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Mogelijke strategieën in de aanpak van paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Lancering Paratbc Wijzer
Mate van aanwezigheid inschatten
Managementmaatregelen om het besmettingsmoment
te voorkomen en/of uit te stellen
(ongeacht mate van aanwezigheid)
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Geen geitenmest.
Geen rundermest.
Schapen of koeien op de wei? Nee.
Mestvrij droog kuilvoer of hooi
met name voor jongvee.

HOOG

- Jong –> oud
- Kruislijnen vermijden
- Kinderen/huisdieren

Gras van geitenmest-vrije wei.
Jongvee voeren van grasland dat
niet met geitenmest bemest is.
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Hygiënemaatregelen speciﬁek bij lammeren:

Grasland management

Geitenmest aanwenden voor
akkerbouw en deze akkerbouwproducten niet voeren aan de
(jonge) geiten.
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Kunstbiest, koeienbiest (van paratbc verantwoorde bedrijven),
geitenbiest. Alleen biest eerstejaars geiten. Biest pasteuriseren/
testen/fractioneren/invriezen. Handschoenen aan bij biestverstrekking lammeren.
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Gesloten bedrijfsvoering.
Lammeren schoon opvangen.
Gescheiden opfok, eventueel op andere locatie.
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Management
maatregelen

Afvoeren

Afvoeren
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Vraag bij aankoop altijd naar de mate van aanwezigheid van paratbc.
Vaccineer de lammeren éénmalig zo vroeg mogelijk (zie bijsluiter vaccin).
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Het resultaat is afhankelijk van de gebruikte test en de bijbehorende betrouwbaarheid.
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Pre-screenen –> plan van aanpak.
Oudere geiten (3-4 jaar) eerst.
Na stressmoment.
Alle dekbokken.
Geiten testen vóór dekken/vóór lammeren;
niet dekken/gescheiden houden/afvoeren indien positief.
Alle dieren 2x per jaar, positieven en dubieuzen ruimen.
Slachtgeiten monitoren.
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Bij hoge besmetting: nieuw koppel opstarten.

Testen3
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Schoon, droog voer verstrekken. Voorkom mest in waterbakken
en voergang. Restvoer niet aan lammeren voeren.

Positieve geiten niet laten lammeren,
versneld afvoeren.
Geen lammeren van positieven aanhouden.
Lammeren van lammeren aanhouden.
Moeder-dochter onderzoek (achteraf).

Positieven afvoeren.
Bij klinische verschijnselen geiten
snel uit de stal.
Alleen jonge geiten laten dekken.
Lammeren van lammeren aanhouden.

Dekbokken ‘doorschuifplan’; jonge bokken bij lammeren laten
dekken, bokgroepen naar leeftijd scheiden (eerste- en verdere
dekkingen) en niet in de lammerstal huisvesten.
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Op 12 september 2013 werd tijdens de Nationale Melkgeitenhouderijdag de Paratbc Wijzer gelanceerd: een handige hulpmiddel van de melkgeitenhouder voor de melkgeitenhouder in de strijd
tegen paratbc.

De Paratbc Wijzer is één van de resultaten van het project
“Paratuberculose in de melkgeitenhouderij”. Binnen
dit project zijn op twintig bedrijven aanvankelijk van
vijftig geiten per bedrijf bloed-, melk- en mestmonsters
verzameld en onderzocht met de beschikbare paratbctesten voor runderen. Duidelijk werd dat deze testen ook
geschikt zijn voor gebruik bij geiten. Er waren bedrijven waarbij na onderzoek geen aanwijzingen gevonden
zijn voor paratbc, bedrijven met een lichte tot matige
besmetting en een enkel bedrijf met een aanzienlijke
besmetting. De deelnemende melkgeitenhouders hebben

Binnen het project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ wordt
samengewerkt aan een plan van aanpak van paratbc in de sector. Het
project, geïnitieerd door de sector en voorheen enkel gesubsidieerd
door het Productschap Zuivel (PZ), maakt momenteel deel uit van de
Publiek Private Samenwerkingen (PPS) kleine herkauwers binnen de
topsector Agrifood. Binnen de PPS werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen.
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in studiegroepen veel werk verzet en gezamenlijk een
voorzet gemaakt voor de Paratbc Wijzer.

Doe er uw voordeel mee
Het inschatten van de mate van aanwezigheid van paratbc
op uw bedrijf is een gevoelskwestie; er zijn geen getallen
of vaste methoden aan verbonden. Melkgeitenhouders die
willen weten óf paratbc in het koppel voorkomt, hoeven
alleen een deel van de verdachte dieren te testen. Voor
wie wil weten hoevéél paratbc er onder het koppel voorkomt is een aselecte steekproef een betere methode.
Bedenk wel dat de uitkomst een onderschatting is van
de werkelijkheid. Onafhankelijk van de mate van aanwezigheid van paratbc kunnen verschillende maatregelen
genomen en/of strikter nageleefd worden om besmetting te voorkomen en/of uit te stellen. De Paratbc
Wijzer geeft daar diverse mogelijke strategieën voor.
Managementmaatregelen vormen de kern, maar daarnaast
is er een aantal adviezen ten aanzien van het graslandmanagement, het testen en afvoeren van dieren.

