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OpGElEt VOOR WORMiNfECtiES
Bij HEt iNWEiDEN
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Na een lange winter is de lente eindelijk in zicht. Binnenkort wordt het rundvee opnieuw ingeweid en lopen de dieren risico op besmetting met maagdarm- en longwormen. in dit artikel zetten we de verschillende aandoeningen en hun preventie op
een rij. – Ilse Declerck, UGent
Maagdarmwormen

of de dunne darm. Het hele proces – van
ei tot volwassen worm die eieren uitscheidt – duurt 21 dagen (figuur 1).
Weidebesmetting De ontwikkeling(snelheid) van ei tot infectieuze larve in de
mestplak wordt vooral door een hoge
temperatuur bepaald. Zo zullen eieren
afgelegd in april ongeveer 10 weken, half
mei 5 tot 6 weken en eind mei 2 tot 4 weken nodig hebben om infectieus te worden. Dit zorgt ervoor dat eieren afgelegd
tussen april en mei op ongeveer hetzelfde
ogenblik (eind juni, begin juli, infectieus
geworden zijn. Eieren afgelegd in het
midden van de zomer ontwikkelen zich
veel minder (snel). De ontwikkeling uit
eieren afgelegd na september is verwaarloosbaar. Tijdens de winter gebeurt dit
proces nagenoeg niet.
infectieuze larven kunnen een jaar overleven op de weide. lage temperaturen
verhogen de overlevingskansen van de
larven. Onder een sneeuwlaag, en vooral
in een hoge grasmat, overleven de larven
’s winters veel langer dan in de zomer.
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De belangrijkste maagdarmwormen zijn
Ostertagia ostertagi en Cooperia oncophora. Ostertagia ostertagi is een parasiet
van de lebmaag, Cooperia oncophora is
een parasiet van de dunne darm. De
ontwikkeling van ei tot infectieuze larve
gebeurt in de mestvlaai. Het rund neemt
de infectieuze larve op tijdens het grazen.
De ontwikkeling van larve tot volwassen
worm gebeurt vervolgens in de lebmaag

ei

infectieuse
larve

volwassen
worm
Figuur 1 Proces van ei tot volwassen worm
- Bron: UGent
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Weidebesmetting wordt uitgedrukt als het
aantal infectieuze larven per eenheid van
gewicht gras. De weidebesmetting wordt
dus bepaald door het aantal larven en de
hoeveelheid gras. Bij normale weersomstandigheden zijn er veel overwinterde
larven in de vroege lente. Door de temperatuurstijging zal enerzijds het gras
groeien en anderzijds zullen de larven
afsterven. Zo wordt de weidebesmetting
in mei en juni zeer klein. in juli en augustus krijgen we een hoge weidebesmetting.
Enerzijds zijn er larven ontwikkeld uit de
eitjes afgelegd tijdens de lente en anderzijds is er een verminderde grasgroei. in
de winter blijft de weidebesmetting
constant. larven overleven langer bij
lagere temperatuur en de grasgroei is
nihil geworden. samengevat, de weidebesmetting is hoog in de periode maartapril, laag in mei en juni en weer hoog
eind juni en begin juli.
Symptomen Tijdens het grazen nemen de
dieren de infectieuze larven op. Na opname ontwikkelen ze in de lebmaag tot
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de runderen onvoldoende afweer kunnen
opbouwen. Tijdens het tweede weideseizoen zijn ze nog steeds vatbaar, hoewel
men ervan uitgaat dat deze dieren immuun zijn en dat ze geen preventieve
behandeling nodig hebben.
Je kan het ontwormingsschema van de
jonge dieren evalueren door mest te laten
onderzoeken op eieren. Dit doe je best 2
tot 3 maanden na inweiden. Een andere
manier om het ontwormingsschema bij
de jonge dieren te evalueren, is het bepalen van de pepsinogeengehaltes in het
bloed. Dit doe je 1 tot 2 weken na opstallen. Bij de volwassen dieren kan je op het
einde van het weideseizoen antistoffen in
tankmelk laten bepalen. Als je deze
onderzoeken vorig jaar al liet uitvoeren,
gebruik ze dan nu om samen met je
dierenarts je bedrijfsspecifieke ontwormingsschema voor het komende weideseizoen vast te leggen.

