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Gevaarlijk gras

Jakobskruiskruid

Giftige planten als jakobskruiskruid komen plaatselijk veel
voor langs wegen en in
natuurgebieden. De risico’s in
grasland zijn klein maar het is
belangrijk alert te blijven.

H

et afgelopen jaar is de aandacht voor
giftige planten als jakobskruiskruid
hand over hand toegenomen. Vooral paardenbezitters hebben de noodklok geluid.
Jet Mars, dierenarts bij GD, geeft aan dat
de gemiddelde veehouder niet bang hoeft
te zijn op het voorkomen giftige planten.
‘De kans hierop is bijzonder klein als de
veehouder het grasland gewoon bemest
en eventueel beweidt. Veel giftige planten
hebben behoefte aan matig voedselrijke
gronden met een verstoorde grasmat. Bij
goed graslandmanagement is hierdoor
het risico klein.’ Slootkanten vormen wel
een risico. Mars pleit er dan ook voor om
het gras van slootkanten nooit mee te kuilen of te hooien. Er zijn planten die vooral

af. Omdat de lever een overcapaciteit bezit, heeft dit in het begin weinig gevolgen. Bij voortdurende blootstelling aan
kruiskruidsoorten treedt zoveel verlies
aan leverweefsel op dat het rund uiteindelijk dood zal gaan. Vaststellen van vergiftiging is mogelijk door onderzoek van
het leverweefsel bijvoorbeeld na slachting of na sectie.
Het aantal gevallen met vergiftiging door
jakobskruiskruid is volgens Jet Mars
moeilijk in te schatten. ‘Wij stellen jaarlijks tussen de één en zes gevallen van
vergiftiging vast bij zowel rundvee als
paarden. Niet alle vergiftigde dieren worden echter ter sectie aangeboden. Wanneer er op een bedrijf vergiftiging optreedt door jakobskruiskruid blijft het
vaak niet bij één dier.’
in slootkanten voorkomen zoals waterkruiskruid en heermoes. Waterscheerling
staat in sommige streken in de sloten. Na
het opschonen sterven de planten af en
worden vooral door jongvee graag opgegeten. De giftige adelaarsvaren komt
vooral voor langs bosranden of in percelen langs bossen.
Runderen mijden doorgaans de giftige
planten. Jakobskruiskruid bijvoorbeeld
heeft een onaangename geur en is onsmakelijk. Koeien eten eromheen. Alleen
bij voedselschaarste vormen dergelijke
planten een risico. Runderen herkennen
de planten echter niet als ze gedroogd
zijn. Jet Mars waarschuwt veehouders
daarom voorzichtig te zijn met het aankopen van hooi en kuilgras. Vooral ruwvoer gewonnen uit een natuurgebied of
wegbermen heeft een verhoogd risico.
‘Veehouders moeten de landeigenaar of
loonwerker vragen een garantie te bieden dat het gras vrij is van giftige planten. Ook hooi vanuit het buitenland is
gevaarlijk. Daar komt jakobskruiskruid
plaatselijk nog meer voor en ook onbekende planten vormen een risico.’
Jakobskruiskruid bevat alkaloïden en kan
hierdoor grote schade aanrichten. Bij een
proces van omzetting sterven levercellen

Determineren via grasmonster
In Vlaanderen vormt jakobskruiskruid
volgens Luc De Meulemeester, dierenarts
bij DGZ Vlaanderen, nauwelijks een probleem. ‘We kennen het risico, maar hier
zijn bijna geen natuurgebieden die worden gemaaid door veehouders.’
In Vlaanderen vormt snoeiafval van bijvoorbeeld taxus veel meer een probleem.
‘Veel weilanden zijn hier omgeven door
bebouwing. Wanneer mensen de haag
snoeien, gooien ze het afval over de afrastering, niet wetend dat het erg giftig is
voor zoogdieren. Meerdere keren per jaar
krijgen wij dieren binnen die vergiftigd
zijn door snoeiafval.’
Ook de planten smeerwortel, boerenwormkruid, sintjanskruid, boskruiskruid,
groene eikels en vele andere zijn in meer
of mindere maten giftig. Veehouders die
niet zeker weten of een plant giftig is of
die een verdacht plantje zien in hooi of
kuilgras kunnen een grasmonster naar
de GD sturen. Mars stelt: ‘Wij ontvangen
tientallen monsters per jaar waarbij wij
de planten determineren of de gifstoffen
vaststellen.’
Florus Pellikaan

Alert zijn bij aankoop van hooi en kuilgras
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Dit najaar groter risico op besmetting met leverbot
Veehouders in waterrijke gebieden moeten dit najaar rekening
houden met leverbot.
Worminfecties komen niet vaker
voor. Dreiging van nieuw
gevaarlijk gedierte is er niet.

