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Orbeseal
In de zomermaanden juli en augustus zullen de temperaturen
weer gaan stijgen. De kans op uierontsteking van droge koeien
door omgevingskiemen (E. Coli / Streptococcus Uberis) zal hierdoor nog verder toenemen. De kans op besmetting van de droge
koeien is in de eerste week en de laatste week van de droogstand het hoogst, vanwege een toegenomen druk op het uier.
Om het kwartier te beschermen tegen deze kiemen is het (zeker
deze maanden) verstandig Orbeseal te gebruiken bij droogzetten.
Door het afsluiten van de speen is er een goede barrière tussen
het kwartier en de omgeving.
De prijs voor een doos van 60 injectoren is €134,50.
Voor Orbeseal geldt de actie 3+1: vier dozen afnemen, is drie
betalen.
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Verschillende dikte mineralenbolus Oligovet

Toename aantal lebmagen
In de eerste maanden van 2020 hebben we een behoorlijke stijging gezien in het aantal lebmagen ten opzichte van vorig jaar.
Voervertegenwoordigers zagen deze trend ook. Een mogelijke
oorzaak is volgens ons dat er over het algemeen een lagere droge stof opname was. Dit doordat er meer nattere kuilen met een
hoge ruw as gevoerd werden. De opstart van verse koeien is zeer
belangrijk, om dit te kunnen monitoren zijn er verschillende
handvaten. Enkele belangrijke en betrouwbare manieren zijn het
bijhouden van de biesthoeveelheid + kwaliteit (Brix-waarde
meten) en het laten uitvoeren van de verse koeien check
(Controleren opschonen baarmoeder, analyse vetafbraak door
meten van ketonen in bloed/urine/melk). De controle op deze
koeien zorgt er voor dat de koeien met afwijkingen eerder in
beeld komen en direct behandeld kunnen worden. Daarnaast
zorgt het voor een directe terugkoppeling van de droogstand,
waardoor hier ook snel op geschakeld kan worden. Kortom
meer grip op uw verse koeien.
Voor meer informatie informeert
u bij uw 1-op-1 dierenarts.

In de vorige nieuwsbrief hebben we de verbeterde mineralenbolus aangekondigd. Ter verduidelijking: De Oligovet paturage bolus
is er in twee verschillende afmetingen. Een kleinere bolus voor
jongvee onder een jaar en een grotere bolus voor koeien ouder
dan een jaar. De samenstelling van de kleinere bolus is beter
afgestemd op de behoefte van deze leeftijdsgroep. Het toedienen
van een grote bolus aan jonge kalveren kan ernstige problemen
opleveren voor het kalf, gezien de bolus bijna niet door de keel
en slokdarm van het kalf past. Daarom is het raadzaam de juiste
bolus te gebruiken bij de juiste leeftijd voor een optimale gezondheid en werking. Bij het bestellen zullen wij u hier ook nog op
attenderen.

Gratis leverbotonderzoek veenweidegebied provincie Friesland
Leverbot (Fasciola hepatica) is een parasiet die zich vanuit de darm naar de lever verplaatst, alwaar deze zorgt voor ernstige leverschade. Deze parasiet komen we in ons praktijkgebied vrijwel niet tegen. Voor de verspreiding van leverbot is namelijk een bepaalde slak
nodig (Galba truncatula) die vochtige gebieden nodig heeft om te overleven. Om te gaan onderzoeken of leverbot in de veenweidegebieden van Friesland voorkomt of meer gaat voorkomen, is er vanuit de Provincie
Fryslan een project gestart. Dit houdt in dat in de nazomer de tankmelk van bedrijven gratis zal worden onderzocht op afweerstoffen tegen leverbot. Daarnaast wordt
in de tankmelk ook het Salmonella onderzoek meegenomen. Mocht u zich willen
aanmelden of meer informatie willen, kijk dan op:
https://www.veenweidefryslan.frl/onderzoeken-en-innovatie/leverbot

Agron Rood
Afgelopen maanden hebben we op een aantal bedrijven de werking van Agron Rood tegen uiersmet geëvalueerd. Op de bedrijven zagen we een duidelijke verbetering van de uiersmet plekken. Bij de drie gevolgde koeien zagen we rond 7 dagen een
mooie korstvorming ontstaan. Agron rood moet dagelijks op de
plek gespoten worden tot de klachten over zijn. De kosten voor
een vat van 10 liter zijn 105,- euro. De bijbehorende spuit is verkrijgbaar voor 30,- euro.

Vruchtbaarheid monitoring hormonen
Om inzicht te krijgen in het hormoongebruik binnen onze praktijk hebben we de afname van Dinolytic, Acegon en CIDR vergeleken met
het aantal koeien. Wat opvalt is dat afgelopen jaar het gebruik van hormonen behoorlijk hoger was dan het jaar ervoor. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de warmere zomer heeft gezorgd voor meer vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast zou het gebruik in
2018 ook lager kunnen zijn door de invoering van de fosfaatrechten.

Gefeliciteerd met deze prestatie
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Honderdtonners:
•

Dora 630 van Mts T Dijkstra + MHJ van den Berg, Oldetrijne

Grindweg 130 - 0561-612282 - rundvee@dierenkliniekwolvega.nl
Voor spoedgevallen zijn we 7 dagen in de week
24 uur per dag bereikbaar

