Rotkreupel succesvol bestrijden:
Het 5 Punten Plan
1. AFVOEREN > vergroot de natuurlijke weerstand in de kudde
• Voorkom een continue besmettingsbron voor de kudde.
• Markeer elk kreupel dier en houd het aantal keer bij dat een dier kreupel is.
• Voer alle dieren af die 2x of vaker per jaar kreupel zijn geweest.
• Houd een strenge controle na de speenperiode.

2. VOORKOMEN > verminder de infectiedruk
• Scheid besmette en onbesmette dieren!
• Voorkom verspreiding rondom voer- en drinkbakken en zorg voor een goede afrastering.
• Laat de schapen regelmatig door een voetbad gaan.
• Gebruik bedrijfskleding en bedrijfseigen schoeisel.
• Bekap uw dieren niet onnodig.
3. BEHANDELEN > verminder de infectiedruk
• Overleg behandelingen altijd met uw dierenarts
• Registreer elke behandeling en doseer correct.
• Behandel zo snel mogelijk (binnen 7 dagen): voorkom dat de infectie chronisch wordt
en dat het dier andere dieren besmet.
• Controleer het behandelde dier na 21 dagen en behandel zo nodig opnieuw.
4. QUARANTAINE > verminder de infectiedruk
• Controleer alle dieren die bij de kudde komen met de Klauw Scorekaart.
• Voer geen dieren met afwijkende klauwen aan.
• Ontsmet het vervoersmiddel na aanvoer van een nieuw dier.
• Voeg het dier pas bij de koppel na de quarantaineperiode.
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5. VACCINEREN > verhoog de weerstand
• Geef uw weerstand een boost door de kudde te vaccineren.
• Overleg met uw dierenarts.
• Hierdoor komen er minder nieuw geïnfecteerde dieren in de kudde bij.
• Een goede mineralenvoorziening draagt bij aan een verhoogde weerstand.
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