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Vier routes naar een BVD-vrij bedrijf
BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen)

BVD-vrij (route oorbiopten)

Directe, snelle route » voor alle rundveebedrijven

Geleidelijke route » voor alle rundveebedrijven (met structureel, blijvend onderzoek op dragers)

De intake
U laat uw tankmelk onderzoeken op BVD-virus. Daarnaast laat u al het jongvee (ouder dan een maand) en de
koeien waarvan geen melk in de tank zit, via bloed onderzoeken op virus. Indien BVD-virus in de tank wordt
gevonden, worden ook alle melkgevende koeien individueel onderzocht op virus. BVD-dragers voert u af.

De intake
U neemt van alle pasgeboren kalveren (inclusief stierkalveren) oorbiopten en laat deze onderzoeken op BVDvirus. Wanneer u consequent oorbiopten hebt genomen en er in een periode van 10 aaneengesloten maanden
geen BVD-dragers zijn geboren, krijgt uw bedrijf de status ‘onverdacht’.

Vervolgens onderzoekt u 10 maanden lang alle pasgeboren kalveren (inclusief stierkalveren) op BVD-virus via
BVD Oorbiopten. Wanneer er 10 aaneengesloten maanden geen BVD-dragers zijn geboren krijgt uw bedrijf de
BVD-vrijstatus.

De onverdachtstatus
Heeft uw bedrijf de onverdachtstatus, dan blijft u oorbiopten gebruiken zoals u deed. Na minimaal 24 maanden,
met in ieder geval de laatste 10 maanden alleen maar gunstige uitslagen, ontvangt uw bedrijf de BVD-vrijstatus.

De vrijstatus
De BVD-vrijstatus wordt blijvend bewaakt door halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek op BVD-antistoffen bij
5 stuks jongvee (8 t/m 12 maanden).

De vrijstatus
De BVD-vrijstatus bewaakt u door structureel alle geboren kalveren te blijven onderzoeken op BVD-virus via
BVD Oorbiopten.

BVD-vrij (route jongvee antistoffen)

BVD-vrij (route tankmelk)

Geleidelijke, voordelige route » voor bedrijven zonder BVD-antistoffen bij het jongvee

Geleidelijke, voordelige route » voor bedrijven zonder BVD-antistoffen in de tankmelk

De intake
U laat bloedonderzoek doen bij 5 kalveren (8 t/m 12 maanden) op BVD-antistoffen. Bij 4 of 5 gunstige
bloeduitslagen krijgt uw bedrijf de status ‘onverdacht’.

De intake
U laat uw tankmelk onderzoeken op BVD-antistoffen. Bij een gunstige uitslag ontvangt uw bedrijf de status
‘onverdacht’.

De onverdachtstatus
Heeft uw bedrijf de onverdachtstatus, dan laat u twee keer per jaar bloedonderzoek doen op BVD-antistoffen bij
5 stuks jongvee (8 t/m 12 maanden). Na 24 maanden gunstige uitslagen (=4 of 5 runderen zonder antistoffen
per uitslag) ontvangt uw bedrijf de BVD-vrijstatus.

De onverdachtstatus
Heeft uw bedrijf de onverdachtstatus, dan wordt uw tankmelk elk kwartaal onderzocht op BVD-antistoffen.
Na een periode van 24 maanden met alleen maar gunstige uitslagen ontvangt uw bedrijf de BVD-vrijstatus.

De vrijstatus
De BVD-vrijstatus wordt blijvend bewaakt door halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek op BVD-antistoffen bij
5 stuks jongvee (8 t/m 12 maanden).

De vrijstatus
De BVD-vrijstatus wordt blijvend bewaakt via tankmelkonderzoek op BVD-antistoffen. Elk kwartaal wordt een
tankmelkmonster genomen en onderzocht.

Bewaking bij aanvoeren: voor elke route geldt dat u automatisch bericht ontvangt wanneer u runderen aanvoert van een niet BVD-vrij bedrijf. Deze runderen laat u via bloed onderzoeken op BVD-virus.
Betreft het vrouwelijke runderen van minimaal 12 maanden oud, dan is ook onderzoek op BVD-antistoffen nodig. Een koe met BVD-antistoffen kan namelijk drachtig zijn van een drager.

Meer informatie en aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/bvd
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