‘D

e leverbotdreiging neemt de laatste jaren weer toe. De natte omstandigheden van deze zomer verhogen
het risico op deze aandoening dit najaar
nog extra. Met name in de gebieden met
veel water zit de poelslak – de tussengastheer van leverbot – lekker in haar
vel. Ik denk dat de waterpeilverhoging in
en rondom natuurgebieden ook verband
houdt met de toenemende kans op leverbot’, zegt Eric Seesing, productmanager
voor Merial.
GD-leverbotspecialist Lammert Moll
deelt zijn visie. Bovendien signaleert GD
een resistentie tegen leverbotmiddelen:
‘Met name in gebieden boven Amsterdam zijn er dieren die resistentie vertonen tegen de werkzame stof Triclabendazol. Die zit in middelen als Fasinex en
Tribex.’ Veehouders doen er goed aan om
bij een behandeling beter te doseren: ‘Als
de toediening niet in verhouding is met
het gewicht, creëer je goede omstandigheden voor resistentie. Meet een dier
desnoods met een lint. Ik ken gevallen
waar de toediening bijna vijftig procent
lager was dan gewenst.’
Een tweede advies van Moll is om niet
onnodig te behandelen. ‘Monitoringsonderzoek is erg zinvol, het liefst op mest
omdat daarin de eitjes zijn te traceren.
Een dier behandelen dat gezond is, betekent verspilling van geld en meer risico
op resistentie. Verder is het bij aankoop
van dieren belangrijk een monster te ne-

men. Als een dier met resistente leverbotten eitjes uitscheidt, dan kan deze resistentie zich ook over de rest van het
vee verspreiden.’

Uitroeien geen optie
Het is zeer raadzaam om de komende
maanden alert te zijn en de leverbotprognose in de gaten te houden. Deze
prognose wordt uitgegeven door de
Werkgroep Leverbotprognose, een samenwerkingsverband tussen de Animal
Sciences Group, Wageningen UR en de
GD. De taak van de werkgroep is het
voorspellen van de kans op leverbotinfecties om onnodig medicijngebruik te
voorkomen.
Ondertussen doen veehouders in waterrijke gebieden er verstandig aan om na
te kijken op welke percelen het risico
het hoogst is. ’Er zijn GD-specialisten die
de slakken redelijk betrouwbaar kunnen
ontdekken met een zeefje en een pincet.
Het grootste gedeelte van de slakken
zoekt de greppel of slootkant op. Door te
weiden op de drogere percelen is het gevaar te beperken.’ Het (chemisch) uitroeien van poelslakken is volgens Moll geen
optie: ‘Dat werd vroeger wel gedaan,
maar de slak is binnen een half jaar weer

terug. Bovendien sterft al het overige leven in de sloot. De beste preventie is nog
het nemen van cultuurtechnische maatregelen, zoals het verbeteren van de ontwatering.’

Geen nieuwe parasieten
Naast leverbot schuilen er in gras maagdarm- en longwormlarven. Eric Seesing
stelt dat het risico op maagdarmwormen
dit seizoen niet afwijkt van normaal. Om
de ziektedruk van maagdarmwormen te
beperken is iedere drie weken omweiden
op etgroen belangrijk. ‘Voor longwormen is die aanpak niet voldoende. Als na
een droge periode ineens warm en vochtig weer aanbreekt, stijgt de infectiedruk
explosief. Maar ik wil veehouders ook
niet onnodig bang maken, door maaien
en weiden af te wisselen ben je een heel
stuk op de goede weg.’
Een acute dreiging van nieuwe parasieten of ander gedierte in het gras verwachten Seesing en Moll niet. Een scenario zoals zich bijvoorbeeld met het
oprukken van blauwtong voordeed, achten beide deskundigen met parasieten
onwaarschijnlijk.
Tijmen van Zessen

Poelslakken, de tussengastheer van
leverbot
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