Inzet van loopeenden op
bedrijfsniveau in 2014
Vanaf de zomer van 2014 wordt de vervolg stap gezet in het praktijknetwerk. Daarin zal worden gemeten of het wegeten van slakjes door loopeenden invloed heeft op de leverbotinfecties bij lammeren.
Ook in 2014 zullen er informatiebijeenkomsten worden belegd over dit
onderwerp met schapen- en rundveehouders.
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Leverbot bestrijden met
loopeenden

Leverbot
Leverbot bij dieren wordt veroorzaakt door een parasiet, de leverbot
(Fasciola hepatica), een platworm die de lever aantast. Via de mest van
besmette koeien, schapen, reeën, hazen, etc. komen de wormeieren op
het land. Afhankelijk van de temperatuur en de aanwezigheid van water,
ontwikkelt zich binnen 10-20 dagen vanuit het ei een larfje die in ‘n laagje
water op zoek gaat naar de leverbotslak (Galba truncatula). Het larfje dringt
de slak binnen, vermenigvuldigt zich en ontwikkelt verder tot een volgend
stadium, de zogenaamde cercariae.
Dier neemt
metacercariën op

Leverbod in lever

Eieren in mest
op het land

Met financiering van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling werd er in augustus 2013 een onderzoek gestart om de leverbotproblematiek op een geheel andere manier aan te pakken.

Leverbot bestrijden met loopeenden
Zonder slakjes geen leverbot

Doelstelling
In dit samenwerkingsverband wordt
ingezet op preventie van leverbot
door het terugdringen van de populatie zoetwaterslakken door gebruik te maken van het foerageergedrag van koppels loopeenden.

Cercariae zwemmen naar
grasspriet (metacercariën)

Veldwerk / Onderzoek 2013
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Larven ontwikkelen in slak
tot volgend stadium
(cercariae)

Bestrijding van leverbotinfecties is een
tweesporenbeleid
Preventie: Deze richt zich op het leefgebied
van de leverbotslak, bijvoorbeeld door
vochtige weilanden te draineren of natte
stukken uit te rasteren. Dit blijkt in de praktijk soms lastig.
Behandeling: Leverbotmiddelen worden ingezet om ernstige infecties in natte gebieden te voorkomen. De leverbotmiddelen in

Larven zwemmen naar
poelslak

Nederland zijn (combinatie) preparaten op
basis van closantel (niet larvicide) en triclabendazol (larvicide).
Door het veelvuldige gebruik van het leverbotmiddel triclabendazol zijn er inmiddels
veel gevallen van resistente leverbotten
gevonden.

Onder leiding van de Faculteit Diergeneeskunde en Provinos werd er door een
student onderzoek uitgevoerd en de eerste ervaring opgedaan met de inzet van loopeenden. Geconcludeerd werd dat loopeenden een effectief
biologische bestrijdingsmiddel lijken te zijn tegen de leverbotslak (Galba
truncatula), maar dat aanvullend onderzoek nog nodig is.
Anderzijds werd tijdens het onderzoek duidelijk dat de problematiek van
de leverbot niet beperkt blijft tot de schapenhouderij, maar ook in de
rundveehouderij tot grote ongerustheid leidt.

Kent u deze (tussen) gastheer?
staan de schapenhouders eigenlijk
met de rug tegen de muur. De farmaceutische industrie komt voorlopig niet met een oplossing.

Als de bestrijding van leverbot dan
ook nog aangepakt wordt op een
Dit is in Nederland niet eerder ont- zeer duurzame manier, zowel ecowikkeld of toegepast. Wetenschap- nomisch, als zeker ook ecologisch
pers en deskundigen uit binnen- en gezien, is de kans van slagen en een
buitenland onderschrijven de kans toepassing op grotere schaal en
van slagen van deze aanpak in Ne- over langere tijd erg voor de handderland. Gezien de problematiek, liggend.

Innovatief

Heeft u deze tussengastheer op uw
bedrijf? En wilt u hem liever niet?
De leverbotslak houdt zich bij voorkeur op bij
•
•
•
•
•
•

Zowel permanente als tijdelijke zoetwatergebieden
Greppels met water en glooiende kanten (V vorm)
Afgetrapte slootkanten
Ondiep (tot 10 - 15cm), stilstaand, zuurstofrijk water
Kwelzones aan de voet van dijken en heuvels
Een natte hoek van een wei of in waterbuffers

De leverbotslak houdt zich bij voorkeur niet op bij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zure gronden en wateren (veengebieden)
Zout water
Water met veel organisch materiaal
Gronden met veenmos
Greppels (U vorm)
Niet stilstaand water
Diep water
Pas gefreesde greppels
Droge zandgronden

