FOKKERIJ SCHURFTONDERZOEK

Bomange-project

onderzoekt genetische
gevoeligheid voor schurft
Dat witblauwen meer last van schurft hebben, ervoeren al meerdere
vleesveehouders. In een wetenschappelijk onderzoek in het Bomangeproject wordt hiervan de genetische achtergrond bestudeerd. Bovendien wordt er momenteel bij twee dna-regio’s nauwkeurig onderzocht
of deze gevoeligheid te verklaren is.
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et mogen dan wel kleine diertjes zijn, toch
veroorzaken de Psoroptes ovis-mijten bij het
Belgisch witblauw soms een heuse ravage.
Deze mijten veroorzaken kale plekken en jeukende
korsten op de huid van de dieren, ook wel schurft genoemd. Door de jeuk beginnen de dieren te schuren
en ontstaat er nog meer irritatie en ontsteking.
Het behandelen van deze aandoening is vaak tijdrovend en niet eenvoudig. Bovendien zijn er meer en
meer signalen dat mijten resistent worden tegen
verschillende acaricide-producten. Dit kan toekom-

stige behandelingen tegen schurft in gevaar brengen.
Daarom heeft het Bomange-project als doel om de
bestrijding van deze aandoening over een andere
boeg te gooien. In dit project wordt er gekeken of het
mogelijk is om dieren te fokken die minder gevoelig
zijn voor schurftinfecties.

Genetisch onderzoek
In het project werden bijna 1500 dieren bekeken,
verdeeld over meer dan 60 bedrijven. In de kuddes
van de bemonsterde bedrijven werd er in het bijzon-
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der gekeken naar de meest extreme dieren, dus de
dieren die of erg gevoelig zijn voor schurft of er
(schijnbaar) ongevoelig voor zijn. In dezelfde kudde
zijn vaak grote verschillen te vinden in de ernst van
de symptomen van de dieren. Het onderzoeksteam
vermoedt dan ook dat sommige dieren meer genetische aanleg hebben voor schurftgevoeligheid.
Tijdens het bedrijfsbezoek werden de huidbeschadigingen van elk dier opgemeten en een afkrabsel van
de huid genomen. Met dit afkrabsel is microscopisch
vastgesteld om welke soort schurft het gaat, veroorzaakt door de schurftmijt (psoroptes) of door een
andere parasiet. Daarnaast werd een bloedstaal van
elk onderzocht dier verzameld voor dna-analyse.
In dit dna is dan gezocht naar genetische varianten,
mutaties genoemd, die in verband kunnen gebracht
worden met meer of minder schurftgevoeligheid.
Voorlopig werden er al twee dna-regio’s gevonden
waar dergelijke mutaties zich mogelijk verscholen
houden. Op dit moment onderzoekt het team over
welke mutaties dit gaat en of deze mutaties later
eventueel in een genetische test gebruikt kunnen
worden. Op die manier zou het dan immers mogelijk zijn om genetisch schurftgevoelige dieren te
identificeren en deze informatie te gebruiken in
het fokprogramma.

Het Bomange-project
Het Bomange-project is een project
uitgevoerd door onderzoekers van de
universiteiten van Leuven, Gent en Luik,

en de stamboeken Elevéo en CRV, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Gezondheid van 2017 tot 2020.

Witblauw aantoonbaar gevoeliger
Naast deze twee interessante regio’s in het dna stelden de onderzoekers vast dat de mutatie in het myostatine-gen – ook wel dikbilgen genoemd en verantwoordelijk voor de dubbele bespiering bij het
Belgisch witblauw – gekoppeld kan worden aan een
verhoogde schurftgevoeligheid. De onderzoekers
zoeken op dit moment verder naar de mogelijke onderliggende oorzaak van dit verband. Voorgaande
zou echter wel deels kunnen verklaren waarom het
Belgisch witblauw gevoeliger is voor schurft in vergelijking met andere rundveerassen.
Overigens tonen de microscopische analyses van de
huidafkrabsels aan dat er op vele bedrijven heel wat
dieren zijn die weinig letsels vertonen, maar toch vol
mijten zitten. Dieren die schijnbaar geen last hebben
van schurft, kunnen zo wel drager zijn van mijten en
op deze manier de kudde blijven aansteken. Dit demonstreert het belang van een gelijktijdige behandeling voor de gehele kudde, om zo alle aanwezige
mijten te doden.

Er zijn steeds meer indicaties dat schurftgevoeligheid deels genetisch bepaald is

Tot slot stelde het onderzoeksteam ook vast dat er
tussen de verschillende bedrijven heel wat verschillen zijn in het niveau van de schurftbesmetting.
Deelnemende veebedrijven kregen daarbij advies om
het schurftprobleem beter aan te pakken.
Op dit moment worden nog de laatste analyses uitgevoerd op de verzamelde gegevens. Daarnaast wordt
er gekeken hoe de resultaten eventueel kunnen gebruikt worden in het fokprogramma van het Belgisch witblauw. l

Schurft onder controle houden
Om het schurftprobleem de baas te kunnen
zijn, rust de behandeling op enkele belangrijke principes:
– Behandel preventief bij het binnenbrengen
van de dieren in de winter.
– Behandel alle dieren, ook de dieren die
geen symptomen hebben. Deze dieren
kunnen immers ook dragers van de mijten zijn.
– Behandel alle dieren tegelijk, ook het jong-

vee. Zo hebben de mijten geen kans om te
overleven op bepaalde dieren.
– Volg de voorgeschreven behandeling strikt
op, de meeste producten doden enkel de
levende mijten en werken dus niet in op de
eitjes. Door het behandelschema strikt op
te volgen geeft u de mijten en hun eitjes
geen kans om te overleven en wordt de
reproductiecyclus doorbroken.
– Scheer de dieren bij het binnenkomen voor

de winter, maar bij voorkeur niet in de stal
zelf. Verwijder al het haar en alle korsten
van de grond en reinig de vloer grondig.
Door het scheren geeft u de mijten minder
kans om een geschikte omgeving te vinden
en wordt al een deel van de mijten verwijderd.
– Behandel de dieren onmiddellijk na het
scheren om de mijten zo weinig mogelijk
kans te geven.
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