Deelnemingsvoorwaarden
Nacht van de Holstein 2018
A. ORGANISATOREN
De Nacht van de Holstein wordt georganiseerd door de Commissies van Melkveerassen van de provincies Namen,
Luxemburg en door AWE.

B. DEELNEMING VOORWAARDEN
a) Vaarzen en koeien: Alle dieren moeten bij de geboorte geregistreerd worden en onderworpen aan de
officiële melkproductieregistratie (mpr)
b) Ongekalfde vaarzen: Deelnemende dieren zijn maximum 30 maanden oud en ongekalfd. De moeders van de
ongekalfde vaarzen moeten bij de geboorte geregistreerd worden en onderworpen aan de officiële
melkproductieregistratie (mpr).
c) Algemene voorwaarden: Alle andere voorwaarden die van kracht zijn voor de Belgische officiële prijskampen zijn
eveneens van toepassing voor de prijskamp van de Nacht van de Holstein.

C. SANITAIRE VOORWAARDEN

a) VOOR de Belgische dieren
De ingeschreven dieren moeten afkomstig zijn van een zone zonder verbod of beperking met dierenziekte, en
moeten voldoen aan de volgende sanitaire voorwaarden::
1. BRUCELLOSE
Afkomstig zijn van een bedrijf met een B4 statuut.
2. LEUKOSE
Afkomstig zijn van een bedrijf met een L3 statuut (officieel vrij van leukose).
3. TUBERCULOSE
Afkomstig zijn van een bedrijf met een T3 statuut (officieel vrij van tuberculose)
4. BVD
Elk dier moet negatief gereageerd hebben op een Elisa Test voor het onderzoek op eiwitten van het BVDvirus, uitgevoerd op witte Bloedcellen. Het analyseverslag is rechtsgeldig. Deze analyse gebeurt 1 X in het
Leven van het Dier, behalve als het eerste onderzoek gebeurt op een rund van minder dan 6 maanden. Voor
dieren van minder dan 6 maanden is een bloedafname met PCR-test noodzakelijk.
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5. IBR
Alle dieren moeten afkomstig zijn van een bedrijf met I3 of I4 statuut.
•

Voor dieren die afkomstig zijn van een bedrijf die I4 gekwalificeerd is:

Een bloedafname moet uitgevoerd worden gedurende de 30 dagen vóór de verzameling: het ELISA G B
resultaat moet negatief zijn.
•

Voor dieren die afkomstig zijn van een bedrijf die I3 gekwalificeerd is:

Een bloedafname moet uitgevoerd worden gedurende de 30 dagen vóór de verzameling: het ELISA G E of G B
resultaat moet negatief zijn.

b) VOOR DE BUITENLANDSE DIEREN
1. Toelating voor export naar België
Voor de export van dieren van landen binnen de Europese Unie is er een exportcertificaat nodig,
afgeleverd door de dienst van de veterinaire inspectie uit het land van herkomst (cf. document
TRACE)
Neem zo snel mogelijk contact met uw gezondheidsdienst.
Kortom, u moet een exportcertificaat aanvragen aan uw veterinaire inspectie om de “TRACE”
certificaat te krijgen.

De gegevens voor de TRACE documenten worden u in een komende brief gegeven.
Voor de terugkeer gelieve een officiële brief van de dierenarts te nemen, voor de toestemming
van de terugkeer, met een visa op het oorspronkelijke certificaat.
2. Bijkomende sanitaire voorwaarden:
•

IBR: Vergeet niet uw rapport van IBR-analyse mee te nemen.

