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267 x 180				
			370,00
1/2 		
		

a
B

Inhoud
1 Blauwtong bij schapen
2 Verkoopprijs lammeren
3 Starten in land- of tuinbouw
3 Schapenhouden actueel
4 Onze hobby werd een passie voor
vleesschapen

Blauwtong bij schapen

5 Ledenvoordeel 'Het Schaap’
6 Afzet via de korte keten
8 Voorlichting

Sinds maart dit jaar is de schapensector in hoge staat van paraatheid. Bij een routinescreening heeft het Voedselagentschap immers
de circulatie van het Blauwtongvirus type 8 aangetoond in bedrijven
met runderen en schapen rond Paliseul in de provincie Luxemburg.
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Onderzoek kon niet uitwijzen of het bij
deze dieren ging om een recent overgedragen infectie door knutten of een infectie opgelopen tijdens de zomerperiode
van 2018. Maar het was niet verwonderlijk
dat het virus, na een lange afwezigheid
sinds 2010, opnieuw opdook. Het virus had
immers al, na uitbraken in centraal Frankrijk in september 2015, de Franse Ardennen bereikt in 2017. In december 2018
doken de eerste haarden op in Duitsland.

Geen sterke uitbreiding
deze zomer
In Duitsland is de laatste van 58 haarden
gerapporteerd in mei 2019. In België is eind

september bij exportonderzoek een positieve stier gevonden nabij Neufchâteau.
Ondanks de gunstige temperaturen voor
de knutten heeft het virus zich niet verder
noordwaarts verspreid. Misschien was het
te droog? In ieder geval is het geen vraag
van ‘of’ het virus zich verder zal verspreiden, maar eerder ‘wanneer'.

Weinig ziekte door BTV 8
De type 8 variant die in 2006 in onze
regio’s verscheen, veroorzaakte ernstige
ziekte en dramatische sterfte, vooral bij
schapen. De type 8 stam die momenteel in West-Europa voorkomt, lijkt echter zeer weinig ziekte te veroorzaken.

deSchapenhouder richt zich op zowel professionele
schapenhouders als hobbyisten. De nieuwsbrief verschijnt
vijfmaal per jaar en biedt nuttige informatie over bijvoorbeeld
gewijzigde wetgeving of (veterinaire) actualiteiten. Ook
worden regelmatig technische artikels gepubliceerd.
Daarnaast worden verschillende provinciale en regionale
activiteiten aangekondigd.
Geabonneerden kunnen het blad elektronisch ontvangen of
in afgedrukte zwart-witversie per post.
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maart
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Reservatie
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13/03
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17/09
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17/03
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■ Oplage: 3.350 ex
(1.500 op papier in zwart-wit per post verzonden en
1.850 in pdf-formaat in kleur via e-mail)
■ Materiaal: De technische fiche vindt u op
www.mediaservice.be
■ Prijzen in euro excl. btw:
Algemene verkoopsvoorwaarden op aanvraag.
De verantwoordelijke uitgever van het medium
waarvoor de publiciteit bedoeld is, kan de aangeboden
publiciteit mits motivering steeds weigeren of
aanpassen.

Diestsevest 40, 3000 Leuven (België) • T +32 (0) 16 28 63 33 • F +32 (0) 16 28 63 39 • info@mediaservice.be • www.mediaservice.be

