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WAT VERTELDE TANKMELK ONS OVER WORMINFECTIES IN 2020?

Analyse uitslagen geeft
handvatten
GD maakt jaarlijks, op anonieme basis, een analyse van de
uitslagen van het tankmelkonderzoek op antistoffen tegen
de parasieten longworm, maagdarmwormen en leverbot van
bedrijven die al langer deelnemen aan Worminfecties
Tankmelk. We kijken onder meer naar de landelijke ontwikkelingen. Waren er in 2020 minder, net zoveel of meer
infecties als in de jaren ervoor? Komen bepaalde parasieten
vaker voor in een bepaalde regio? En wat kunt u doen bij
een positieve uitslag? We zetten het voor u op een rij.
Voor longworm en maagdarmwormen waren de tankmelkuitslagen in 2018 en 2019 vrij stabiel. Daarentegen daalde het aantal
leverbotpositieve tankmelkuitslagen in 2019. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hete en droge zomers. In 2020 zien
we aanzienlijk minder bedrijven die positief testten op longworm, maar wel iets meer (hoog)positieve tankmelkuitslagen
voor maagdarmwormen. Voor leverbot zien we opnieuw iets
minder positieve uitslagen. De uitslagen van 2020 laten daarnaast net als eerdere jaren zien dat bedrijven in bepaalde
gebieden in Nederland een groter risico liepen op een besmetting dan bedrijven buiten deze gebieden. Zie ook de figuren op
deze pagina.
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Positieve uitslag longworm of maagdarmworm
Een (hoog)positieve tankmelk voor longworm of maagdarmworm
betekent dat de weerstandsopbouw bij het jongvee de afgelopen één tot twee jaar mogelijk niet optimaal is verlopen. De
aanloop naar het volgende weideseizoen is een mooi moment
om samen met uw dierenarts eens kritisch te kijken of en hoe
dat misschien beter kan. Kies het juiste moment voor diagnostiek om onnodige of zelfs ongunstige ontworming te voorkomen. Het doel is dat uw jongvee voldoende contact opdoet met
long- en maagdarmwormen om weerstand op te doen, maar niet
zodanig veel dat ze er klachten (hoest, groeivertraging, diarree)
van krijgen. De wormsleutel kan hierbij helpen.
Leverbot
Voor leverbot geldt dat een besmetting altijd ongewenst is,
zowel bij jongvee als bij oudere dieren. Een ongunstige tankmelkuitslag kan te maken hebben met antistoffen die de jongere melkkoeien nog bij zich dragen vanuit een besmetting als
pink. Wilt u bij een positieve tankmelkuitslag voor leverbot
weten of de besmetting bij de melkveekoppel is opgelopen? Dan
kunt u bloed- of mestonderzoek laten doen bij de oudste dieren
uit de koppel.
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Figuren: de percentages bedrijven met (zeer) veel antistoffen in tankmelk voor
maagdarmwormen, longworm en leverbot in 2020, aangetoond per regio, onder
deelnemers (min 5 jaar op rij) aan het abonnement Worminfecties Tankmelk.
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DE WORMSLEUTEL STAAT OP WWW.GDDIERGEZONDHEIUD.NL/WORMSLEUTEL
EN MEER OVER LEVERBOT VINDT U OP WWW.LEVERBOT.NL

