NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN/BEDRIJFSBEHANDELPLAN
Graag wijzen we u op het maken van een bedrijfsgezondheidsplan. Het
bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan zijn één jaar geldig. Voor veel van
u verloopt de termijn van de vorig jaar gemaakte plannen in de periode van januari
tot maart. Let u er samen met ons op dat uw nieuwe plannen op tijd aangemaakt en
ondertekend worden?
ONTHOORNEN
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over hoornloos geboren kalveren. In
deze nieuwsbrief willen we u nog eens wijzen op het onthoornen van kalveren,
namelijk op de wijze en de leeftijd waarop dit kan en mag gebeuren. Ten eerste moet
het kalf volgens de wet plaatselijk verdoofd worden bij het onthoornen. De middelen
waarmee de hoornbasis wordt verdoofd (en waarmee het kalf wordt gesedeerd),
mogen alleen worden toegepast door dierenartsen. Ten tweede mag een kalf
wettelijk alleen worden onthoornd met een onthoornbout, tot de leeftijd van twee
maanden. Vanaf een leeftijd van zes maanden mag een rund onthoornd worden met
behulp van een draadzaag. Verdoving is ook dan wettelijk verplicht! Dit alles is te
vinden in het ‘Besluit houders van dieren’. De diernummers van de onthoornde
dieren horen in de visitebrief te staan, wat gecontroleerd kan worden bij bezoek van
de NVWA.
SUBSIDIE BIJ DE BESTRIJDING VAN BVD EN IBR
In 2016 was er een subsidie op onderdelen van de bestrijdingsprogramma’s van IBR
en BVD. Dit geld was afkomstig uit een Europees steunpakket ter bevordering van de
diergezondheid. Tot en met 30 juni 2017 geldt er weer een aantal subsidies, omdat
er nog een bedrag resteerde uit 2016. De subsidies zijn:
 €3 korting per oorbiopt onderzoek op BVD
 €200 subsidie op de benodigde diagnostiek voor het behalen van de status
‘BVD gecertificeerd vrij’
 €36,50 korting op het onderzoek naar BVD virus in de tankmelk
 €200 subsidie op de benodigde diagnostiek voor het behalen van de status
‘IBR gecertificeerd vrij’
 €2 korting per bloedmonster op IBR antistoffen
 €25 korting op tankmelkonderzoek IBR
Deze bedragen zijn exclusief BTW en basiskosten. Voor de exacte voorwaarden
verwijzen we u graag naar:
http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/invulling-nationale-envelopeuropese-middelen-verduurzaming-melkveehouderij-continuering-2017

