwaliteit
van de dieren onvoldoende wordt betaald. Te
vaak moeten de betere lammeren het gemiddelde van een koppel slachtlammeren opkrik-

ken. Sinds het wegvallen van de SEUROP-classiﬁcatie wordt er te weinig uitbetaald op kwaliteit. De vraag naar de index zal toenemen
wanneer de slachtlamproducent de prikkel
krijgt vanuit de handel dat kwaliteit echt meer
oplevert.
MEERWAARDE

De conclusie kan worden getrokken dat de
vleeslamindex zeker meerwaarde heeft voor de
hele schapensector. Belangrijk is dat er meer
bekendheid wordt gegeven aan het bestaan
en de inhoud van de index. Wanneer de slachtlamproducent gaat werken met deze index, zal
de hele sector hiervan de vruchten plukken.

NSFO
Positieve
voorlichtingsavonden
NSFO heeft begin februari drie voorlichtingsavonden en een voorlichtingsochtend georganiseerd. Door de bezoekers
van deze bijeenkomsten werd de informatie op prijs gesteld.
Allereerst werden de resultaten van drie
jaar scannen en werken met de vleeslamindex getoond door Marjo van Bergen.
Toon de Bie of Floor Koning (ELDA) presenteerde vervolgens een reader die speciaal
gemaakt is voor gebruikers van NSFO online. ELDA zet deze reader in de markt,
samen met NSFO. Met deze reader kunnen
dekkingen, geboortes, aan- en afvoeren,
medicijntoediening en weeggegevens
eenvoudig worden geregistreerd in NSFO
online.
Reinard Everts, veterinair adviseur bij NSFO,
heeft tot slot de leden bijgepraat over het
diergezondheidsprogramma van NSFO en
over het Schmallenbergvirus.
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organisaties
Texels Schapenstamboek Noord-Holland TSNH
tel. (0224) 53 32 60 | www.texelsheep.nl

TSNH
Midwinterkeuring
Middenbeemster
De keuring in Middenbeemster is op 11 februari gehouden. Ruim zestig dieren
verschenen in de ring. De kwaliteit was best. Alle dieren zijn gewogen en gemeten.
De jury bestond uit Henri Blok en Derk van Arkel.
Arjan Bossen veilde in vlot tempo vier ooien geboren in 2011 en vier ooien geboren
in 2010. Jaargang 2011 bracht gemiddeld 406 euro op en jaargang 2010 416 euro.
De laagste prijs was 250 euro en de hoogste 700 euro.

Jaargang 2009: kampioen 5673-18497 van K. Tjepkema en
E. de Haan en reservekampioen 4380-8016 van I. Voogd.

Middenbeemster: gewichten en maten
GEWICHT

HOOGTE

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

78
60
52

103
82
69

72
62
63

79
70
69

Jaargang 2009-2010
Jaargang 2011
Ooilammeren

Jaargang 2010: kampioen 6465-71634 van M. Postma en
reservekampioen 5682-24003 van W.S.M. Rodenburg.

Middenbeemster: uitslagen
Nummer

Korte omschrijving

Fokker/eigenaar

Rammen jaargang 2009
5673-18497
Kampioen
4380-8016
Reservekampioen

Royaal ontwikkeld, zeer goed belijnd.
Fraaie belijning, zeer goed bespierd.

L. v. Vliet/K. Tjepkema+E. de Haan
K. Tjepkema/I. Voogd

Rammen jaargang 2010
6465-71634
Kampioen
5682-24003
Reservekampioen
4031-16527
1A
4031-16646
1B

Imponerende verschijning, veel ras.
Royaal ontwikkeld, best lichaam.
Veel ras, zeer goed beenwerk.
Zeer goed ontwikkeld, veel lengte.

M. Postma
J. Wijnker/W.S.M. Rodenburg
D.C. Kikkert/P.J. Groot
D.C. Kikkert

Rammen jaargang 2011
5674-76110
Kampioen
4380-19074
Reservekampioen
4112-61150
1A
5698-16493
1A
4030-57235
1A
4031-46857
1B
5249-16106
1B
3996-17322
1B
5673-31752
1B
4210-83235
1B

Fraaie ram, best lichaam, zeer correct.
Beste romp, veel lengte, veel ras.
Goed ontwikkeld, goed bespierd.
Zeer goed type, goede kop, best bespierd.
Veel ras, best bespierd, goede kop.
Best lichaam, beenwerk correct.
Best bespierd, zeer goed type.
Beste kop, veel uitstraling.
Correct gebouwd, zeer goed bespierd.
Goed type, mooi zijaanzicht.

N. v. Heerwaarden/K. Tjepkema+H. Zoetelief
K. Tjepkema/J.H. Roozendaal
G.A. Nuyens/J.H. Roozendaal
L.T.A. Gieling
C. Kikkert/D. Roele
D.C. Kikkert
J.H. Roozendaal
J.F. Hokkeling/fokker+J. Kolk
L. v. Vliet/K. Tjepkema+H. Zoetelief
Fa. J.C. Hin en Zn./M. Postma

Ooilammeren
4050-37111
5655-29401
4380-19300
4112-61159

Fraai belijnd, veel uitstraling met macht.
Royaal ontwikkeld, zeer goed type.
Zeer goed ontwikkeld, veel adel.
Zeer goed type, zeer goede kop.

