BGP VSTW 2018

Inleiding

Beste veehouder/ veehoudster,
Binnenkort bent u weer toe aan de update van uw BGP en BBP!
Om zoveel mogelijk uit uw BGP te halen en kosten zo laag mogelijk te houden verzoeken we u
vriendelijk deze enquête van ongeveer 30 minuten in te vullen.
Net als de afgelopen jaren zijn uw kengetallen de basis voor het BGP. U wordt tijdens de enquête
gevraagd een aantal kengetallen in te vullen uit uw snelzicht en uw managementprogramma. Om
het u makkelijk te maken, zoeken wij nu een deel van uw kengetallen erbij zoals
de gezondheidsstatussen en de dierdagdoseringen.
Aan de hand van kengetallen, antwoorden op de vragen, en het BGP van vorig jaar, kijkt u
samen met uw bedrijfseigen dierenarts tijdens een bedrijfsbezoek wat er goed gaat en wat er
mogelijk beter kan op het gebied van het gezond houden van dieren.
Hier komen weer concrete actiepunten uit voort en deze worden vastgelegd in een verslag en
door zowel u als uw dierenarts ondertekend. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal ook uw BBP als
onderdeel van het BGP worden ge-actualiseerd.
Na volledig invullen van de enquête neemt een assistente of uw bedrijfseigen dierenarts contact
met u op om een afspraak te maken voor het BGP 2018.
Met vriendelijke groet en succes met invullen!
Uw landbouwhuisdierenteam

P.S.1 Wilt u de enquete eerst op papier invullen, download dan HIER het voorbeeld.
P.S.2 Wilt u de enquête in etappes invullen, dan kan dat: ze wordt tussendoor opgeslagen.
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Bedrijfsgegevens algemeen

* 1. Bedrijfsgegevens
Naam van uw bedrijf
Plaats van uw bedrijf
UBN
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Algemeen

* 2. Kengetallen
- aantal melkkoeien aanwezig (incl droge)

- aantal jongvee aanwezig

- gemiddelde 305 dgn productie

- gemiddelde leeftijd koeien bij afvoer (jaren)

- levensproductie bij afvoer

- vervangingspercentage

- aantal koeien dood gegaan (inclusief geëuthanaseerd)

* 3. Bovenstaande kengetallen zijn:

* 4. De melkproductie over 2017 was:

* 5. Het antibioticagebruik in 2017 was:

* 6. Wat is uw streefwaarde voor de dierdagdosering in 2018?
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Uiergezondheid

* 7. Uiergezondheid
- aantal gevallen met klinische mastitis in 2017

- streven 2018

- gemiddelde tankcelgetal (jaar)

- streven 2018

- % verhoogd celgetal (jaar)

- streven 2018

- % nieuw verhoogd celgetal (jaar)

- streven 2018

* 8. De uiergezondheid over 2017 was:

* 9. Bent u tevreden over het resultaat van mastitis behandelingen?
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* 10. Hoe heeft u in 2017 de koeien droog gezet?
%

Bent u hierover tevreden?

% Koeien met antibiotica droog gezet
% Koeien met orbeseal droog gezet
% Koeien zonder antibiotica of orbeseal droog gezet

* 11. Wanneer u bij een koe droogzet-antibiotica gebruikt, gebruikt u dan ook Orbeseal (dubbeltherapie)?
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2018 het jaar van de jongveeopfok en klauwgezondheid

* 12. Vruchtbaarheid
- tussenkalftijd (dagen)

- streven 2018

- interval afkalven - eerste inseminatie (dagen)

- streven 2018

- inseminaties per koe

- streven 2018

- afkalfleeftijd van de vaarzen "ALVA" (maanden)

- streven 2018

- inseminaties per pink

- streven 2018

* 13. De vruchtbaarheid over 2017 was:
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Klauwgezondheid

* 14. Aantal unieke gevallen per jaar
- ernstige klauwaandoeningen (op 3 poten lopen)

- streven 2018

- lichte klauwaandoeningen (bekappen)

- streven 2018

* 15. Bent u tevreden over het resultaat van behandelingen met diergeneesmiddelen bij de
klauwproblemen?