•

BVD: Elk dier moet negatief gereageerd hebben op een hieronder vermelde screening protocol
van BVD-V, naar keuze.
 RT-PCR BVD Test toegepast op:
o individuele serum, en pool van maximum 50 stalen als de rund ouder is dan dagen of
in pool van 10 stalen maximum als de rund jonger is dan 40 dagen.
o

individuele bloed, in pool van maximum 50 stalen als de rund ouder is dan dagen of
in pool van 10 stalen maximum als de rund jonger is dan 40 dagen.

o

een individuele huid biopsie of in pool van maximum 25 stalen.
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 Een Ag Erns ELISA-test toegepast op:
o een individuele huid biopsie
o individuele serum van runden ouder dan 3 maanden
o individuele bloed van runden ouder dan 3 maanden
•

FCO (Blauwtongziekte):
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3. Voorwaarden i.v.m. blauwtong
België is momenteel vrij van FCO.
-

De runderen afkomstig uit een niet gereglementeerde dus niet besmette zone, mogen zonder
bijkomende voorwaarden deelnemen aan de bijeenkomst. Opgelet: in het geval van doorreis via een
gereglementeerde zone, dienen zowel de dieren als de vervoermiddelen te worden behandeld met een
afstotend middel en/of toegestaan insecticide. Het bewijs van deze behandeling moet worden voorgelegd
aan de veearts en dient verplicht opgenomen te worden in het medisch attest.

-

De dieren afkomstig uit een gereglementeerde of besmette zone, mogen deelnemen aan de
bijeenkomst, doch onder volgende voorwaarden:
o

als de dieren sinds meer dan 60 dagen (na de primaire vaccinatie) tegen de serotypes aanwezig in
de gereglementeerde zone, ingeënt werden, of gedurende de verzekerde immuniteitsperiode,
eigen aan het vaccin heringeënt werden

o

als de dieren ingeënt werden, minstens het aantal nodige dagen voor de aanvang van de
immuniteit (na de primaire vaccinatie), volgens de specificaties van het vaccin en als ze
onderworpen werden aan een test voor de opsporing van ziekteverwekkers (PCR) minstens
veertien dagen voor de aanvang van de immuniteit vermeld in de specificaties van het vaccin, et
waarvan de resultaten negatief waren;

o

Zowel de dieren als de vervoermiddelen dienen te worden behandeld met een afstotend middel
en/of toegestaan insecticide. Het bewijs van deze behandeling moet worden voorgelegd aan de
veearts en dient verplicht opgenomen te worden in het medisch attest. Er dient bij aankomst
een inentingsbewijs tegen blauwtong, afgeleverd door een veearts, te worden voorgelegd aan
de diensten van de sanitaire controle. Hierin dient de identificatie van het dier, de
inentingsdatum en de naam van het vaccin te worden vermeld. In het geval van een PCR-test
wordt het analyserapport ook voorgelegd tijdens de gezondheidscontrole.

o

De Europese reglementering voorziet, in het kader van intracommunautaire commerciële
uitwisseling, andere mogelijke certificaten, doch alleen de dieren die beantwoorden aan de
voornoemde voorwaarden, zullen toegelaten worden op de bijeenkomst. Volgende clausule zal
bijgevolg opgenomen worden in het sanitair certificaat : "ingeënt(e) dier(en) tegen (de)
serotype(s) van blauwtong......(serotype(s) vermelden), door middel van het geïnactiveerd/levend
vaccin (schrappen wat niet past) .......... (naam van het vaccin), conform aan de bijlage III, deel A,
punt 5 van het reglement (CE) n o 1266:2007"
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-

Opmerking 1: Voor Frankrijk, en gezien de huidige ontwikkeling van blauwtongziekte in Frankrijk
(laatste wijziging van de gereglementeerde zone op 1 januari 2018), nodigen we u uit om Maurice
Moureaux zo snel mogelijk te contacteren op 0032 477 32 83 14

-

Opmerking 2: het is aangeraden om de runderen afkomstig uit een niet besmette zone in te
enten, ten einde een mogelijke deelnameweigering te vermijden voor het geval dat de
gereglementeerde zone zich verder zou uitbreiden.

D. Prijskamp schema:
Het organisatiecomité heeft het recht om de reeksen aan te passen in functie van het aantal deelnemende dieren.
De ongekalfde vaarzen moeten tussen 4 en 30 maanden oud zijn. De referentie datum is 17 maart 2018.
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