Nieuwsbrief augustus 2016
Al lijkt het nog ver weg, maar voor je het
weet gaan de beesten al weer op stal.
Belangrijk is het om dan rekening te
houden met bepaalde dingen, bijvoorbeeld
wanneer begin je het best om te enten
tegen pinkengriep?

Graskruipers
Pas op voor graskruipers, oftewel grasaren.
Ze zijn er weer. Groene grashalmen die
langs weilanden en in de berm staan. Vers
groen zijn ze niet gevaarlijk. Als ze
opdrogen na maaien of uitbloeien, worden
ze beige/lichtbruin en breken ze in kleine
stukjes. Deze kleine stukjes hebben
weerhaakjes en een vlijmscherp puntje. Ze
blijven in de vacht van uw hond plakken en
werken zich, door de beweging van de
hond, door de huid naar binnen. Met name
in de oren en tussen de tenen of voetzolen,
met enorme ontstekingen als gevolg.
Houd uw hond weg bij graskruipers en kijk
hem goed na, na iedere wandeling. Vooral
honden met lange haren zoals spaniels,
boomers etc. hebben er vaak last van.

Pinkengriep enten
Om een zo groot mogelijk voordeel te
halen uit de pinkengriep enting, raden we
aan om al voor het opstallen te beginnen
met enten. Zeker de eerste enting, maar
nog beter is het om beide entingen voor de
tijd te doen. Dit betekend in veel gevallen
dat er al eind augustus voor het eerst
ingeënt moet worden.

Resistentie wormen bij schapen
Al een aantal jaren op rij neemt het
probleem van maagdarmwormen toe bij
o.a. de schapen. Daarnaast worden er ook
steeds meer wormen resistent voor de
gebruikte middelen om dit te bestrijden.
Belangrijk is het om af en toe
mestonderzoek te laten uitvoeren om op te
volgen of er problemen zijn op uw bedrijf.
Indien nodig kunnen we dan overstappen
naar weinig gebruikte middelen en
voorkomen dat hier over enkele jaren ook
een resistentieprobleem ontstaat.
Vitamine B12 en Cobalt tekort bij schapen
Door de toename van wormen bij schapen
zien ook steeds meer tekort aan vitamine
B12. Doordat de wormen deze ook
opnemen om te groeien. Cobalt is ook
nodig voor vit. B12 maar door de snelle
grasgroei door de vochtige en warme
zomer zit hier vaak ook een tekort van in
het weiland. Het is dus belangrijk om
dieren die veel last hebben van wormen
ook vitamine B12 en/of cobalt bij te geven.
Mestonderzoek voor en na ontwormen
Om
te
controleren
of
het
ontwormingsmiddel nog voldoende werkt
raden wij aan om voor en 14 dagen na het
ontwormen een mestmonster in te
leveren.

