UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK RENÉ BEMERS
Aan de hand van voorbeelden uit hun
dagelĳkse praktĳk schrĳven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven Anthony
De Schryver, René Bemers, Piet De Meuter,
en Hans Van Loo maandelĳks vastgestelde
ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen
en/of mogelĳke preventiemaatregelen.

Verwerpen en te lichte kalveren door hooi

met jakobskruiskruid

naam aandoening
leverschade door jacobskruiskruid
verschijnselen
verschralen van de dieren, leverschade
door vergiftiging, te licht geboren
kalveren, verwerpen
oorzaak
alkaloïden in jacobskruiskruid
behandeling
uittrekken van jacobskruiskruid

Met de maand juli als hooimaand net achter ons, is het wel
goed om even stil te staan bij de gevolgen van een partij hooi
met wat jakobskruiskruid erin. Wat in eerste instantie misschien een goede, goedkope aankoop lijkt, kan al snel een
duurkoop blijken.
Afgelopen winter belde een fokker met blonde d’Aquitaines
me op dat hij niet tevreden was over enkele hoogdrachtige
koeien. Tijdens een rondje langs de dieren vertelde de veehouder dat er eigenlijk niets anders werd gedaan dan in
andere jaren. De dieren kregen hooi of droog kuilvoer van
een zomersnede. De vleesveehouder wilde zo problemen
met het geboortegewicht van de kalveren of eventuele afkalfproblemen voor de koeien vermijden.
Bij inspectie van het voer in de voergoot viel het mij op dat er
veel grove stukken zaten tussen het hooi. Doordat de zomersnedes de laatste jaren waren verdroogd en daardoor inmiddels wat schaarste in het aanwezige voeraanbod was ontstaan, had de vleesveehouder een partij hooi gekocht die
voor paarden niet geschikt was. Naast een bedenkelijke
voerderwaarde bevatte deze partij ook het beruchte jakobskruiskruid.
Dit onkruid bevat alkaloïde stoffen die erg giftig zijn voor de

lever. Aangezien paarden geen bufferende werking van de
pens hebben, is het voor die dieren nog veel giftiger dan
voor runderen.
Maar het was meer dan duidelijk dat bij deze hoeveelheden
de koeien er ook problemen mee hadden. De vleesveehouder voerde er veel van en gooide de voerresten in de potstal
voor strooisel, hij had immers toch genoeg van dat spul. Van
vier op het oog mindere koeien heb ik vervolgens bloed
genomen en de leverwaardes zijn onderzocht. Deze waren
alle afwijkend en bevestigden de vermoedelijke diagnose:
leverschade door de alkaloïden uit het jakobskruiskruid. Een
andere mogelijkheid was dat de leverschade door leverbot
werd veroorzaakt, maar het bedrijf had geen verleden met
leverbot.
De veehouder is na de bloeduitslag gestopt met het voeren
van het besmette hooi en overgegaan op ander voer. Helaas
hebben twee koeien verworpen en een aantal kalveren waren duidelijk te licht bij de geboorte. Uit het abortusonderzoek kwamen verder geen infectieuze oorzaken uit de standaardonderzoeken.
Inmiddels loopt de kudde in de weide en is er aan de koeien
en kalveren niets meer te zien.
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