
Beestennieuws

- Het is lente dus de koeien met kalfjes 

   lopen alweer buiten

- Er is zelfs al een kalfje buiten in het land   

   geboren , een mooie verrassing.

- Onze stier IMP heeft een hele hoge 

   stamboekbeoordeling ontvangen en mag  

   zich een van de beste stieren van het  

   stamboek noemen . Belangrijk voor 

   instandhouding van de raseigenschappen 

   en kwaliteit van het vlees.

                       De dierenarts op bezoek !

                         Een keer  in de twee jaar laten              
                               we op advies van de dierenarts 
                         onze dieren op verschillende 
ziektes onderzoeken, ook al wordt dit bij 
vleesvee nog maar weinig toegepast. Wij 
vinden het echter belangrijk een veilig product 
aan te kunnen bieden en investeren daarom 
graag in deze inzichten. 

Onlangs hebben wij weer een onderzoek laten 
uitvoeren en ook nu, voor de 3de keer op rij, 
waren de resultaten goed. We kunnen  dus met 
een veilig gevoel onze producten aanbieden 
en aanbevelen.

Wat wordt er onderzocht? 

We onderzoeken onze dieren op 3 ziektes:

1 - IBRgE; dit is een zeer besmettelijke 
koeiengriep die veel schade kan veroorzaken, 
onder andere te vroeg geboren kalfjes.
2 - Melkerskoorts; zijn de dieren daarvan 
drager, dan moeten vooral zwangere vrouwen 
oppassen.
3 - Para tbc; een chronische darmontsteking 
die hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is van 
de ziekte van Crohn. Dat is een chronische 
ontsteking van het maag/darmkanaal

Winkeltijden tijdens de feestdagen

Uiteraard zijn we ook in het voorjaar zoveel 
mogelijk open. Tijdens feestdagen zal de 

winkel wel gesloten zijn. 

Limousin-oost
een veilig product

Ossen

Nu wij als Limousin-Oost al meerdere jaren ziektevrij zijn, 
neemt het risico op een besmetting toe (de weerstand 

vermindert). Een eventuele aankoop is dan een extra groot 
risico op ziekte-insleep. 

Omdat wij de natuur haar gang laten gaan weten we 
nooit hoeveel vrouwelijke nakomelingen we elk jaar 

mogen verwachten. In het ongunstige geval zou het dus 
kunnen dat we vrouwelijke dieren tekort zouden komen. 

Dan kun je 2 dingen doen: bijkopen met het risico op 
ziekte-insleep, of eventueel stiertjes castreren en 

die gebruiken om de leegte op te vullen. Wij hebben nu 
gekozen voor de 2de optie.

Deskundigen geven aan dat gecastreerde stieren (ossen) 
dezelfde smaak hebben dan vrouwelijk vlees. Het is 

geen leuke ingreep, maar onder narcose voelen ze er niets 
van.

Voor het dier zelf betekent het dat ze niet de 
stierenmesterij ingaan, maar dat ze bij ons volwassen 

mogen worden op een natuurlijke manier. Dus met 
weidegang net als de vrouwelijke dieren. 

Het houden van Limousin stieren (niet castreren) is 
gevaarlijk en kan eigenlijk alleen in speciale veilige 

stierenstallen en is daarom voor ons geen optie. 

Wij denken dat het houden van ossen, voor de 
veiligheid van ons product, maar ook voor het dier 

zelf, de beste oplossing is. Over ca. 3 jaar zullen we de 1ste 
resultaten kunnen proeven.

http://www.limousin-oost.nl
http://www.limousin-oost.nl
http://www.facebook.com/pages/Limousin-Oost/205077179585925?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Limousin-Oost/205077179585925?fref=ts
www.twitter.com/LimousinOost
http://www.twitter.com/LimousinOost
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