P.G. Kooiman
W.S.M. Rodenburg
K. Tjepkema
G.A. Nuyens
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Schoffel 16, 1648 GG De Goorn
Telefoon 0229-54 41 00
Telefax 0229-54 40 30
E-mail veno@veno-degoorn.nl

HR3

dé alle :
s-in-1
oploss
ing vo
or
dierhe
rkenn
ing
en reg
istratie
.

voor
Bezoek onze website
ons laatste nieuws

www.venostal.nl

Creepfeeder met veiligheidsrek

Voergoot 1,25 mtr

Kontinuset 150 kg

Landhek met wandelpoort

HR3 + MOBIELE PRINTER + GRATIS SOFTWARE:

NU € 1499,-

www.gallagher.eu

5001025-Advertentie Het Schaap ZW_2.indd 1

22-12-11 14:14

42_Boerencolumn_42 14-03-12 11:40 Pagina 42

boerencolumn

Colofon
Het Schaap, vakblad voor de schapenhouder, is een
uitgave van Eisma Businessmedia bv. In dit blad zijn
de oﬃciële mededelingen van het Nederlands Texels
Schapenstamboek en van het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland opgenomen. Het vakblad
verschijnt tien keer per jaar.
Abonnementen
Eisma Mediagroep abonneeservice
Postbus 2238
5600 CE Eindhoven
telefoon: (088) 226 66 47
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e-mail: abonnement@eisma.nl
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Ik hou van lammetjes
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Traﬃc
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JAN-WILLEM BAKKER, SCHAPENHOUDER IN DEN BURG

Met het ronddartelen van de eerste lammeren ontwaken vele mensen uit
hun winterslaap en trekken erop uit om het schouwspel van rennende en
springende lammeren te bekijken. In het oeroude Texelse schapengebied De
Hoge Berg lopen in het voorjaar een paar duizend ooien met lammeren die
het landschap een geweldig karakter geven. Ik moet ook toegeven dat het
erg lastig is om chagrijnig te zijn als ik tussen de koppels schapen met lammeren loop. Het voorjaar geeft mij, en velen met mij, veel energie. In alle kranten en tijdschriften verschijnen foto’s van lammetjes als aankondiging van de
lente. Wat kunnen we er trots op zijn dat onze sector zo gepromoot wordt.
Allerlei mensen kijken langs de weg hoe de boer schapen met lammeren
naar de wei brengt, voert en met een kritisch oog inspecteert. Graag willen ze
nog wat tekst en uitleg, maar daar is in de drukke aﬂammerperiode eigenlijk
geen tijd voor. Toch probeer ik de mensen altijd even te woord te staan en
wat te vertellen over de schapen en onze sector.
Wat levert al deze aandacht ons nou eigenlijk op? Bij iedere wei een melkbus
zetten voor donaties voor dit mooie decor, zie ik niet echt zitten. Veel mensen
denken nog steeds dat schapen voor de wol worden gehouden. Als ik dan
vertel dat de wol weinig oplevert en dat de lamsvleesproductie een veel belangrijker bron van inkomsten is, zie je de wenkbrauwen fronsen. Worden die
straks opgegeten? Hoe oud zijn ze dan? Zo jong? Allemaal vragen die op je
afgevuurd worden. Net of deze mensen in de vleesafdeling van de supermarkt vragen naar een kip van minimaal drie jaar oud en daardoor al toe zijn
aan hun vijfde kunstgebit. Nee hoor, ze eten meestal een kuiken of een big, al
noemen ze het kip of varken. O ja, het liefst voor niet al teveel geld. De consument, dus onder andere de lammetjeskijkers in het voorjaar en de lezers van
de bladen die vol met lammetjes staan, bepalen voor een groot deel hoe er
geproduceerd wordt. Die mensen zouden na een prachtige lammetjestocht
allemaal een stuk lam in de pan moeten gooien.
Mensen moeten daar door ons bewust van worden gemaakt. Moet het vlees
goedkoop zijn, dan komt het dierwelzijn in het geding. Moet het aan allerlei
eisen voldoen, dan hangt daar een prijskaartje aan. Het moet gemeengoed
worden dat je lamsvlees koopt. Dat je wordt nagekeken als je een kiloknaller
in je winkelwagentje hebt liggen. Ruimte, arbeid en kwaliteit moeten betaald
worden. We zouden mensen actiever moeten aansporen om lamsvlees te
eten. Alleen als voldoende mensen dat doen, hebben wij brood op de plank
en blijft onze sector behouden. Daarmee kan eenieder ook in de toekomst
het voorjaar opsnuiven.

