Maagdarmwormen bij schapen
BELANGRIJK:
Een wormbesmetting geeft niet altijd diarree.
Diarree kan ook veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, voedingsproblemen,
coccidiose of door een zwaar bemest weiland
Mestonderzoek is essentieel om de veroorzaker van diarree op te sporen (advies: rectaal
mengmonster van bij voorkeur minimaal 5 dieren)
BEHANDELING:
o Ontworm correct: alleen als het nodig is, weeg de dieren, controleer spuit / drench-apparaat,
controleer de dosering
o Behandel de ooien 3 dagen voordat ze met de lammeren naar buiten gaan
o Behandel de lammeren bij het spenen. Verweid de lammeren naar een schone wei, maar doe dit niet
direct
o Behandel bij voorkeur 95 tot 98% van alle dieren
o Laat eenmaal per jaar bepalen of het toegepaste wormmiddel nog effectief. Laat twee weken na de
behandeling van de schapen één of meerdere mengmonsters mest onderzoeken.
ADVIES MIDDELEN:
o Cydectin: in bek
o
o
o
o
o
o
o

Noramectin drench: in bek
Oramec: in bek
Iverveto: injectie
Ivomec: injectie
Dectomax: injectie
Endex: in bek
Panacur: tablet in bek

n.b.: nawerking van een aantal weken tegen Haemonchus contortus
en Trichostrongylus

n.b.: ook werkzaam tegen leverbot
n.b.: bij voorkeur niet gebruiken, veel resistentie tegen dit middel

PREVENTIE:
o Stel een ontwormplan op: behandelingen noteren!
o Beweidingschema: door juiste beweiding wormbesmetting voorkomen/verkleinen! (een goed
beweidingschema kan het aantal malen ontwormen tot een minimum beperken)
Ø Breng de ooien met lammeren naar buiten op zo schoon mogelijk weiland en verweid ze daarna
naar schoon of veilig land:
o verweiden: tot 1 juli binnen 3 weken, na 1 juli binnen 2 weken
o schoon: nieuw ingezaaid grasland, gemaaid grasland of land wat dat jaar niet beweid is door
schapen
o veilig: lammeren niet terug laten komen op land binnen drie maanden.
Ø ideale situatie: maak 7 percelen
Ø hobbyhouder: indien ideale situatie niet haalbaar is: maak schuur met verharde uitloop of uitloop van
zand (geen gras), laat hier drachtige dieren (en later ooien met de lammeren) minimaal 3 maanden
lopen. Direct na het aﬂammeren ontwormt u de volwassen dieren. Als groep starten met beweiden
en dan om de 3 weken omweiden. Mestonderzoek nadat een perceel voor de tweede keer is
beweid.
o Zorg voor goede, weerbare lammeren (voldoende biest en melk, goede voeding)
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