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Voorbereid op
luchtweginfectieseizoen
Het seizoen van de luchtweginfecties is weer
aangebroken. Dieren worden weer opgestald, dit zorgt voor een hogere infectiedruk.
De gunstige omstandigheden voor ziekteverwekkers zorgen voor een hogere infectiedruk
dan in de andere seizoenen. Daarnaast worden dieren weer opgestald en zijn er in dit
jaargetijde grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Onder deze omstandigheden kunnen ziekteverwekkers gemakkelijker
ziekten veroorzaken.

maakt welke dieren er mogen blijven. De
geselecteerde dieren moeten daarom een
goede start hebben, zich goed ontwikkelen
en dus zo min mogelijk infectieziekten tegenkomen. Managementzaken als een goede
biestvoorziening, een optimaal rantsoen,
droge en schone huisvesting en een goede
ventilatie dragen bij aan een goede weerstand en verminderen de kans op infectieziekten.

Goede start jongvee

Vaccinatie stimuleert het afweersysteem,
waardoor ziekteverwekkers snel onschadelijk
gemaakt worden. Op bedrijfsniveau betekent
dit dat de infectiedruk lager wordt, omdat
virussen zich minder goed kunnen vermenigvuldigen en verspreiden. De dieren hebben
daardoor minder kans om ziek te worden.
Voor luchtweginfecties zoals pinkengriep
kunnen kalveren al in de tweede levensweek
gevaccineerd worden. Ze zijn dan al op jonge
leeftijd beschermd. Door een goede voorbereiding, waaronder preventieve vaccinatie,
kunnen jaarlijks terugkerende luchtweginfecties verminderd worden.

Luchtweginfecties kunnen acuut zijn, met ernstig zieke dieren en sterfte. Ze kunnen ook
meer sluimerend van aard zijn, zonder duidelijk
zieke dieren, maar wel met uiteindelijke longschade. De normale zaken, zoals ademhalen,
kosten meer energie bij dieren die longschade
hebben. Deze energie kunnen de kalveren
niet in hun groei stoppen en later ook niet in
de melkproductie. Daarom is het voor rundveehouders van essentieel belang om preventieve maatregelen te treffen.
Melkveehouders houden steeds minder jongvee aan. Er wordt al vroeg een keuze ge-
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Vaccinatie stimuleert afweer

Goede huisvesting draagt bij aan een goede weerstand en vermindert de kans op infectieziekten

Druk van
regelgeving
op verdienmodel
De melkveehouderij kent een grote
diversiteit aan management en strategieën. Lage- versus hogekostenbedrijven, bedrijven met of zonder neventak,
wel of geen weidegang, voer van eigen bedrijf versus voeraankoop.
Wat is nu goed en wat niet? Die vraag
is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Regelgeving stuurt de kostprijs en
veehouders moeten hier voortdurend
op inspelen. De sociale media maken
burgers extra kritisch op onze veehouderij, vaak overigens zonder het te
vertalen in een ander aankoopgedrag.
Ondertussen hebben boeren door
dure fosfaatrechten hun handen vol
om de stal vol te krijgen. Terwijl de
uitdaging van het realiseren van hogere eiwitautonomie eraan komt.
Ook als dierenarts is het belangrijk hier
rekening mee te houden en verder te
kijken dan het diergeneeskundige
aspect. Daarom probeer ik op de
hoogte te blijven van alle actualiteiten.
Dit vergemakkelijkt het begrijpen van
de bedrijfsstrategie; ik hou er bij de
bedrijfsbegeleiding ook rekening mee.
Zowel veehouder als dierenarts zitten
qua regelgeving en bureaucratie aan
hun maximum. We moeten ervoor
waken dat voortdurende aanscherping
en verandering in regelgeving de langetermijnvisies onmogelijk maken of
het verdienmodel onderuithalen. Anders verliezen we snel terrein in onze
concurrentiepositie op de mondiale
markt. Geen boeren zonder toekomst,
geen toekomst zonder boeren!
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