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antlbloLica ln. Voor veel mlddelen is er-nog
geen nalllurhjke optle. Hiernaar moet nog
\¡ee1 onclerzoek gedaan worden. Zo is er nu
nog geen micldel r,oor acute longontste-

:
i.

king Ik ben zelf bezlg met

¡l

een proef lnet

een knoflookbolus tegen uierontsteking

waa¡ onder andere knoflook en oregano in

zitlen."

'Wetgeving is ingewikkeld'
De u'etgeving ronclom natuur'hjke

midde-

inger,vikkelcl, zegt N¡ Bilvank 'Je
mag niet zomaat clalmen clat iets een diergeneesmicldel is. Dal'vool rnoet je uirge^
breid kostbaar onderzoek doen. Veel wordt
1en ls

verkocht als voederaclclitief tel bevolclenng
van de genezing. Bij koelen is her belang-

r¡k

Kalveren
Kool gebrr-rikt verschillende natuur 1ij ke
middelen b¡ z¡n kalr'eren. Zokrljgenze
l<oolstofmee in de kalverbrokken "Sinds
.
vr¡f.1aar hebben r've ook hulsttakken in de
kalvelstal hangen. De druk van de ringwormbesmettingen nam hle rcloor af en lve
hadden er veel minder last van. We hebben
nog maar een l<eer hoeven inenten. loen
liep het jongvee in de wei en lvercl het
besmet via het vee van de buren. Het
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ert Jan Ria en ,A,r1en Kool runnen
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Kool houdt vana[ 1996 biologisch melkvee
en werkt sindsdien met natuurlijke rnidde-

len. Kool kwam door contact rnet collegaboeren bi.¡ natuurl¡ke midclelen uir. Roncl
1999 n'aren biologische boeren al bezig
met antibiotica ve rminderen en dat ziln r,vrl
meteen gaan praktiseren. Het vrrelde als
een logrsche stap en werkte voor ons.

'

\þearts Hans Nij Bijvank van dlerenklìniek
De Wbldberg is al een aantal jaren bekend
met het gebruik van natuurl¡ke rnidclelen.
'Natuurlilke middelen kunnen anribioricagebruik vernlndet'en , verreh Nij B¡vank
''Zo kunnen ze goed gebruikr
worclen bij
het onthoornen van kalÍles. WÞ gebruikten
een antibioticespra)'om de wond na te
behandeien. daar is nu een r-ratuurlijke
spra).voor. Het rs ook nog gezonder voor
de boer en \/oor ons. want je ademt geen

gebruik r.an natuurhjke middelen alieen rs
niet volcloende, je systeem moet kloppen.
We hadden longploblemen bij kalr.eren en
we ontclekten dat dit aan de stal lag. De
koude lucht bleef hangen in her lagere deel
waaÍ ze zaten. ln zo'n geval is het aanpassen \¡an de stal nodlg, Ook b¡ volwassen
koeien is het soms nodig naar de situatre te
kijken. Koeien met een tussenklauwontste-

king krijgen koperzinkspray in combrnarie
met pyrogenium, maar je moet ze ook rust
geven. Niet zomaat een prjnsttller geven en
de koe weer c1e wei in stuLen. Soms nemen
we ze een week apart."

Nij Bijvank beaamt

dat er naast onderzoek naar werkook gekeken r,vordt naar het residu ln de me1k. Deze kennls ontbreekt soms
b¡ natuurlijke middelen. Je moet eigenlijk
zeker r,veten dat het kan, r,oordat je het
micldel rnaakt."
zaan-rl-reid

clat het gebrurk van

natuurh¡ke rnrcldelen verdergaat dan het
middel. 'Je moet zorgen dar de siruarie
kiopt. K¡k b¡voorbeeld eer st naar de
bodem, is die gezond? K¡k ook naar her
voer \¡an de koe en de koe zelf: klopt clit?Je
moet verder kijken dan middelen om sommige problemen op te lossen."
Kool r'oegt toe: "Hien'oor moet je goecl je
clleren in de gaten houden. Sominige dingen kun.le ai aan de koe merken voordat
zij echt ziek ls. Brjvoorbeeld b¡ kalveren
door de geur die de mesr heeft. Ool< al is
het nog geen diarree, het probleem kunje
dan r roeg oppil<kcn. Pl'evcntie en er vroeg

Volgens Kool zijn niet alle oplossìngen in
Nederland te vinden. 'Je kunt ook leren

cloen. Met CLM (kennis- en adviesbureau
voor landbouw voedsel, natuur en miheu)
zrjn rve betrokken br¡ cen prolect om cen
innovatieve vliegenval te ontwikkelen naar

Arnerikaans model. We hebben een proef,
versie op cle boerderij sraan en die gebruiken u'e voor ondeLzoek. Zo kijken we ook
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zocht en uitgevonden, is het moeilijk om
er subsidie voor [e krijgen. Dat terwrjl her
lastig is fìnanciering voor onclerzoek te
krijgen. A1s r,ve wrllen innoveren moeten
we van elkaar leren en onderzoek doen.",,'

gebrek aan
wetenscha ppel ij l< onderzoel(
Er is een

wat cle bijvangst is, want die moet niet te
hoog zijn. We kunnen veel van biologische
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boelen uit andere landen leren, maar dal
gebeurt nog wernrg."
Nrj Brjvank vertelt dai er een gebrek is aan
wetenschappelijk onderzoek. "Maar er

rij , Shal Biocontrole en.Wageningen

komen steeds meer wetenschappelij ke
onderzoeken waarmee de werkzaamhei rl
r,vordt aangetoond. Het is belangrijk om te
weten welke middelen wel en niet werken.
Deze onderzoeken zijn belangrijk om veeartsen en boeren ie overtuigen van het

middel. Hierdoor weten ze zeker dat het
u¡erkt en kunnen ze het in 1-run bedr¡f
toepassen. "

b¡ z¡n zijn belangrrjk voor natuurlijke

Ftnanciet ing krijgen voor dit soort onder-

middelen. Dus je moet alt¡d bl¡ven

zoek is we1 lastig, weet Kool. "We moeten

kijken."

innovatlef zijn, maar clat wordt niet altij d
beloond. Subslclle krrjgen voor het chemievrij bestnjclen van het vergeten planqe
Lidrus is lastig, ondanks dat het plantje
l-reel schaclehjk is voor cle gezonclheid van
hei vee. Als iets niet in Nederland ls onder-

Melkveehouder Gert Jan Kool.

Dierenarts Hans Nij Bijvank.

r.an andere boeten. Zo kijken wrj vaak naar
hoe blologische boeren in Amerika het

ert ín samenw erhing met Biohuis,
en, PIatJ or m N atutLrlijh.e
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projecttLit omhet gebruik

van natuurlijke núddelen in de biologische
veehouderij te

stimttleren.
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Tips om te starten met

natuurlijke middelen

1. Niet alles is op te lossen met natuurlijke
middelen, het systeem moet ook kloppen
de stal, het voer, de bodem en de koe
zelf.

2. Blijven kijken. Preventie en er vroeg bij
zijn is heel belangrijk. Als de veehouder
zijn dieren goed in de gaten houdt, kan er
op tijd worden ingegrepen.
3. Bij jonge dieren is het meeste resultaat te
behalen, daar zou als eerste met naluurlijke middelen kunnen worden begonnen.
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