Boerk vraag o j hon aa d l

t houde

3 APRIL 2019

De paasvakantie komt eraan, en wellicht hebben jullie al een paar mooie wandelingen in gedachten. Doe je dat met de hond, denk er
dan wel aan om je trouwe viervoeter niet te laten loslopen in de weides. Het gevaar dat de koeien besmet worden met de parasiet
Neospora loert namel k om de hoek. Neospora? Strip guurtje Boerke legt het je uit in een nieuwe preventiecampagne van
Boerenbond, en vraagt je vriendel k om je hond aan de l n te houden.
Lees meer over: dierziekten Boerenbond
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De parasiet is een van de belangr kste oorzaken van abortus b koeien, en ook b geiten en schapen kan Neospora problemen veroorzaken. Honden
z n de eindgastheer van de parasiet en hebben er zelf geen last van. Ze kunnen dus ongemerkt drager z n van de parasiet. Maar als ze hun
uitwerpselen achterlaten in de weide, en die ontlasting is besmet met Neospora, dan kan dat leiden tot vroeggeboorten, misvorming of het dood
geboren worden van kalfjes b drachtige koeien.
Ook als er geen koeien in de weide staan, houdt de ontlasting van honden trouwens gevaar in. Weidegras wordt namel k gemaaid en dient als
voeder voor de koeien.
Uit c fers van Dierengezondheidszorg Vlaanderen bl kt dat zo’n 16 procent van de aborterende koeien positief test op Neospora-antistoffen. B 10
procent van die gevallen gaat het niet om een overdracht van koe op ongeboren kalf en z n er dus externe factoren in het spel, waaronder de
ontlasting van honden in de weide.
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Over heel Vlaanderen kom je in de loop van de volgende maanden bermbordjes tegen, met een ludieke strip. Daarin toont het guurtje Boerke het
gevaar van je hond te laten loslopen in de weide. De slogan ‘Hou j voor m je hond aan de l n? Dat vinden m n koeien f n.’ onderstreept het belang
ervan. Laat je je hond niet loslopen, dan kan h trouwens ook het gras niet plattrappen, zorgen voor oogstverliezen of ander (zwerf)afval in de weide
achterlaten.
De preventiecampagne tegen Neospora wordt samen gelanceerd met een herhaling van de zwerfvuilactie van Boerenbond, in samenwerking met
Mooimakers. Twee mooie initiatieven om twee simpele zaken te onthouden: gooi geen zwerfvuil in bermen en akkerranden, en laat je hond niet
loslopen in weiden.
Veel wandelplezier en geniet van het platteland!
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