
Nieuwsbrief 

DAP Gorter 

Grasseizoen!!! 
De oogsttijd is losgebarsten. Iedereen is druk met het gras. Voor ons in 
de praktijk tijd voor klusjes die blijven liggen. En tijd voor een nieuwe 
nieuwsbrief!!  
 De schapen hebben gelamd en het is voor velen een goed begin 
van het schapenjaar. Wij hebben weer veel mooie verlossingen gehad, 
een mooie tijd. Nu is het zaak om te zorgen voor een goede groei. Denk 
daarbij aan tijdig mestonderzoek en ontwormen! 

‘Scherp in’ bij het rund 
 
Een regelmatig voorkomend  probleem bij koeien is ‘scherp in’. Klachten als minder eten, 
slecht verteerde mest, tandenknarsen en koorts worden gezien. Het scherpe voorwerp 
prikt meestal door de netmaag in de richting van de borstholte, waarbij zelfs het hart ge-
raakt kan worden. 
 Een deel van deze ziektegevallen is  te voorkomen door koeien preventief een mag-
neet in te geven. Uiteraard helpt dit niet  bij niet magnetische ‘scherpe voorwerpen’ zoals 
splinters van greppelpijp of bij voorwerpen die gewoon te groot zijn om in de magneet te 
worden gevangen.  
 Op de afbeelding is een magneet te zien die uit een koe komt met symptomen van 
scherp, welke Nicolien en Marieke hebben geopereerd. De koe heeft de magneet maar 
een paar dagen in gehad en op het bedrijf worden kuilblokken gevoerd (dus geen voer-
mengwagen). Wij staan er versteld van hoeveel  troep er aan die magneet zit. Deze  
          ervaring hebben wij al meerdere 
          malen gehad en die willen wij graag 
          met u delen. Inmiddels zijn er al een 
          aantal bedrijven die de koeien  rond 
          inseminatieleeftijd een magneet in-
          geven en daar zijn echt minder  
          problemen. 
 



Nieuw !! 
 
We hebben sinds kort de beschikking over een Daisy cowlift. 
Hiermee kunt u de koe zonder haar te beschadigen optillen en 
melken of verplaatsen. Bij een liggende koe kan het zeer gun-
stig zijn om haar op te tillen omdat op deze manier de bloed-
doorstroming van de poten op gang blijft. We denken dat dit 
een waardevolle aanvulling is op de behandeling van liggen-
de koeien. 
 

Nog nodig? 
 
De kasten op de praktijk zijn door Marieke en Nicolien onder-
handen genomen (alle rotzooi opgeruimd).  
Nu blijkt dat wij nog een heleboel reserveonderdelen hebben 
voor revolverspuiten. Deze verdwijnen binnenkort in de afval-
container. Dus als u nog wat kunt gebruiken, neem dan contact 
met ons op.  



Schapen en rode lebmaagworm 
 
De rode lebmaagworm is een echte 
sluipmoordenaar. In tegenstelling tot 
veel andere maagdarmwormen geeft 
deze geen diarree. De rode lebmaag-
worm is een bloedzuigende worm; de 
symptomen zijn dus bloedarmoede en 
daardoor worden de schapen sloom. 
Ook vermageren en vochtophoping 
onder de kaak zijn symptomen. Bij 
zware infecties  is er acute sterfte. 
Controleer regelmatig de kleur van het 
oogslijmvlies. Deze moet roze zijn en 
niet wit, zoals op de afbeelding. 
 

 
 

Kobalt. 
Kobalt is belangrijk voor de weerstand te-
gen worminfecties. Bij een  
worminfectie is de kobaltbehoefte hoger. 
Na een worminfectie is het zinvol om scha-
pen met kobaltdrench (vloeistof in de bek) 
te behandelen. Ze herstellen sneller en de 
weerstand verbetert. 

Op deze kaart zijn de 
kleuren van het oogslijm-
vlies te zien, roze is goed. 
Bleek is behandelen! 



In het zonnetje! 
 
De familie Linck heeft een prachtige ligboxenstal gebouwd. De koeien stonden op een grupstal 
en worden nu met een melkrobot gemolken. We wensen  Bertha en Gert Jan heel veel werk-
plezier in de nieuwe stal! 

Op het doek staat de tekst: Na 55 jaar koeien melken mag nu de robot het gaan doen, Bertha 
gaat met pensioen!! 

Zomertips !! 
 
 Geef kalveren bij warm weer ‘s middags 2 liter water. 
 Ter voorkoming van pensverzuring kunt u bij warm weer                                          

200 gram/ koe /dag bicarbonaat aan het rantsoen van de melkkoeien toevoegen. 
 Een ventilator in de melkstal helpt tegen de vliegen. 
 
 

Tot slot... 


