Uitwendige parasieten:
Luizen
Ringschurft / ringworm
Schurftmijten
Maagdarmwormen
Luizen
Levenscyclus

Soorten

Symptomen

Preventie
Behandeling

Volwassen luizen leggen eitjes die
vastkleven aan de haren van de geit.
Na enkele vervellingen ontstaat uit de
larve een volwassen luis. Zowel de
volwassen luizen als de eitjes (neten)
zijn met het blote oog zichtbaar.
Luizen kunnen buiten de geit slechts
korte tijd overleven.
Er zijn bloedzuigende en bijtende
luizen. Bijtende luizen leven van
huidschilfers, haren en
huidkliersecreten. Bloedzuigende
luizen leven van bloed. Zij hebben
stekende monddelen waarmee zij de
huid doorboren.
Jeuk, eczeem, kaalheid,
huidontstekingen, vermagering,
onrust. De geiten likken en schuren
zich opvallend vaak. Zo ontstaan likplekken in de haren. De symptomen treden meestal op
in het najaar, soms ook in het voorjaar.
Quarantaine en behandeling van nieuw aangekochte geiten om insleep te voorkomen.
Er zijn diverse middelen verkrijgbaar voor de behandeling tegen luizen. Het meest
toegepast zijn de in water oplosbare middelen, waarmee de geiten met behulp van een
rugspuit van top tot teen worden natgespoten. De gebruikte middelen zijn giftig, dus
gebruik een spuitmasker en reinig de uiers voor het melken zorgvuldig. Ook zijn er sputop+
middelen, die u op de rug van de geiten aanbrengt en middelen die bij de geit worden
ingespoten. Het nadeel van de injectievloeistoffen is dat zij alleen werken tegen
bloedzuigende luizen. De laatst genoemde middelen zijn duurder dan de oplosbare
middelen.
Lees voor het gebruik van alle middelen altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
Behandel altijd alle dieren die in dezelfde stalruimte aanwezig zijn, ook de dieren die (nog)
geen verschijnselen hebben.

Ringschurft (Ringvuur, ringworm, trichophytie)
Oorzaak
Ringschurft wordt veroorzaakt door een schimmel (Trichophyton verrucosum).
Deze schimmelinfectie is ook besmettelijk voor de mens.
Symptomen
Ringschurft is te herkennen aan ronde, kale asbestachtige plekken, met name
rond de neus en ogen; maar ook op andere delen van het lichaam kan ringschurft
worden aangetroffen. Na 4 tot 6 maanden treedt in het algemeen spontaan
herstel op.
Preventie
Koop geen besmette dieren. Zet nieuw aangekochte dieren in quarantaine en behandel ze
preventief. Zorg voor een goede ventilatie en voldoende licht in de stal. Na een besmetting
de stal goed reinigen. Schimmelsporen kunnen overleven op afscheidingen en voerhekken.
Reinigen met heet water is effectiever dan met koud water. Eventueel de stal
nabehandelen met een schimmelbestrijdend middel.
Behandeling In water oplosbare middelen toepassen, met een rugspuit aanbrengen op de
geiten. Lees eerst de gebruiksaanwijzing. De middelen zijn giftig. Gebruik altijd een
spuitmasker en reinig de uier voor het melken zorgvuldig.
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Schurftmijten
Levenscyclus Volwassen schurftmijten produceren eitjes die aan de haren vastkleven of in de huid
worden gelegd. Na 3 tot 5 dagen komen deze eitjes uit. De totale levenscyclus varieert
van 14 tot 28 dagen.
Oorzaak
Schurftmijten zijn kleine achtpotige diertjes, die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Zij
komen op meerdere plaatsen van het lichaam voor met name op de rug, de hals en rond
de staartwortel. Schurftmijten komen uitsluitend voor bij geiten en runderen.
Symptomen
Kale plekken op de uierspiegel en op dichtbehaarde delen van de huid. Bij sommige
soorten schurftmijten treedt een sterke verdikking van de huid op, waarbij plooien worden
gevormd, met name op de hals.
Preventie
Koop geen besmette dieren. Zet alle nieuw aangekochte dieren in quarantaine en behandel
ze preventief.
Behandeling
Met behulp van een rugspuit brengt u in wateroplosbare middelen aan op de geit. De geit
van top tot teen behandelen voor een goed resultaat. Lees voor het gebruik zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing. Denk aan uw eigen veiligheid: gebruik een spuitmasker en reinig de
uiers voor het melken zorgvuldig.
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