Top 5 maatregelen voor een beter diergezondheid
door GERRIT HEGEN op 7 JULI 2011
Vanuit de pilot dier & voeding zijn door Dierenarts Gerrit Hegen van DAP Zuid-Oost Drenthe een top
5 van risicofactoren en maatregelen opgesteld. Een deel is makkelijk, een ander deel vergt meer
planning en organisatie.
1. Met stip: optimalisatie van droogstand en transitie: Gelijk ook de moeilijkste, maar waar heel veel
rendement uit de halen is en waar je met nuchter boeren verstand een heel eind komt, als het
rantsoen maar K- en eiwitarm is, voldoende structuur bevat en zeer smakelijk is. Als je hier geen
concessies doet ben je al een heel eind.
2. Voeding van het jongvee: Daar zitten vaak diergroepen in het verdomhoekje omdat ze voer krijgen
dat eigenlijk niet geschikt is voor jongvee. Vaak te verbeteren door een betere planning en
organisatie rond bemesting en ruwvoerwinning. Ook de biestvoorziening kun je hier bij rekenen: VVV
vlug, veel en vaak.
3. Drinkwatervoorziening: Relatief eenvoudig en met niet al te grote investeringen te verbeteren.
Voor doe-het-zelvers ook veel in eigen beheer te doen als je overschakelt van lage druk naar hoge
druksystemen.
4. Dierziektenstatus: Gerommel met BVD, IBR en Neospora kost heel veel, dus weet waar je staat en
bespreek met de dierenarts een plan van aanpak. Investeer daar in. BVD is bijvoorbeeld een van de
oorzaken van onverantwoord antibioticumgebruik in de melkveehouderij.
5. Huisvesting: Boxafmetingen die totaal niet passen bij het natuurlijke opsta-gedrag van de koe.
Vaak met creatief denken te verbeteren, door ijzerwerk van kopboom en schoftboom hoger af te
stellen en wat te doen met “verzachting” van het ligbed. Als je korte boxen hebt en je rekent je tot
de blijvers, dan moet je met accountant en bank om de tafel om hier puur uit overwegingen van
dierenwelzijn en optimalisatie van de productie verbetering (lees nieuwbouw of drastische
renovatie) te realiseren.

