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KENNISPARTNERS

Wormenkunnenmelkproductie
flinkremmen

Veel veehouders gaan ervan uit dat
melkkoeien als kalf en pinkweerstand
hebben opgebouwd en daardoor geen
last meer hebben van maag-darm-
wormen. ʻDe laatste jaren is duidelijk

geworden dat deze opvatting niet kloptʼ, zegt
Marieke Blom, productmanager Ruminants
bij Boehringer Ingelheim Animal Health. ʻUit
onderzoek blijkt dat maag-darmwormen bij
melkkoeien verlies van melkproductie en een
verminderde vruchtbaarheid kunnen veroor-
zaken. De melkproductiedaling kan oplopen
tot2kiloper koeper dag.ʼ
ʻOok op bedrijven die werken met een

doordacht weideschema bij de kalveren en de
pinken en dieopde juistemomentenwormen
bestrijden, komt het somsvoor dat devolwas-
sen runderen last krijgen van maag-darm-
wormen. Wormen vormen een voortdurende
bedreiging voor de gezondheid van de koe
en de melkproductie, dus het blijft opletten
geblazen.ʼ Problemen met wormen bij melk-
koeien zijn er ook op bedrijven die hun jong-
vee jaarrond binnen houden of bedrijven die
recentweerbegonnenzijnmethetweidenvan
demelkkoeien.

JAARLIJKS ONDERZOEKEN
Blomsignaleertdatwormbesmettingenbij

demelkkoeien per jaar sterk kunnen verschil-
len. ʻDat hangt onder meer af van de weers-
omstandigheden in het weideseizoen. De
mate van wormbesmetting blijkt van jaar tot
jaar behoorlijk onvoorspelbaar en sterk vari-
abel. Het aandeel bedrijven met een te hoge
besmettingsgraad loopt uiteen van 40 tot 80
procent, blijkt uit tankmelkonderzoek van de
afgelopen jaren.ʼ
In welke mate sprake is van een maag-

darmwormbesmetting bij het melkvee is een-
voudignategaandoorhet latenuitvoerenvan
tankmelkonderzoek. Boehringer Ingelheim
biedt via dierenartsenpraktijken deze onder-
zoeken aan. Het onderzoek bestaat uit het
bepalen van de hoeveelheid antistoffen tegen
maag-darmwormen in eenmelkmonster.
Blomadviseertmelkveehoudersomiedere

zomer zo̓n tankmelkonderzoek te laten doen.
ʻJuist omdat de verschillen van jaar tot jaar
groot zijn. En ook omdat je aan de koeien
vrijwel nooit ziet dat ze last hebben van wor-
men. Het verlies aan melkproductie verloopt
doorgaans zo geleidelijk dat je het niet snel
toeschrijft aan wormen. Het loont omelk jaar
wormonderzoek te doen en op grond van de
uitslag te bepalen of actie nodig is. Uiteraard
hoef je een tankmelkonderzoek naar maag-
darmwormenniet tedoenalsdekoeienniet in
de wei komen. Mits er geen vers gras gevoerd
wordt van percelen diebeweidzijn geweest.ʼ
Boehringer Ingelheimonderzoekt jaarlijks

tankmelk van zo̓n 600 melkveebedrijven op
antistoffen tegen maag-darmwormen. Er zijn
ook enkele andere aanbieders van vergelijk-

bare tankmelkonderzoeken. Onder meer de
Gezondheidsdienst voorDieren (GD).
Het tankmelkonderzoek kent drie uitslag-

categorieën: laag, licht verhoogd en hoog.
Blom: ʻEen licht verhoogde wormbesmetting
kan al een productieverlies van 1 kilo melk

per koe per dag veroorzaken. Melkveehou-
ders met een uitslag ʻlicht verhoogdʼ kunnen
het best met hun dierenarts overleggen over
de aanpak. Is de uitslag ʻhoog̓ dan luidt het

advies om de gehele koppel melkkoeien te
ontwormen.ʼ
Op bedrijven met veel antistoffen tegen

maag-darmwormen is het ook zinvol ommet
de dierenarts te spreken over mogelijkheden
omvolgendjaarhetweidemanagementbij het
jongveeaan tescherpen.
Hoe het dit jaar gesteld is met de besmet-

tingsgraad bij melkkoeien, weet Blom nog
niet. ʻWe hebben nog maar van een beperkt
aantal bedrijven de uitslag binnen. Daaruit
komt naar voren dat 49procent van debedrij-
ven temakenheeftmet een licht verhoogdeof
een hogebesmettingsgraad.Mogelijk heeft de
langedroogteperiodebijgedragen aanminder
maag-darmwormen. Of dat echt zo is, zal blij-
ken alsweovermeer uitslagenbeschikken.ʼ

Wormbesmettingenbijmelkkoeienkunnenperjaarsterkverschillen.Ondermeerdeweersomstandighedeninhetweideseizoenzijnhierbij bepalend.

ʻWormen vormeneen
voortdurende bedreiging voor
de gezondheid vande koeʼ

Het loontomiederweideseizoentebepalenhoehet is

gesteldmetdebesmettingvanmelkkoeienmetmaag-

darmwormen. Eenwormbesmettingkandemelkpro-

ductieflinkdrukken. ʻEentankmelkonderzoekiseen

makkelijkemanieromeengoedbeeldtekrijgenvande

besmettingsgraadindekoppel̓ , steltMariekeBlomvan
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Tankmelkonderzoekisnietalleeneenmakkelijkemanierombijmelk-
koeien de besmettingsgraad voor maag-darmwormen in beeld te
brengen.Eenmelkmonsterleentzichookomtebepalenhoehetbedrijf
ervoorstaatalshetomleverbotgaat.
Chronischeleverbotisdemeestvoorkomendevorm.Bijrunderenzijnin
ernstigeleverbotjarentevroegafkalven,eenverlaagdemelkproductie
enslechtegroeivanhetjongveedebelangrijksteklachten.
InvoorgaandejarencombineerdeBoehringerIngelheimhetonderzoek
naarmaag-darmwormenmetdatnaarleverbot.Dit jaarisdatanders.
Alletankmelkmonstersvooronderzoeknaarmaag-darmwormenzijnal
genomen.Inhetnajaarkunnenmelkveehoudersviahundierenartsen-
praktijkeentankmelkmonster voor het leverbotonderzoek inleveren.
ʻWe zijn tot de conclusie gekomendat het beter is ombeideonder-

zoekenuit elkaar te trekken̓, vertelt Marieke BlomvanBoehringer
Ingelheim.ʻDezomerisdebesteperiodeomvoormaag-darmwormen
debesmettingsgraadtebepalen.Voorleverbotinfectiesishetnajaarde
meestgeschiktetijdomwaarnemingentedoen.̓
Insteedsmeerdelenvanhetlandzijnindelaatstedecennialeverbot-
infecties gevonden. ʻMelkveehouders doenergoedaanommethun
dierenartsteoverleggenoftankmelkonderzoeknaarleverbotzinvolis̓ ,
adviseertBlom.ʻTijdensdeafgelopendrogeperiode lekendekansen
voorde leverbotparasietbeperkt,maarniets iszoveranderlijkalshet
weer.Het is nunogniet te zeggenhoe leverbotbesmettingenzichde
komendemaandenontwikkelen. Gelukkigzijn er nuookproducten
beschikbaardiedebehandelingvanmelkgevendekoeientegendeze
parasietmogelijkmakentijdensdelactatie.̓
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