Vermijd verminderde
gewichtsaanzet of
gewichtsverlies.
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waardoor de dieren 3 weken later veel
eieren uitscheiden. Deze eieren komen op
de weide en door de stijgende temperatuur ontstaat er een massale weide
besmetting in de periode juni-juli. Ten
tweede moet men alle dieren op een
weide behandelen. De ei-uitscheiding van
alle dieren op dezelfde weide moet worden onderdrukt. Voorts moet je de dieren
het hele seizoen op de weide laten staan.
Ten slotte moeten de dieren ten laatste

© Luc Van dijck

volwassen wormen. Tijdens deze fase
veroorzaken de wormen schade aan het
dier. Symptomen treden vooral op bij
eerste weideseizoenskalveren en bij
oudere dieren die voor de eerste keer
besmet worden. Bij kalveren kan men
tussen juli en oktober verlies aan uniformiteit tussen de kalveren, diarree met
bevuilde achterhand en minder eetlust
met verminderde gewichtsaanzet en zelfs
gewichtsverlies zien. De kalveren hebben
een ruw en dof haarkleed. Runderen die
voor de tweede keer worden ingeweid,
moeten tijdens hun eerste weideseizoen
voldoende afweer opgebouwd hebben.
Onvoldoende afweer kan voorkomen bij
dieren die onjuist of te frequent behandeld
werden in het vorige weideseizoen.

Longwormen
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Longwormziekte of grashoest wordt
veroorzaakt door Dictyocaulus viviparus.
De meeste runderen komen ooit in contact met deze parasiet, maar de ziekte
grashoest komt slechts bij een minderheid voor. In tegenstelling tot maagdarmwormen is de weidebesmetting met
longwormen onvoorspelbaar. De symptomen kunnen het hele weideseizoen
voorkomen en bij alle leeftijden. Niet
zozeer de temperatuur (zoals bij maagdarmwormen), maar vooral de vochtigheid en neerslag zijn bepalend voor de
ontwikkeling en verspreiding van het
infectieus stadium. Het al dan niet optreden van grashoest hangt enerzijds af van
de snelheid waarmee het dier afweer
opbouwt en anderzijds van de omvang van
weidebesmetting. Helaas hangt deze
weidebesmetting sterk af van de weersomstandigheden (vochtigheid). Ze is dus
onvoorspelbaar in tegenstelling tot maagdarmwormen.
Symptomen Het ziektebeeld hangt af van
het aantal opgenomen infectieuze larven
en van de individuele gevoeligheid en
afweer van het rund. De dieren hoesten
en hebben een versnelde ademhaling.
Typisch bij grashoest is dat het hoesten
pijnlijk is. De dieren proberen de hoest
tegen te houden, staan wijdbeens met
gestrekte hals, hun muil is open en vaak
steken ze hun tong uit de muil. De dieren
eten en drinken minder, ze zijn algemeen
ziek en vermageren. Koorts treedt normaal gezien niet op, tenzij bij secundaire
besmettingen. Na een vijftal weken zie je
een geleidelijke verbetering van de symptomen. In drastische gevallen kunnen
dieren sterven.
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De weidebesmetting is hoog in de periode maart-april, laag in mei en juni en weer hoog eind juni en
begin juli. Je mag de eerste weideseizoensdieren niet vóór 1 mei op de weide brengen.

