
 

Geachte veehouder, 

We hebben al weer  een week met zomerse temperaturen gehad, het was even 
wachten maar het voorjaar heeft goed van zich laten horen. De eerste koeien grazen 
weer in de weide en het groeiseizoen is in volle gang. Hieronder leest u waar we u 
deze keer graag van op de hoogte willen brengen. Speciale aandacht is er deze keer 
voor vliegenbestrijding. 

 Boerenavond 
Op 22 maart hebben we weer een geslaagde boerenavond mogen organiseren met 
een goede opkomst. Het onderwerp jongveeopfok sloeg goed aan en gelukkig waren 
veel zaken bij de meesten van u al bekend. Hopelijk zijn er ook nieuwe onderwerpen 
aan bod gekomen om zo nog meer rendement uit uw jongvee opfok te halen. We 
merken dat jullie het altijd leuk vinden om kengetallen te benchmarken (vergelijken 
tussen bedrijven). Wij blijven dit zoveel mogelijk doen. Sinds kort zijn er een aantal 
benchmarks opgenomen in het BGP. Geef ons gerust aan welke cijfers jullie nog 
meer willen vergelijken. Wij vonden het weer een geslaagde avond en danken ieder-
een voor hun komst. 

 Calf Lyte Plus 
We hebben sinds kort een nieuw electrolytenmengsel voor kalveren met diarree, 
Calf Lyte Plus. Dit middel hebben we op de Boerenavond kort toegelicht. Collega 
dierenartsen van ons hebben naar aanleiding van dit nieuwe product alle eigen-
schappen van verschillende electrolytenmengsels nog eens op een rijtje gezet. Hier-
uit blijkt dat Calf Lyte Plus op dit moment op de punten vochtresorptie, bufferende 
werking en energievoorziening het beste scoort. Op basis hiervan is Calf Lyte Plus op 
dit moment het meest geschikte rehydratiemiddel voor kalveren. Calf Lyte Plus kan 
zowel door water als door de melk worden gegeven. Een doos bevat 24 zakjes (voor 
48 liter rehydratiemengsel). Wij horen van veehouders reeds positieve reacties over 
dit middel, het is erg smakelijk en de kalveren herstellen goed. 

 IBR en BVD 

Op de boerenavond is ook ingegaan op de actualiteiten rondom de BVD en IBR be-
strijding. Ondanks de tijd en energie die door veel partijen hierin is gestoken ver-
loopt de aansturing hiervoor nog niet geheel vlekkeloos. Bij al onze veehouders zijn 
voor IBR de maatregelen genomen om aan de verplichtingen van bestrijding te vol-
doen. Ontvangt u hierover toch nog een schrijven neem dan contact op met de prak-
tijk. 
Voor BVD worden komende maand de laatste bedrijven waar dit nog niet is geregeld 
ingeschreven voor een route. Dit is per bedrijf verschillend en kan variëren van tank-
melkbewaking, onderzoek van jongvee op antistoffen of virus onderzoek door mid-
del van oorbiopten. Overleg met uw 1 op 1 dierenarts als u nog niet hiervoor bent 
aangemeld. 
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Bij het gebruik van 

Kexxtone bolussen 

is het handig om de 

bolus vóór het in-

brengen, met de 

dichte zijde waar de 

vleugels aan vast 

zitten, even in heet 

water onder te hou-

den. Dit voorkomt 

dat wanneer de vleu-

gels worden omge-

vouwen om in de 

bolusschieter te 

drukken, het plastic 

van de vleugels wit 

verkleurd. Als het 

oranje plastic wit 

wordt buigen de 

vleugels namelijk 

niet terug na inschie-

ten in de pens en 

bestaat de kans dat 

de bolus weer terug 

naar buiten komt. 



 