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur
Bouke Hoving, ﬁnancieel directeur
Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur
Abonnementsprijs
Abonnementsprijs is € 87,98 inclusief btw per jaar (10
edities) en bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor andere landen op aanvraag. Voor kortingsregelingen: zie
www.hetschaap.nl. Abonnementen kunnen op elk
moment van het jaar ingaan en worden genoteerd
tot wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk en
minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te geschieden; u ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.
Bankrelatie:
- voor Nederland: Friesland Bank: 29.80.05.298
- voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91
Leveringsvoorwaarden
© Copyright 2012 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en
auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en
naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor
de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen
die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te
gaan op hun professionele kennis en ervaring en de
te gebruiken informatie te controleren.
Uitgeverij
Eisma Businessmedia bv
Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden (Nederland)

Speciaal voor ‘ongevoelige’ diersoorten
als schapen, heeft horizont de hotSHOCK
schrikdraadapparaten ontwikkeld. Deze
apparaten zijn prima in staat om door de
dikke vacht van schapen de boodschap
over te brengen.

Speciaal voor onze lezers
Horizont

Al meer dan 60 jaar ervaring met elektrisch afrasteren.
Voor elke toepassing een oplossing.

Om de energie van schrikdraadapparaten
optimaal te geleiden, is het van essentieel
belang in kunststofdraad stroomgeleiders
te gebruiken met zo min mogelijk weerstand. Horizont introduceert dit jaar nieuwe, trekvaste stroomgeleiders in draad,
koord en lint met ongekend hoge geleidbaarheid: TLDmax.

Als lezer van Het Schaap
maakt u kans op één van de
vier hotSHOCK N50 (230V) of
hotSHOCK A50 (12V) met
1000 meter Turbomax draad
met TLDmax geleiders
t.w.v. € 418,-.

Ga naar www.hetschaap.nl/lezersservice en vul het formulier in
[ Vind ons ook op Facebook ]

Tot horizont en niet verder!

Langdurig beschermen
tegen wormen

Uw schapen en lammeren het jaar rond optimaal beschermen tegen
maagdarm- en longwormen? Met Cydectin® pakt u wormen effectief
aan, zowel de larvale als volwassen stadia. Cydectin® werkt krachtig
en is 5 weken lang werkzaam. Tegen moxidectine, de werkzame

moxidectin

stof uit Cydectin®, is in Nederland geen resistentie aangetoond.
Orale oplossing voor het schaap

Cydectin 0,1% Orale Oplossing voor Schapen •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. REG NL 8660–URA •Doeldier: Schapen •Indicaties:
Infecties bij schapen veroorzaakt door parasieten die gevoelig zijn voor moxidectine. Voor de behandeling en bestrijding van infecties veroorzaakt door:
Volwassen en onvolwassen maagdarmwormen: Haemonchus contortus (ook de geïnhibeerde larven); Ostertagia circumcincta (ook de geïnhibeerde
larven); Ostertagia trifurcata; Trichostrongylus axei (ook de geïnhibeerde larven); Trichostrongylus colubriformis; Trichostrongylus vitrinus; Nematodirus
battus; Nematodirus spathiger; Nematodirus filicollis (enkel volwassen); Strongyloïdes papillosus (enkel larvale stadia); Cooperia curticei (enkel volwassen
stadia); Cooperia Oncophora; Oesophagostomum colombianum; Oesophagostomum venulosum (enkel volwassen stadia); Chabertia ovina; Trichuris ovis
(enkel volwassen). Volwassen longwormen: Dictyocaulus filaria. Het middel heeft een remanent effect van 5 weken voor het voorkomen van herinfectie
met Ostertagia circumcincta en Haemonchus contortus en van 4 weken voor het voorkomen van herinfectie met Oesophagostomum colombianum.
Klinische studies, gedaan met experimentele en natuurlijke infecties, tonen aan dat het middel effectief is tegen sommige benzimidazole resistente
stammen, als: Haemonchus contortus; Ostertagia circumcincta; Trichostrongylus colubriformis; Cooperia curticei •Dosering en toedieningswijze:
Een enkelvoudige orale doses van 1 ml/5 kg lichaamsgewicht overeenkomend met 200 µg moxidectine per kg lichaamsgewicht gebruik makend van een
standaard drenchapparaat. •Contra-indicaties: Geen. •Wachttermijn(en): Vlees en slachtafval: 14 dagen. Melk: 5 dagen. •Bijwerkingen: Geen
bekend. •Speciale waarschuwingen: Geen bekend. •Bijzondere voorzorgen: Vermijd direct contact met huid of ogen. Handen wassen na gebruik.
Niet roken of eten tijdens toepassing van het product. Draag beschermende handschoenen tijdens gebruik. •Bewaren: na eerste opening van de flacon
6 maanden houdbaar. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. •Verdere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar
bij de registratiehouder (e-mail: info@pfizerah.nl) Registratiehouder: Pﬁzer Animal Health BV- Postbus 37 - 2900 AA Capelle a/d IJssel - Nederland.
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Kortom, u bent er zeker van dat het goed en lang werkt.

