Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief
▪

Personeelszaken

▪

Mobiel slachthuis

▪

Vliegenbestrijding

▪

Prijsstijgingen

▪

Klauwproblemen
behandelen

Wist u dat?

Verlof Susan
Susan is zwanger en verwacht in september met Erik haar 1e kindje.
Ze zal halverwege augustus met verlof gaan. Vaste
bedrijfsbegeleidingen worden voor die tijd overgedragen aan een
van de collega’s.

Nieuwe collega
Wij zijn erg blij met toekomstig nieuwe collega Fokke Sikkema. Deze
Friese veearts met 5 jaar ervaring zal 1 september bij ons beginnen
en de uren van Henk overnemen.

Medicijnen kunt u
bestellen via
whatsapp!*

* De app wordt alleen tijdens
openingstijden gelezen

Even voorstellen, mijn naam is Fokke Sikkema en ik kom met veel
plezier werken als rundveedierenarts in de Greidhoeke. Ik ben (nog)
woonachtig in Heerenveen samen met mijn vriendin en dochter van
één jaar. Oorspronkelijk kom ik uit het Friese plaatsje Broeksterwâld,
waar mijn ouders en broers een melkveebedrijf hebben. Sinds 2017
ben ik werkzaam als dierenarts en zie de stap naar It Griene Hert als
een mooie kans en uitdaging. Tot snel in de praktijk!

Mobiel slachthuis
Het mobiele slachthuis rijdt weer. U kunt weer gezonde maar niet transportwaardige dieren
bij ze aanbieden. Enkele wijzigingen ten opzichte van de "oude situatie" zijn;
-

De totale kosten zijn duidelijk hoger (Door nieuwe EU regelgeving).
Opgave van dieren moet ongeveer een week voor afvoer gedaan worden (Dit i.v.m.
de NVWA planning).

Telefoon: 06-16055671 (bellen of WhatsApp) of petersmitmdu@gmail.com. Of
www.mobielslachthuis.nl

Vliegenbestrijding
Vliegen dragen ziektekiemen over en veroorzaken hinder en onrust bij het vee én
veehouder. Dit kan leiden tot verlaagde melkproductie, slechtere voederconversie en kan de
gezondheid van rundvee onder druk zetten.
Beperk de negatieve effecten tot een minimum met de volgende maatregelen:
-

Houd kalverhokjes schoon en droog; dek speenemmers af (speciale dekseltjes of een
haarnetje),
Goed ventileren, vliegen gedijen minder in een goed geventileerde omgeving,
Ruim afval op, sluit afvalcontainers, dek voersilo’s af, etc.

Chemische bestrijding.
-

Deltanil 2,5 liter (genoeg voor 250 dieren) €145
Werkt ook voor schapen!

Prijsstijgingen
Waar de afgelopen jaren de prijsstijgingen steeds nog mee vielen, worden we de laatste
weken geconfronteerd met tussentijdse verhogingen van diverse medicijnen met
uitschieters tot wel 10%. Dit komt door de schaarste aan grondstoffen en verhoging van
transportkosten.
Wij zullen proberen dit zo beperkt mogelijk te houden, maar vanaf 1 juli zullen er toch
diverse prijsstijgingen doorgevoerd worden.
Het kan misschien aantrekkelijk zijn om voor die tijd nog extra voorraad te nemen. Let wel
op dat u de antibiotica slechts beperkt op voorraad mag hebben, namelijk alleen eerste keus
middelen en slechts voor 15% van de dieren op uw bedrijf.

Klauwproblemen bij melkvee
Enkele behandelingen die wij als veearts kunnen uitvoeren bij uw dieren:
-

Tyloom operatie; onder lokale verdoving verwijderen we tyloom én vetkussen (diep
tussen de klauwen). Mooie operatie die levensduur en welzijn van de koe verhogen
met groot succespercentage.

-

Teenpunt necrose: een langwerkend antibioticum preparaat geeft goede genezing bij
teenpunt necrose. Deze injectie bedraagt 36 dagen wachttijd voor de melk, daarom
geven we deze injectie het liefst net vóór de droogstand.

-

Klauwamputatie: wanneer één teen ernstig aangetast is, kan amputatie van deze
teen overwogen worden. De koe kan dan pijnvrij de lactatie uit lopen en op
transport. Wel wordt geadviseerd dit dier niet meer te insemineren.

Bel naar de praktijk voor advies of om een afspraak te maken.