 Vliegenbestrijding 
De zomer is in aantocht en daarmee ook de vliegen (ectoparasieten). Uit onderzoek 
blijkt dat de hoofdreden om vliegen te bestrijden de irritatie bij de veehouder is, me-
de door de onrust van de koeien in de melkstal. Reden genoeg om hier uitvoerig 
aandacht aan te besteden. 
Vliegen zorgen voor overlast en de schade die ze veroorzaken wordt meestal onder-
schat. Veel ectoparasieten zuigen bloed bij hun gastheer, zoals teken, mijten, 
knutten, steekvliegen, luizen, dazen en muggen. Dit kan tot aanzienlijk verlies van 
bloed leiden. Ook kunnen ectoparasieten ziekteverwekkers overbrengen, zoals 
bloedparasieten, bacteriën, virussen (Blauwtong, Schmallenberg) en parasieten.  
Bij het rund is overdracht van verwekkers van mastitis, diarree en oogziekten 
(Moraxella=Houw) het bekendst. Bijtende en zuigende parasieten kunnen de huid 
beschadigen, waardoor deze minder geschikt wordt voor de productie van leer. 
Naast dat ze hinderlijk zijn en dierwelzijn aantasten hebben ze dus ook een economi-
sche impact. De schade kan direct zijn, zoals verminderde melkgift en groei, daar-
naast geeft het ook extra werk bij de verzorging.  
Voor de bestrijding van vliegen hebben we onze kennis en ervaring gedeeld met an-
dere praktijken (Kernpraktijken Rundvee). Er zijn veel middelen op de markt in ver-
schillende prijsklassen en werkzaamheid. U heeft het misschien al meegekregen 
maar de kanalisatiestatus van vliegenbestrijdingsmiddelen is veranderd naar URA. 
Dat betekent dat middelen voortaan uitsluitend op voorschrift van een dierenarts 
verkrijgbaar zijn (dit geldt enkel voor de pour-on middelen). 
Wij hebben in ons pakket gekozen voor Butox, daarnaast hebben we ook Deltanil. 
Het grote verschil is de formulering. Butox is een waterige suspensie van deltame-
thrin, hierdoor blijft de deltamethrin op de huid en wordt niet opgenomen in het 
bloed. De verblijftijd op de huid is daardoor langer dan bij de olie-achtige oplossing 
van Deltanil. Deltanil moet daarom lager worden gedoseerd en mede daardoor heeft 
het een kortere werkingsduur. Het voordeel van Butox is dat het minder toxisch is 
voor dier en verzorger (wordt niet door de huid opgenomen) waardoor je meer kunt 
geven en het langer werkt, nadeel is dat goed moet worden geschud voor gebruik. 

Het is belangrijk om de vliegenbestrijding bij de bron aan te pakken. Hiermee wordt 
voorkomen dat vliegen zich kunnen verpoppen of plekken vinden om zich voort te 
planten. Een effectieve vliegenbestrijding begint op het moment dat er weinig vlie-
gen zijn. Het is daarom belangrijk om te starten met de bestrijding van vliegen  
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wanneer de eerste vliegen worden waargenomen. 
Verder is hygiëne in en om de stal belangrijk. Melkresten, vieze materialen, voer-
resten en mest trekken vliegen aan en dienen te worden verwijderd. 
Goede ventilatie is belangrijk zodat de stal schoon en droog blijft. Naast de stal 
dienen ook het erf en de mestplaat (afdekken en behandelen met maden dodend 
middel) kritisch te worden beoordeeld. 
Op stal dient vliegenbestrijding ook gepaard te gaan met de aanpak van volwassen 
vliegen zoals met stalspuitmiddelen (maag- of contactgif), elektrische vliegendo-
ders en/ of kleeflinten, vallen en vliegensprays bij dieren. Weidevliegen kunnen 
het best bestreden worden met “pour-on” middelen. Daarnaast is het belangrijk 
om op stal naast een pour-on tevens maden dodende middelen en vliegendoden-
de middelen in te zetten. 
Samen met Kernpraktijken Rundvee hebben we een mooi en voordelig pakket 
kunnen samenstellen. Het pakket kost € 208,00 en bestaat uit de volgende midde-
len: 
 Neporex 5 kg (madendood) 
 Agita 400gr (vliegendood) 
 Butox protect 2,5L incl. pistool (pour on), geschikt voor eenmalige behande-

ling van ruim 80 koeien 
Hiernaast verkopen we Butox en Deltanil natuurlijk ook los. 
U ontvangt van ons nog een Factsheet met informatie over totale vliegenbestrij-
ding, daarnaast kunt u voor aanvullende vragen bij Sjaak den Hartogh terecht. 

 Tele-immobilisatie 

Op 5 april heeft Barend een workshop tele-immobilisatie gevolgd. De vraag naar 
op-afstand-verdoven van dieren neemt toe. Reden voor verdoven is vaak het van-
gen van ontsnapte dieren (gevaar voor de openbare orde), opstallen van uitge-
schaarde maar niet te vangen koeien of paarden, noodzakelijk veterinair ingrijpen 
bij loslopende dieren etc. Tijdens de workshop zijn de verschillende technieken 
besproken en ook in de praktijk geoefend. Prikstok, blaaspijp, CO2 pistolen en ge-
weren met kruit of CO2 patronen. We hebben gekozen voor een CO2-pistool. We 
kunnen daarmee een dier op 3 tot 20 meter trefzeker verdoven. Tijdens de cursus 
is ook uitgebreid ingegaan op de effectiviteit en risico’s van de verschillende mid-
delen. Door de juiste combinatie van anesthetica kunnen ook gestreste dieren ge-
vangen worden. Het middel waar kalfjes mee verdoofd worden werkt niet bij vee 
in paniek situaties. 
Met deze kennis hopen we weer een dienst toe te voegen aan ons praktijk werk. 
Tot slot zien we de koeien ook graag buitenlopen maar alleen op plekken waar het 
hoort en wenselijk is. Liever 100 koeien op stal dan 1 op de weg….. 
 
Met vriendelijke groet, uw rundveedierenartsen: 
 
Barend ten Voorde  
Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra 
Sjaak den Hartogh 
Jaap Mulder 
Dieneke den Hartogh—Oosterom 
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COLOFOON 

 

ADRES: 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 


