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Parasieten bij rundvee: 10 tips
Samen met u werkt de GD rond de zomer
extra hard aan de bestrijding van parasieten
als (long)wormen en leverbot. Preventie en
behandeling zijn niet eenvoudig. Onnodig
behandelen kan ten koste gaan van de
weerstandsopbouw en kan resistentie van de
wormen in de hand werken. Een beweidings
schema, mest-, bloed- en/of tankmelk
onderzoek en een behandelplan, kunnen
veel problemen voorkomen. Hierbij 10 tips
in de strijd tegen parasieten:
1.	Schaar het jongveekoppel niet te vroeg in
het jaar uit, maar maai de percelen eerst.
2.	Doe mestonderzoek na 6 - 8 weken
weiden en stel alleen indien nodig een
behandeling in.
3.	Dieren kunnen een worminfectie hebben
zonder dat ze last hebben van diarree.
4.	Bij vleesvee dat op een standweide
gehouden wordt: volwassen dieren ontwormen vóórdat ze de weide in gaan.
5.	Een gericht advies voor het veilig weiden
van jongvee krijgt u door op onze website de ‘wormsleutel’ in te vullen.

Zie: www.gddeventer.com/rund –>
diergezondheid –> dierziekten –>
maagdarmwormen.
6.	Tegen longworm kunt u preventief vaccineren vóórdat de koppel de wei in gaat.
Ook bij nieuw aangevoerde dieren of bij
de start van het weiden na permanent
opstallen kan vaccinatie zinvol zijn.
7.	Neem bij het optreden van klachten
als hoesten, onvoldoende groei en
productiedaling altijd contact op met uw
dierenarts.
8.	Zorg dat de dieren leverbot-vrij de weide
ingaan.
9.	Breng de risicovolle percelen op uw
bedrijf in kaart (leverbotkartering).
10.	Zorg voor goede afwatering (drainage) of
afrastering van mogelijk risicovolle natte
stukken land.
In de onlangs verschenen nieuwsbrief
‘Worminfecties bij rundvee’ (zie www.gddeventer.com/rund) vindt u meer tips en
praktische informatie over longwormen,
maagdarmwormen en leverbot.

Een gericht advies voor het bestrijden van infecties met maagdarm- en longwormen bij jongvee krijgt u
door het invullen van de ‘wormsleutel’ (zie tip 5).

NIEUWS & TIPS

Pijnscorekaart en
pijnpreventietabel

Melkveehoudster Alma Frederiks overhandigt
Toon van Hoof de pijnpreventietabel.

Praktijknetwerk ‘De Pijnpoli’ (15
melkveehouders en 3 dierenartsen)
heeft zich, onder begeleiding van het
Uiergezondheidscentrum Nederland
(UGCN), de afgelopen twee jaar verdiept in het sneller herkennen, behandelen en voorkomen van pijn bij
koeien. Met behulp van een ‘pijnscorekaart’ en een ‘pijnpreventietabel’
wil het netwerk veehouders helpen
om anders naar hun koeien te kijken.
Koeien laten pijn immers niet makkelijk zien. Bovendien is er weinig
onderzoek gedaan naar de signalen
die koeien afgeven. Op dinsdag 19
maart zijn de eerste pijnscorekaart
en pijnpreventietabel overhandigd
aan Ludo Hellebrekers van de KNMvD
en Toon van Hoof van LTO (zie foto).
Zowel de tabel als de kaart zijn te
downloaden via www.ugcn.nl.

Succesvolle Melkmeester-studiegroepen
In maart vonden de studiegroepen ‘selectief droogzetten’ plaats, speciaal bedoeld
voor deelnemers aan GD Melkmeesters. Op
verschillende gastbedrijven kwamen groepjes
van 10-15 melkveehouders bij elkaar om na te
denken over de vraag: is dit bedrijf geschikt
om ‘selectief droogzetten’ toe te passen?
In totaal zijn er 13 studiegroepen geweest.
De deelnemers waardeerden de openheid van
de gastbedrijven, hierdoor was het namelijk
mogelijk om aan de hand van praktijkvoorbeelden meer te weten te komen over
selectief droogzetten. Door de opzet van de
studiemiddagen was er bovendien volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Een van de studiegroepen o.l.v. GD-buitendienstmedewerker Sabine Tijs (op de voorgrond)
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