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Eenvoudig de neospora-situatie op uw melkveebedrijf bewaken en tijdig
een eventuele besmetting signaleren? Dat kan met Neospora Tankmelk. Uw
tankmelk en het bloed van verwerpers worden automatisch onderzocht op
neospora-antistoffen, zo houdt u moeiteloos een vinger aan de pols.

Wilt u wandelaars attenderen
op de risico’s van hondenpoep
voor uw koeien? Bestel dan het
Neospora-waarschuwingsbordje
via www.gdwebshop.nl

Elk rundveebedrijf heeft wel eens te maken met een verwerper. Maar wanneer per jaar meer dan drie
procent van de drachtige runderen verwerpt, is er iets aan de hand. Vaak is een besmetting met de
neospora-parasiet de oorzaak. Omdat het aantal verwerpers meestal licht stijgt, wordt een neosporabesmetting in veel gevallen niet direct opgemerkt. Zodoende kan neospora sluimerend voor behoorlijk
wat schade zorgen, denk hierbij ook aan een vroegtijdige afvoer van dieren, verlenging van de
tussenkalftijd en een verlate afkalfleeftijd van de vaarzen. Regelmatig controleren of neospora een
rol speelt op uw bedrijf is dus bijzonder waardevol voor de vruchtbaarheid en melkproductie van uw
veestapel en voor de toekomst van uw bedrijf.

Wat is Neospora Tankmelk?
Wanneer u zich aanmeldt voor Neospora Tankmelk, onderzoekt de GD drie keer per jaar automatisch een
tankmelkmonster op neospora-antistoffen. De uitslagen kunt u snel en eenvoudig inzien op VeeOnline.
Is de uitslag gunstig, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Bij een ongunstige uitslag krijgt u bericht
en vindt automatisch een heronderzoek plaats. De uitslag van het heronderzoek is bepalend voor het
plan van aanpak. Door een snelle opsporing van de besmetting en het tijdig nemen van maatregelen
blijft de schade beperkt.

Onderzoek verwerpers gratis
Van deelnemers aan Neospora Tankmelk worden de bloedmonsters van verwerpers (ingestuurd voor
brucella-onderzoek) automatisch ook onderzocht op neospora. Dit extra onderzoek is gratis. Zo weet u
snel of neospora de oorzaak is van het verwerpen.

Hoe werkt neospora-besmetting?
Neospora caninum is een eencellige parasiet die nauwelijks ziekteverschijnselen veroorzaakt, maar wel
abortussen, steenvruchten en onregelmatige terugkomers. Via aankoop van besmet rundvee kunt u de
besmetting op uw bedrijf halen. Laat aangekochte dieren dus onderzoeken op neospora.

Meer informatie & aanmelden:

Eenmaal op uw bedrijf is de belangrijkste besmettingsroute die van koe op kalf: 80 procent van de
nakomelingen van besmette koeien is ook besmet. Uw koeien kunnen ook ‘horizontaal’ worden besmet.
Hierin speelt de hond de belangrijkste rol. Wanneer een hond vruchtwater van een met neosporabesmette koe oplikt, of eet van de nageboorte, gaat de hond besmette eitjes uitscheiden via de
ontlasting. Als een koe deze besmette hondenpoep binnenkrijgt raakt ook zij besmet. Voorkom dus dat
honden in aanraking komen met besmettelijk materiaal van koeien. En zorg ervoor dat koeien niet in
aanraking komen met de ontlasting van honden.
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