
eze keer zljn we te gast op de

Groene Hofstee van Gert fan, Ria

en Arjen Kool. Het bedrijf houdt
sinds 1996 biologisch melkvee en werkt
sindsdien met natuurlijke middelen.
Veearts Hans Nij Bijvank is ook aange-

schoven. Hij is al een aantal jaar bekend

met het gebruik van natuurlijke middelen
en ziet de mogelijkheden: "Met natuur-
lijke middelen kan het antibioticagebruik
omlaag. Voor het onthoornen van kalfjes
bijvoorbeeld gebruikten wij voorheen een

antibioticaspray om de wond na te behan-

delen. Daar hebben we nu een natuurlijke
spray voor. Dit alternatiefis ook nog ge-

zonder voor de boer en de veearts, want
je ademt geen antibiotica in. Voor veel

middelen bestaat er nog geen natuurlijke
vervanger. Zo is er nu nog geen middel
voor acute longontsteking. Voor natuur-
Iijke alternatieven zal nog veel onderzoek
nodig zijn. Ik ben zelf bezigmet een proef
met een knoflookbolus tegen uierontste-
king. In dit middel zitten onder andere

knoflook en oregano."

Gert fan: "Wij gebruiken verschillende
natuurlijke middelen bij onze kalveren.
Zokrrjgen ze koolstof mee in de kalver-
brokken. Sinds 5 jaar hebben we ook

hulsttakken in de kalverstal hangen. De

druk van de ringwormbesmettingen nam
hierdoor afen we hadden er veel minder
last van. We hebben nog maar een keer
moeten inenten, toen liep het jongvee in
de wei en werd het besmet via het vee van
de buren. Het gebruik van natuurlijke
middelen alleen is niet voldoende, je sy-

steem moet kloppen. We hadden longpro-
blemen bij kalveren en we ontdekten dat
dit aan de stal lag. De koude lucht bleef
hangen in het lagere deel waar ze zalen. In
zo'n geval is het aanpassen van de stal no-
dig. Ook bij volwassen koeien is het soms

nodig naar de situatie te kijken. Koeien
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met een tussenklauwontsteking krijgen
koperzink spray in combinatie met pyro-
genium, maar je moet ze ook rust geven.

Niet zomaar een pijnstiller geven en de

koe weer de wei in sturen. Soms nemen
we ze een week apart."
Hans: "Inderdaad, het gebruik van na-
tuurlijke middelen gaat verder dan het
middel. |e moet zorgen dat de situatie
klopt. Kijk bijvoorbeeld eerst naar de

bodem, is die gezond? Kijk ook naar het

voer van de koe en de koe zelf, klopt dit?

]e moet verder kijken dan middelen om

sommige problemen op te lossen."

Gert fan: "Hiervoor moet je goed je die-
ren in de gaten houden. Sommige dingen
kan je al aan de koe merken voordat zii
echt ziek is. Bijvoorbeeld bij kalveren door
de geur die de mest heeft. Ook al is het
nog geen diarree, het probleem kun je dan
vroeg oppikken. Preventie en er vroeg bij
zijn is belangrijk voor natuurlijke midde-
len. Dus je moer altijd blijven kijken."
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I,lraerom gebruik je natuudljke,
miatdebnf
Gert Jan: "In 1996 zrjnwe omgeschakeld
naar biologisch, door contact met collega-
boeren zijnwe bij natuurlijke middelen
uitgekomen. Rond 1999 waren biolo-
gische boeren al bezig met antibiotica
verminderen en dat zrjn wij meteen gaan
praktiseren. Het voelde als een logische
stap en werkte voor ons."

Iþe zlt het met de wetgeving rondom
nàtuurltJke middelen?
Hans: "De wetgeving is ingewikkeld.
|e mag niet zomaar claimen dat iets een
diergeneesmiddel is. Daarvoor moet je
uitgebreid kostbaar onderzoek doen.
Veel wordt verkocht als voederadditiefter
bevorderingvan de genezing. Bij koeien
is het belangrijk dat er naast onderzoek
naar werkzaamheid ook gekeken wordt
naar het residu in de melk. Deze kennis
ontbreekt soms bij natuurlijke middelen.

ONDERZOEK

TIPS OT IE STARIEN ftTET
NAÎUURI.I¡KE MIDDETEN

r Niet olles is op te lossen mel notuurliike
middelen, je systeem moet ook kloppen.
Kiik ook noor de stol, het voer, ile bodem
en de koe zelf.

r Bliiven kiiken. Preventie en ervroeg biiziin
is heel belongriik. Als ie ie dieren goed in

de golen houdt kon ie op tiid ingrijpen.
. Bii ionge dieren heb ¡e het meeste resultoot,

door ols eerste beginnen.

fe moet eigenlijk zeker weten dat het kan,
voordat je het middel maakt."
Gert |an: "Niet alle oplossingen vind je in
Nederland, je kan ook leren van andere
boeren. Zo kijken wij vaak naar hoe bi-
ologische boeren in Amerika het doen.
Met CLM (kennis- en adviesbureau voor
landbouw voedsel, natuuren milieu)
zijnwe betrokken bij een project om een

innovatieve vliegenval te ontwikkelen
naar Amerikaans model. We hebben een

proefversie op de boerderij staan en die
gebruiken we voor onderzoek. Zo kijken
we ook wat de bijvangst is, want die moet
niet te hoog zijn.We kunnen veel van
biologische boeren uit andere landen
leren, maar dat gebeurt nog weinig."
Hans: "Er is een gebrek aan wetenschap-
pelijk onderzoek, maar er komen steeds

meer wetenschappelijke onderzoeken
waarmee de werkzaamheid wordt aan-
getoond. Het is belangrijk om te weten
welke middelen wel en niet werken. Deze
onderzoeken zijn belangrijk om veeartsen
en boeren te overtuigen van het middel. f
Hierdoor weten ze zeker dat het werkt erl

kunnen ze het in hun bedrijf toepassen."
Gert fan: "Financiering krijgen voor dit.l
soort onderzoek is wel lastig. We moe- '
ten innovatief zijn, maar dat wordt niet
alti;d beloond. Subsidie krijgen voor het
chemievrij bestrijden van het vergeten
plantje Lidrus is lastig, ondanks dat het
plantje heel schadelijk is voor de gezond-
heid van het vee. Als iets niet in Neder-
land is onderzocht en uitgevonden is het
moeilijk om er subsidie voor te krijgen.
Dat terwijl het lastig is financiering voor
onderzoek te krijgen. Als we willen in-
noveren moeten we van elkaar leren en

onderzoek doen.".

Gerdine Koptijn is projectleider bii B;onexi en houdt zich doo¡
bezig mel veehouderii, wetgeving en kringloopprojeclen.
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VAKMANSCHAP EN STRUCTURELE AANPAK VOORWAARDE
BIJ GEBRUIK VAN NATUURTIJKE PRODUCTEN

Bionext voert in somenwerking met Biohuis, dierenortsen, Plolform Notuurliike

Veehouderii, Skol Biocontrole en \Vogeningen Food Sofety Reseorch een proiect

uit om het gebruik von notuurliike middelen in de biologische veehouderii te

stimuleren. Vio een reeks crtikelen informeren we u over de mogeliikheden hiervon

Deel 3 goot over het gebruik in de melkveehouderii.
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