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Een BVD-infectie kan zich, na introductie op een bedrijf, snel verspreiden en veroorzaakt grote schade door o.a. verwerpers en
de geboorte van dragers. De verspreiding van deze infectie is vaak niet zichtbaar, maar laat zich met afweerstoffen in de
tankmelk wel aantonen. GD Tankmelk BVD is dan ook interessant voor bedrijven die de afgelopen jaren niet in aanraking zijn
geweest met BVD. Deze bedrijven zijn vrij van afweerstoffen en kunnen via dit tankmelkabonnement een eventuele besmetting
snel signaleren en maatregelen nemen om meer schade te voorkomen. Voor u betekent deelname aan GD Tankmelk BVD dat u
weet hoe het staat met de BVD-status van uw melkveestapel.

Hoe werkt het in de praktijk?


Tankmelkonderzoek BVD
Nadat GD uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, wordt uw tankmelk vier keer per jaar onderzocht. De GD ontvangt de
monsters via Qlip. De monstername kosten en de onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters zijn onderdeel van het
abonnementsgeld.



Hoe ontvangt u uw uitslagen?
Uitslagen kunt u gedurende het jaar opvragen via www.VeeOnline.nl.



Wat gebeurt er als er afweerstoffen worden aangetoond?
Worden in de tankmelk afweerstoffen aangetoond dan vindt er automatisch één maand later een heronderzoek plaats. Hiervoor
worden geen extra kosten in rekening gebracht. Als dit heronderzoek opnieuw afweerstoffen aantoont, dan wordt de uitslag als
ongunstig beoordeeld en krijgt u en uw dierenarts zo spoedig mogelijk bericht. De status van uw bedrijf wijzigt in of blijft BVD
’deelnemer’, totdat in een volgend tankmelkonderzoek geen afweerstoffen meer wordt aangetoond.



Aankoop runderen met niet BVD-vrije status
U wordt geadviseerd een rund afkomstig van een niet BVD-vrij bedrijf zo spoedig mogelijk op BVD-virus te laten onderzoeken.
De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening.



Bedrijfscertificaat
Na één gunstige uitslag van het tankmelkonderzoek kunt u een nieuw bedrijfscertificaat met de vermelding BVD “tankmelk
onverdacht” via www.VeeOnline.nl opvragen.



Overstappen naar het GD Programma BVD Virusvrij
Als u 8 aaneengesloten gunstige tankmelkuitslagen heeft, kunt u met beperkt aanvullend onderzoek uw bedrijf vrij certificeren.
Dit beperkt aanvullend onderzoek bestaat uit onderzoek op afweerstoffen bij vijf runderen met een leeftijd tussen de 8 en 12
maanden en vijf runderen met een leeftijd tussen de 18 en 24 maanden. Daarnaast een onderzoek op virus bij alle nog niet
onderzochte, aangevoerde runderen van niet gecertificeerde bedrijven van het laatste jaar. Indien het resultaat gunstig is,
krijgt uw bedrijf de status BVD Virusvrij en valt deelname onder het Reglement GD Programma BVD-virusvrij 2006.
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Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij de GD aanmelden voor deelname aan het GD-programma. Alle
GDabonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van
juli tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd
voor de duur van een kwartaal.



Afmelden
U kunt nu uw abonnementen aan het eind van ieder kwartaal beëindigen zonder opzegtermijn.
De status wijzigt in “geen deelnemer” en uw abonnement wordt beëindigd wanneer uw bedrijf een niet-melkleverend bedrijf
wordt en dit gemeld is bij GD. Indien een UBN wordt opgeheven zal de GD de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging
bij de GD is binnengekomen, beschouwen als de dag waarop het abonnement van dat UBN is beëindigd.



Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.



Algemene voorwaarden GD B.V.
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing.
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