C

op

yr

Preventie Het doel van controle van
maagdarmwormen is de opbouw van
afweer zonder productieverliezen. Met
andere woorden, we willen zo ingrijpen
dat de runderen wel een besmetting
oplopen zodat ze afweer opbouwen maar
we willen een dergelijke besmetting
zonder productieverliezen voor de veehouder.
In België wordt vooral een preventieve
behandeling toegepast als controlemaatregel tegen maagdarmwormen. Door de
dieren strategisch te behandelen, kan een
hoge weidebesmetting worden verhinderd. Enkel preventief behandelen is
onvoldoende. Je moet dit combineren met
enkele basisregels. Vooreerst mag je de
eerste weideseizoensdieren niet vóór
1 mei op de weide brengen. Voor 1 mei is
de weidebesmetting te hoog: de kalveren
nemen veel overwinterde larven op,
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eind oktober worden opgestald. Vanaf dan
is de grasgroei namelijk sterk afgenomen
en overleven de larven langer bij lage
temperaturen. De weidebesmetting zal
hierdoor opnieuw stijgen.
Producten en schema’s Er bestaan
verschillende schema’s naargelang van
de mogelijkheden en de beschikbare tijd
om dieren op de weide te vangen en te
manipuleren. Enerzijds zijn er bolussen
die langdurig product vrijstellen, anderzijds kan je de dieren behandelen met een
pour-on of injectie. Er bestaan veel verschillende schema’s (zie kader).
Raadpleeg je dierenarts voor een bedrijfsspecifiek en economisch ontwormingsschema en evalueer het. Bij productie
verliezen of bij een te goede bescherming
moet je het schema aanpassen. Steeds
meer is er een te goede bescherming
tijdens het eerste weideseizoen, waardoor
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Bedrijfskapitaal
Het jongvee is je toekomstige bedrijfskapitaal. Vermijd daarom verminderde
gewichtsaanzet of gewichtsverlies. Het is
belangrijk om te investeren in een goed

ontwormingsschema tegen maagdarmwormen. Met de lente voor de deur denk
je best eens na over een bedrijfsspecifiek
schema op basis van de bevindingen van
vorig jaar. Bedrijven die jaarlijks problemen hebben met grashoest, kunnen
vaccinaties tegen longwormen overwegen
en deze alvast inplannen. n
ilse Declerck is als dierenarts verbonden
aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de
ugent.
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voor inweiden. Vanaf 2 weken na de
laatste toediening hebben de dieren
afweer opgebouwd. De beide vaccinaties
moeten op stal gebeuren en niet op de
weide. Vaccinatie tegen longwormziekte is
relatief omslachtig maar geeft goede
resultaten.
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• Op 3 en 8 weken na
inweiden behandelen me
t ivermectine;
• Doramectine/eprinom
ectine bij inweiden en
8 weken later;
• Moxidectine bij inweid
en en 10 weken later;
• laat inweiden (juni)
en 3 weken na inweiden
eenmalig
behandelen;
• Eenmalig behandele
n bij inweiden en vroeg
opstallen (begin
september).
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Je kan de diagnose vaststellen op basis
van de typische symptomen, aangevuld
met laboratoriumonderzoek. Neem hiervoor verse mest (niet van de grond). Die
moet je gekoeld wegbrengen om onmiddellijk te laten onderzoeken op larven.
Behandeling en preventie Je kan het dier
met de meeste ontwormingsproducten
behandelen. Bij sommige dieren moet
deze behandeling worden aangevuld met
antibiotica. Controle door middel van
preventief/ strategisch te ontwormen
(zoals bij maagdarmwormen) is onmogelijk omdat weidebesmetting bij longwormen onvoorspelbaar is. Tegen longwormziekte kan je wel vaccineren. Het vaccin
bestaat uit bestraalde larven. Voor de
opbouw van afweer moeten de larven
levend zijn, waardoor het vaccin zeer
strikt volgens de bijsluiter bewaard moet
worden (4 °C, te gebruiken tot 5 dagen na
opening). Bovendien mag je voor en na
het toedienen van het vaccin geen ontwormingsproducten toedienen, anders sterven de larven af. Het vaccin moet individueel en oraal worden toegediend. Dat moet
2 keer gebeuren met 4 weken ertussen.
De eerste vaccinatie moet een zestal
weken voor inweiden gebeuren en de
tweede vaccinatie dus een tweetal weken

check!
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Patentkali® is de eerste keuze – wanneer het gaat om de optimale bemesting van groenten- en fruit
met kalium, magnesium en zwavel. De direct voor de plant opneembare meststof (met als samenstelling
30% K 2O, 10% MgO en 42% SO3 ) is in sulfaatvorm, uiteraard chloridearm en voor de biologische
landbouw toegestaan. De werking ervan spreekt voor zich:
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