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Kalveren zijn op een leeftijd van
zes maanden oud genoeg om
de wei in te gaan. Vanwege het
bijvoeren is een weitje (niet het
kalverweitje van vorig jaar!) dicht
bij huis het meest praktisch.

LEVENSDUUR

‘Standaard ontwormen is achterhaald’

Jongvee
weiden voor
de weerstand

Weidegang en skeletopbouw
Een aspect dat volgens Hegen behoorlijk wordt onderschat, is dat
weiden voor het jongvee heel goed is voor de ontwikkeling van het
skelet en de spieropbouw. In de wei krijgen de jonge dieren veel meer
beweging dan op stal. „Ik zie ook een link met de skeletontwikkeling
en minder klauwproblematiek op latere leeftijd.” Bij weidegang is door
uv-straling van zonlicht op de huid de voorziening met vitamine D goed
geregeld. Vitamine D is belangrijk voor botvorming en weerstand. Maar
het is wel belangrijk om de mineralenvoorziening in de gaten te houden;
calcium, fosfor en koper zijn nodig voor de skeletopbouw en elementen
als kobalt, koper, selenium, zink en vitamine E voor de weerstand, benadrukt hij. „En dat hangt ook weer samen met de weerbaarheid tegen
Mortellaro en andere klauwaandoeningen later.”

Als we weidegang willen stimuleren, hoort het weiden van jongvee daarbij,
zegt boerenveearts en weidecoach Gerrit Hegen. De dieren leren grazen,
het is goed voor de ontwikkeling van het skelet én ze bouwen op een
natuurlijke wijze weerstand op tegen ziekteverwekkers als longwormen,
maagdarmwormen en coccidiose.
„Zomaar voor de vuist weg dieren ontwormen, dat moeten we niet meer willen”, zegt
Gerrit Hegen. „Veel wormmiddelen zijn langwerkend. De werkzame stof komt via de mest
ook weer op het land terecht en dat heeft
een negatieve invloed op het bodemleven.
Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, willen om die reden ook bij voorkeur

Werkzame stof
wormmiddelen komt via de
mest weer in de bodem
geen dieren inscharen die behandeld zijn met
wormmiddelen”, weet hij.
De weidecoach propageert het weiden
van jongvee, hoewel de tendens is dat het
afneemt. Hij schat dat bij circa 50 procent
van de veehouders bij wie hij komt, oudere
kalveren en pinken nog naar buiten gaan.

Het is ook bewerkelijk, erkent hij. „Maar als
we weidegang willen stimuleren, dan mag je
het jongvee eigenlijk niet op stal houden. Ze
hebben die basisschool gewoon nodig.” Hij
kent voorbeelden van vaarzen die nooit zijn
geweid en na afkalven vervolgens in de wei
drastisch onderuit gaan in conditie, met alle
gevolgen van dien, vertelt hij.
Idealiter krijgt het jongvee volgens Hegen
200 dagen weidegang, voordat ze aan de
melk komen, waarvan 60 dagen als kalf en
140 dagen als pink. Jongvee weiden vereist
wel enige planning en organisatie, zeker op
bedrijven met een niet te grote huiskavel.

Maagdarmwormen
Om weerstand op te bouwen tegen maagdarmwormen moet het jongvee worden
uitgebracht op een licht besmet perceel. De
larven van maagdarmwormen overwinteren
op het gras. De kalverweide van vorig jaar is
doorgaans zwaarder besmet dan die van de
melkgevende dieren, dus kies voor een perceel waar vorig jaar koeien hebben geweid,
adviseert Hegen. „Maagdarmwormen zijn op

te bouwen. Eventueel kan met een tankmelkmonster de ontwikkeling van antistoffen
tegen maagdarmwormen in de gaten worden
gehouden.