* 16. Wanneer worden de klauwen bekapt?
Strategisch bekappen (100 dgn + bij droogzetten)
Regelmatig hele koppel behandelen
Aleen kreupele dieren bekappen
Niet
Anders
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* 17. Meeste klauwproblemen werden veroorzaakt door:
Mortellaro
Stinkpoot
Tussenklauwontsteking
Zoolzweer
Witte-lijn-defect
Klauwbevangenheid
Tylomen
NVT
Anders

* 18. Ter hoogte van de hakken hebben de dieren nog wel eens

Kale hakken met
plekken < 2 cm2
Kale hakken met
plekken > 2 cm2
Dikke hakken

* 19. De klauwgezondheid over 2017 was:
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Voeding en Transitie

* 20. Transitie
- aantal dieren aan de nageboorte

- streven 2018

- aantal dieren met acute baarmoederontsteking (roodvuilen)

- streven 2018

- aantal dieren met chronische baarmoederontsteking (witvuilen)

- streven 2018

- aantal dieren met melkziekte

- streven 2018

- aantal dieren met slepende melkziekte

- streven 2018

* 21. De transitie over 2017 was:
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Kengetallen kalveren en jongvee

* 22. Kalveren tot spenen
- aantal kalveren met navelontsteking

- streven 2018

- aantal kalveren met diarree 0-4 weken

- streven 2018

- aantal kalveren met diarree >4 weken

- streven 2018

- aantal kalveren met longontsteking

- streven 2018

- leeftijd optreden longontsteking (weken)

- aantal kalveren dood <24 uren na geboorte

- aantal kalveren dood >24 uren na geboorte
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23. Indien er diarree was, wat was de veroorzaker?
E-coli
Rotavirus
Coronavirus
Cryptosporidiose
Coccidiose

* 24. Welk type melk krijgen de koe-kalveren in de melkperiode na de biest?

* 25. Melkperiode van de koe-kalveren
Hoeveel liter krijgen de kalveren per voerbeurt maximaal?

Hoe vaak per dag voert u de kalveren

Meet u de temperatuur wel eens voor het verstrekken aan het kalf? (ja of nee)

* 26. Indien u poedermelk voert, hoe maakt u deze aan?

* 27. Hoeveel gram groeien de kalveren denkt u gemiddeld per dag tijdens de melkperiode?
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* 28. Jongvee na spenen
- aantal dieren met diarree na spenen

- streven 2018

- aantal dieren met longontsteking

- streven 2018

- leeftijd optreden longontsteking (weken)

- aantal dieren dood

* 29. De jongveeopfok over 2017 was:
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Algemeen

30. Insleep

Koopt u dieren aan? (bv stieren)
Heeft u jongvee op een andere locatie staan?
Koopt u mest aan? (bv varkens/rund)
Koopt u ruwvoer van derden aan?
Dragen bezoekers altijd bedrijfskleding?
Voert u een structurele bestrijding/wering van ongedierte en vogels uit?
Is het drinkwater voor de koeien in de stal afgelopen jaren getest op
kwaliteit?
Krijgen de koeien in de stal ook drinkwater uit de sloot?
Drinken de koeien tijdens de weidegang slootwater? (indien geen
weidegang "nee" invullen)
Is er een aparte afleverplaats voor de kalfjes die van het bedrijf gaan?
Wordt een af te voeren koe buiten de stal afgeleverd?
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31. Versleep

Is er een afkalfhok aanwezig?
Is de afkalfstal ook de ziekenboeg?
Worden kalfjes na de geboorte direct weggehaald bij de moeder?
Krijgen de pasgeboren kalfjes biest alleen van eigen moeder?
Voert u de koekalveren kunstmelk na de biestperiode?
Maakt u uw laarzen schoon als u naar de kalveren gaat?
Zit het jongvee (<12mnd) gescheiden van ouder vee?
Voert u het jongvee (<12mnd) ruwvoer geteeld zonder drijfmest?

32. Weidegang

Worden de melkkoeien geweid?
Worden de droge koeien geweid?
Wordt het jongvee minimaal 3 wk geweid?
Wordt het jongvee geweid op een perceel waar ook koeien hebben
gelopen?
Wordt het jongvee ontwormd?

33. Voeding

Worden er mineralen verstrekt aan: de melkkoeien?
Worden er mineralen verstrekt aan: de droge koeien?
Worden er mineralen verstrekt aan: het jongvee >8mnd?
Wordt er een rantsoen berekend voor: de melkkoeien?
Wordt er een rantsoen berekend voor: de droge koeien?
Wordt er een rantsoen berekend voor: het jongvee >8 mnd?
Wordt er brok gevoerd aan het jongvee tot minimaal 8mnd?
Voert u speciale jongvee-brok tijdens de melkperiode?
Voert u speciale jongvee-brok na de melkperiode?
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Algemeen
* 34. Speerpunt op mijn bedrijf voor 2018 wordt

35. Ik zou graag de volgende studiegroep/ workshop willen bijwonen komend jaar:
Jongvee
Salmonella
Klauwgezondheid/ huisvesting
Verloskunde
Uiergezondheid
Vruchtbaarheid
Dracht voelen
Voeding en water
Studiegroep (gedurende 2 jaren elk kwartaal bij elkaar, onderwerpen zie boven + zelf aan te dragen)
Studiegroep jonge boeren
Studiegroep voor koekompassers
Studiegroep voor boerinnen
Studiegroep verhogen levensduur
Overige (geef nadere toelichting)
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