Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief


Nieuw in het

We hebben enkele nieuwe medicijnen in het assortiment:
-

Peniyet: Vervanger van procapen en depocilline;
geregistreerd voor alle infecties (veroorzaakt door
bacteriën gevoelig voor penicillinen). WT melk 4d
vlees 6d. Daarnaast hebben we procpen, dit is echter
alleen geregistreerd voor navelontsteking en
gewrichtsontsteking.

slachthuis

-

Orbenin lactation: Eerste keus mastitis injector. Voor
koeien met mastitis die niet ziek zijn; 1x per 48 uur, 3
injectoren. WT melk 4d vlees 7d.

Wist u dat?

-

Ubropen: Eerste keus mastitis injector. Voordeel t.o.v.
orbenin lactation; 1x per dag, 3-5 dagen behandelen.
WT melk 6d vlees 3d.

-

Agron rood: kant en klaar spray middel tegen
uiersmet en mortellaro.

-

Intra epidine: klauwspray tegen mortellaro met koper
en zink.
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Nieuw in het assortiment

Het koekompas één
jaar geldig is? Er
mogen uiterlijk 13
maanden tussen 2
opeenvolgende
rapporten zitten



Elske is vanaf 17
februari met
zwangerschapsverlof.

Time Lapse camera

Om een goed beeld te krijgen van het gedrag /
comfort van uw koeien hebben wij een time
lapse camera voor u beschikbaar. Hiermee
volgen we bijvoorbeeld het gedrag in de
ligboxen of in de wachtruimte gedurende 24
uur. De gemaakte opname kan in 5 minuten
worden bekeken en geanalyseerd voor een
advies op maat.

Lebmaagverplaatsing
We hebben in december en januari bijzonder veel lebmagen geopereerd.
Lebmaagverplaatsing ontstaat wanneer er ruimte in de buik is (o.a. door een slechte
pensvulling of direct na het afkalven) en er gasophoping ontstaat in de lebmaag. Bekende
risicofactoren voor een slechte pensvulling zijn:





Gedaalde eetlust a.g.v. stress of ziekte (baarmoederontsteking, melkziekte, slepende
melkziekte, mastitis),
Een tekort aan ruwe celstof, laag DS% en een hoog aandeel onbestendig eiwit in het
ruwvoer (met name de kuilen van eind april begin mei zijn berucht),
Een te hoge krachtvoergift of te snelle opbouw van krachtvoer direct na het afkalven,
Een te abrupte verandering van het rantsoen, bijv. na afkalven of wanneer koeien
voor het eerst naar buiten gaan in het weideseizoen.

Het onder controle houden van de negatieve energiebalans en het voorkomen (en effectief
behandelen) van complicerende aandoeningen als (subklinische) melkziekte,
baarmoederontstekingen, mastitis en kreupelheden is de beste methode om lebmaag
verplaatsing te voorkomen.
Wanneer een verse koe stopt met vreten, zakt in de melkgift of sloom wordt, wacht dan niet
te lang met bellen voor een afspraak. Hoe eerder we erbij zijn om een koe te opereren, hoe
sneller het herstel en hoe beter de melkgift weer op gang komt.

Castratie actie
Katten in de stal vormen een risico voor de overdracht van ziekten. Ze lopen van bedrijf naar
bedrijf, van de koeien naar de kalfjes en kunnen zo ziektes als salmonella, BVD,
campylobacter, etc. overdragen. Wij adviseren daarom uw katten te steriliseren/castreren
om te voorkomen dat er te veel over het erf rond lopen. In de maand februari kost dat €45,voor een kater en €90,- voor een poes.

Melkmonsters
Als u een melkmonster dezelfde dag nog ingezet wilt hebben, moet het voor 9 uur gebracht
worden in Wommels! De uitslag volgt dan in ieder geval de dag erna, en soms zelfs aan het
einde van de dag al (we raden aan dan zelf even te bellen). De uitslag van
gevoeligheidsbepaling volgt een dag later.

Noodslacht vs. Mobiel slachthuis
Om voor een noodslacht in aanmerking te komen, moet een koe aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Het dier moet een ongeval hebben gehad (de maximale tijd tussen ongeval en
moment van doden is drie dagen), bijv. koe is besprongen door een tochtige koe,
2. Het dier moet gezond zijn op het ogenblik van het ongeval en het dier moet uit de
wachttijd zijn. De dierenarts onderzoekt het dier vóórdat het geschoten wordt. Een
dier met een afwijking (bijv. een hartprobleem of koorts) wordt afgekeurd voor de
slacht.
3. Het dier is om welzijnsredenen niet geschikt voor transport.
Dieren die niet geschikt zijn voor transport, maar wel geschikt zijn voor de reguliere slacht,
kunnen geslacht worden door het mobiele slachthuis van Dokkum. Denk hierbij aan een dier
dat al langere tijd kreupel is vanwege een gescheurde knieband. Het dier wordt onderzocht
voor een dierenarts van de NVWA en het dier wordt op uw bedrijf geschoten en verbloedt.