Longwormen

elk bedrijf aanwezig, dus een lichte besmetting onder het melkvee is er altijd wel.”
Na vijf tot acht weken weiden verzamel je
dan van circa vijf kalveren wat verse mest,
zodat de dierenartsenpraktijk op basis van
het aantal wormeieren per 100 gram mest de
mate van infectie kan vaststellen. Een zware
infectie kan leiden tot een groeivertraging bij
het jongvee; behandelen en omweiden naar
een schoon perceel (etgroen) is dan gewenst.
Bij een lichte infectie kunnen de kalveren
blijven lopen (uiteraard bij voldoende grasaanbod). Later in het weideseizoen of bij opstallen kun je op basis van bloedonderzoek bekijken of ontwormen daadwerkelijk nodig is.
„Op deze manier gebeurt dat nog te weinig”,

vindt Hegen. „De tendens is nog steeds om de
dieren standaard te ontwormen. Maar ik vind
dat achterhaald. Het past niet in het cirkeltje
van dier, bodem, plant en verantwoord omgaan met diergeneesmiddelen.”

Wachttijd
Als er in het eerste jaar een goede immuniteit
is opgebouwd, kunnen de pinken het tweede
jaar worden uitgebracht op etgroen. Er is
dan geen monitoring via mest of bloed meer
nodig en ook geen wormenkuur. Als het niet
is gelukt om in het eerste jaar voldoende
weerstand te kweken, bijvoorbeeld doordat
de dieren op te schoon land zijn uitgebracht,

of te veel zijn omgeweid, dan moet de strategie voor het eerste jaar worden herhaald. Dus
de dieren uitbrengen op percelen waar vorig
jaar (oudere) runderen hebben gelopen.
Mochten ze toch een fikse besmetting oplopen en behandeld moeten worden, houd dan
rekening met een wachttijd van minimaal
twee maanden van bepaalde middelen, zegt
Hegen. „Behandel ze dus op zijn laatst twee
maanden voor het afkalven met dergelijke
middelen en kies anders voor een pour-on
zonder wachttijd.”
Voor nieuwe weiders, die ook geen jongvee
hebben geweid, geldt dat de weiden de
eerste twee jaar relatief schoon zullen zijn.
Het is dan lastig om voldoende immuniteit op

In de regel overleven longwormlarven niet
op de weide, al is dat bij zachte winters niet
geheel uit te sluiten. De besmetting wordt
vooral in stand gehouden door dragerkoeien in het koppel: dieren die zelf geen last
hebben van longworm, maar wel wisselende
hoeveelheden larven uitstoten. Naar schatting is één op de tien koeien drager.
Een fikse longwormbesmetting gaat gepaard
met longontsteking, groeivertraging of een
niet geringe melkproductiedaling. „Als jongvee te maken krijgt met een heftige infectie,
dan kunnen ze binnen een week al stikken
door alle longwormlarven die de bronchiën
verstoppen”, waarschuwt de boerenveearts.
Voor jongvee dat loopt op een perceel op
afstand, is het dus zaak om daar goed het
oog op te houden. „Als je er maar eens in de
week komt, kun je zomaar te laat zijn.”
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Idealiter krijgt het jongvee 200 dagen weidegang, voordat ze aan de melk komen, waarvan 60 dagen als kalf en 140 dagen als pink.
Als dieren beginnen te hoesten, een droge
kuch bij het opjagen, is dat een sterke indicator van een longworminfectie. De dierenarts
kan die bevestigen via het luisteren naar de
longen. „Die hoor je dan piepen en kraken
als een oude muziekdoos”, weet Hegen uit
ervaring. Mestonderzoek op longwormlarven
kan de diagnose bevestigen. „Bij een echte
longworminfectie moet je er snel bij zijn;
meteen de dierenarts laten komen en zorgen
dat je nog dezelfde dag het mestonderzoek
kunt laten doen.”
Bij nieuwe weiders mag je redelijkerwijs
uitgaan van onbesmette weiden. Wel is het
zo dat als in het weiland van de buurman wel
altijd is geweid, er longwormlarven aanwezig kunnen zijn. De larven van longwormen
worden namelijk door een op mest levende
schimmel verspreid. Die schimmel schiet behalve zijn eigen sporen ook de larven in het
rond; die kunnen zo enkele meters tot (met
meewind) enige tientallen meters afleggen.
„Zelfs bij zomerstalvoedering moet je daar
rekening mee houden”, waarschuwt hij. Ook
nieuwe weiders moeten dieren goed in de
gaten houden of ze niet beginnen te hoesten

