20-12-18

WAAR GAAT HET OM?
Veel diergeneesmiddelen zijn dodelijk voor vliegen kevers enzovoorts, en
verstoren zo het bodemleven
Daarom: Verstandig omgaan met middelen die toxisch zijn voor het milieu
door:
Zo min mogelijk middelen te gebruiken
Zo verstandig mogelijk toe te dienen
Alternatieven te gebruiken waar het kan
Te voorkomen indien mogelijk
Wachttijden in acht houden als er toch toxische middelen moeten worden gebruikt.

DIERGENEESMIDDELEN

•

Antibiotica

•

Pijnstillers en ontstekingsremmers

•

Ontwormingsmiddelen

•

Anti-coccidiosemiddelen

•

Middelen tegen maden

•

Anti-vliegenmiddelen

•

Middelen tegen leverbot
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COCCIDIOSE MIDDELEN

COCCIDIOSE
Bij rundvee en schapen
Vooral een stalbesmetting, sommige coccidiose soorten juist bepaalde weilanden
Komt naar boven bij een weerstandsdip: verplaatsen, spenen, verkleumen.
Mestonderzoek!!
Behandeling: Toltrazuril (Baycox en dergelijke) zeer schadelijk voor het milieu
Diclazuril (Vecoxan) niet schadelijk voor het milieu!
Hier is een duidelijke keus mogelijk!

MADEN BIJ SCHAPEN
Middelen:

• Neocidol (Diazinon)
• Click (Dicyclanil)
• Byemite (Foxim)
Allen zeer schadelijk voor het
milieu!
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ALTERNATIEVEN: ZOOTECHNISCHE
MAATREGELEN
•

Schapen twee maal per jaar scheren

•

Konten en staarten uitscheren

•

Mest droog houden: Bemesting van de weilanden, Groeistadium van het gras bij
inscharen,

•

Wormen voorkomen/ behandelen

•

Citron??

WORMEN
• Bij paarden, rundvee
en schapen mogelijk
grote problemen
• Veel verschillende
soorten wormen
• Verschillende
periodes in de jaar
• Resistentie
ontwikkeling met
name bij schapen
en paarden!
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PREVENTIEVE MAATREGELEN
• Jonge dieren naar
buiten op een
schone weide
• Omweiden: elke 2-3
weken een nieuwe
weide
• Weet welk weiland
waarmee besmet is!
• Enten: longworm
• Kruiden??

ONTWORMEN: MET VERSTAND!
•

Alleen als het nodig is: na mestonderzoek.

•

Volwassen dieren in principe niet (Rund en schaap)

•

Het juiste middel voor de juiste worm

•

Resistentie-ontwikkeling!?

•

Behandel een paar sterke dieren uit de koppel niet

•

Voldoende middel toedienen: wegen of meten.

SOORTEN ONTWORMINGSMIDDELEN
Groep 1: Benzimidazolen. Veel resistentie!
Wel eerste keus bij voorjaarsworm (schaap) en lintworm.
Groep 2: Levamisol. Weinig resistentie!
Minder goed werkzaam tegen larvale stadia in winterrust
Groep 3: Avermectines en milbemycines
Resistentie komt voor tegen deze middelen, checken is belangrijk
Groep 4: Amino aceto derivaten (Monepantel).
Relatief nieuw middel, resistentie al gevonden
Jaarlijks! Van groep wisselen vermindert de resistentie. Wissel tussen groep 2, 3 en 4.
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RUNDVEE
•

Weinig resistentie

•

In veel gevallen is er geen wormmiddel nodig. Afhankelijk van
weerstand, infectiedruk, omweiden, weersomstandigheden.

•

Oxfendazol (Repidose) werkt nog goed. Toxiciteit??

•

Ivermectine zeer toxisch voor het milieu, moxidectine niet
(Cydectin)

•

Alleen jonge dieren ontwormen, mogelijk is bij opstallen
voldoende.

•
•

Resistentie komt voor!
Volwassen paarden altijd op
geleide van mestmonster.
In de winter inkapseling van
wormen: kies het juiste moment
en het juiste middel.
Mestmonsters: Bij EPG hoger dan
500: ontwormen.
Herhaal de monstername
regelmatig, van april tot eind
oktober.
Moxidectine (Equest) weinig
toxisch, Ivermectine zeer!

PAARDEN

•
•
•
•

SCHAPEN
• Multiresistentie!
• Omweiden
• Verschillende
wormsoorten
• Door het jaar
heen problemen
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VLIEGEN
Bestrijding in
natuurgebieden
problematisch: alle
middelen sterke
milieutoxiciteit.
Permethrin/deltamethrin
In stallen biologische
bestrijding mogelijk
Dierwelzijn
Wrang
Werking Citron???

NOG UIT TE ZOEKEN:
• Positieve lijst
• Wachttijden
• Werkelijke effecten op het milieu (auriplak, click)
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DANK VOOR UW AANDACHT!!
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