Veterinaire eisen 2019
Voor deelname aan de JVC Wedstrijddag te Luttenberg dienen de volgende
gezondheidseisen omtrent Leptospirose Hardjo, IBR en BVD virus in acht te worden
genomen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de eisen van het ministerie
van Economische Zaken.
Deelname aan de JVC Wedstrijddag te Luttenberg is op eigen risico!
1. Leptospirose Hardjo
Aan de JVC Wedstrijddag te Luttenberg kunnen alleen dieren van Leptospirose-vrije
bedrijven deelnemen. In dit kader dienen de bedrijven van de inzenders tevens op het
moment van opgave Leptospirosevrij te zijn.
2. IBR
Op de JVC Wedstrijddag te Luttenberg, die op 12 oktober 2019 wordt gehouden, worden
alleen IBR-vrije dieren toegelaten. Dit betekent dat:
Gecertificeerd IBR vrije bedrijven
 Dieren van gecertificeerd IBR vrije bedrijven kunnen deelnemen, met behoud van het
IBR vrije certificaat voor het bedrijf. Bij terugkeer van de deelnemende dieren op het
bedrijf zijn géén extra maatregelen nodig.
Advies is wel 1 keer een neusenting (levend vaccin) in week 39 (uiterlijk voor 4
oktober).
Niet-gecertificeerd vrije bedrijven
 Dieren van niet-gecertificeerd vrije bedrijven moeten door middel van een
bloedmonster negatief bevonden worden op de aanwezigheid van IBR-antistoffen.
Dit onderzoek moet uiterlijk in week 39 (voor 27 september) plaats vinden. Bij
voorkeur eerder. De uitslag van dit onderzoek is 2 maanden geldig. Indien uw kalf na
17 augustus 2019 is onderzocht op IBR-antistoffen kunt u volstaan met het opsturen
van deze uitslag naar: jvcoverijssel@hotmail.nl
Gelieve bij het onderzoek vermelden: extra UBN nr. 6124021


Daarnaast dient uw kalf gevaccineerd te worden. U kunt volstaan met een eenmalige
neusenting (levend vaccin). Dit moet uiterlijk plaatsvinden voor 4 oktober. Maar mag
ook gelijktijdig met het bloedonderzoek IBR-antistoffen. Hierbij dienen zowel de
dierenarts als de inzender de IBR-verklaring, welke ook op de website te vinden is, in
te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring dient vóór 5 oktober 2019 opgestuurd
te worden naar: jvcoverijssel@hotmail.nl

Deelname aan de JVC wedstrijddag is op eigen risico.

3. BVD virus
De JVC Wedstrijddag te Luttenberg is een BVD virus veilige keuring.
Bedrijven die dus gecertificeerd BVD-vrij zijn hoeven geen actie te ondernemen.
Alle dieren afkomstig van niet gecertificeerd BVD-vrije bedrijven dienen door middel van:
 Een bloedmonster onderzocht te worden op de aanwezigheid van het BVD-virus.
Alleen BVD-virusvrije dieren worden tot de JVC Wedstrijddag toegelaten. Het BVD
onderzoek moet uiterlijk plaats hebben gevonden voor 27 september. Bij voorkeur
eerder.
Gelieve bij het onderzoek vermelden: extra UBN nr. 6124021


Indien al eerder een onderzoek heeft plaatsgevonden op de aanwezigheid van BVDvirus, is de uitslag van dat onderzoek geldig, mits het rund op het moment van
onderzoek ouder was dan 1 maand. De betreffende uitslag dient vóór 5 oktober 2019
opgestuurd te worden naar: jvcoverijssel@hotmail.nl

Deelname aan de JVC wedstrijddag is op eigen risico.