bij inspanning, zoals opjagen. Een heftige
longworminfectie bij melkkoeien komt op die
bedrijven vaak voor in het tweede of derde
jaar na de start van de weidegang en minder
vaak in het eerste jaar.

Kalveren vanaf zes maanden
Kalveren zijn op een leeftijd van zes maanden
oud genoeg om de wei in te gaan. Juni en juli
zijn daarvoor ideale maanden, aldus Hegen.
Vanwege het bijvoeren is een weitje (niet het
kalverweitje van vorig jaar!) dicht bij huis het
meest praktisch. Daarbij moet je erop letten
dat kalveren niet in te snel gras komen met
een overmaat aan onbestendig eiwit.
Want als de kalveren overstuur raken van
te snel gras, is dat ook een ideaal moment
voor de weide-coccidiose om toe te slaan.
Dit is een heftige vorm van diarree die wordt
veroorzaakt door de darmparasiet Eimberia
alabamensis. De Eimeria-oöcysten zijn heel
resistent; ze kunnen meer dan een jaar overleven in de wei en vriezen niet of nauwelijks
kapot. Zelfs hooi kan ermee besmet zijn.
Kalveren nemen ze in de wei op met het gras

en vervolgens nestelt de parasiet zich in de
darmcellen. De darmschade zorgt voor heftige diarree, die zich doorgaans manifesteert
zo’n 10 tot 14 dagen nadat de kalveren in
een besmet perceel komen. „Bij een stevige
infectie gaan kalveren echt voor de bijl, dus
schaar ze niet in op een perceel waar vorig
jaar weidecoccidiose heeft geheerst.”
Een lichte besmetting is echter wel goed
voor het ontwikkelen van de weerstand. Als
kalveren aan de diarree raken, kun je de mest
laten onderzoeken op oöcysten. Is de uitslag
positief, dan adviseert Hegen om de dieren
op te stallen of om te weiden op een perceel
dat al meerdere keren is gemaaid. Voor behandeling van weidecoccidiose is Tolracol het
enige toegelaten middel.
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Heeft u vragen en/of opmerkingen,
neem dan contact op met de
redactie via redactie@melkvee.nl
of tel 0314 – 62 64 38.

‘Vaccineren tegen longworm al gauw rendabel’
Op bedrijven met een longwormhistorie adviseert
Gerrit Hegen om dieren die voor het eerst de weide
ingaan, te vaccineren. „Dat is zeer effectief en zeker bij
zwaarder besmette bedrijven gauw rendabel.”
De dieren moeten op stal dan twee keer worden
gevaccineerd, met een tussentijd van vier weken, en
moeten na de enting nog twee weken binnenblijven
voordat ze de wei in gaan. Weidegang en een lichte
veldbesmetting met longwormen is wel noodzakelijk na de enting, om voldoende immuniteit op te
bouwen. Geef gevaccineerde dieren daarom weidegang van twee weken tot drie maanden na de tweede

enting. Idealiter weid je ze dan volgens Hegen zes
tot acht weken op licht besmet land, gevolgd door
omweiden op etgroen.
„Pas op dat je gevaccineerde dieren nooit samen met
niet-gevaccineerde dieren weidt. Doe je dat wel, dan
loop je kans op te zware infectiedruk op een perceel,
waardoor longwormen door de vaccinatie heen
breken en alsnog schade kunnen veroorzaken.” Een
strak vaccinatieschema en voorkomen dat niet-gevaccineerde dieren bij de gevaccineerde dieren in de
weide komen, is daarom volgens de boerenveearts
essentieel.

