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De voordelen op een rij
• Onderzoek via tankmelk;
automatische monstername
• 2x per jaar inzicht in de
besmetting met longwormen
• 1x per jaar een totaaloverzicht
van de besmetting met
leverbot, longwormen en
maagdarmwormen
• Overzichtelijke uitslag met
bijpassend advies
• Onnodig behandelen voorkomen
• Gericht bijsturen in worm- en
weidemanagement
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Eenvoudig de wormsituatie op uw bedrijf bewaken waardoor u tijdig kunt
ingrijpen en onnodig behandelen voorkomen? Dat kan met Worminfecties
Tankmelk. Uw tankmelk wordt jaarlijks onderzocht op antistoffen tegen
leverbot, longwormen en maagdarmwormen. De uitslag vertelt u per parasiet of
er sprake is van een besmetting én in welke mate.
Melkveebedrijven met weidegang kunnen vroeger of later in het weideseizoen te maken krijgen
met worminfecties zoals leverbot, longwormen of maagdarmwormen. Tijdig inzicht in de mate van
besmetting met deze parasieten bij uw melkvee, helpt u en uw dierenarts bij het kiezen van de juiste
wormaanpak. Aan de hand van de uitslag van Worminfecties Tankmelk kunt u onder andere zien of
aanpassingen in het weidemanagement nodig zijn of niet. Bovendien helpt de uitslag u bij de keuze om
wel of niet te behandelen/ontwormen. Een belangrijke keuze, want onnodig behandelen kost niet alleen
geld, het werkt ook resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen in de hand. Dit is vooral bij leverbot
een probleem. Bovendien kunnen bij onvoldoende lange wachttijd residuen in de melk ontstaan.

Wat is Worminfecties Tankmelk?
Wanneer u zich aanmeldt voor Worminfecties Tankmelk onderzoekt GD uw tankmelk jaarlijks twee keer
op antistoffen tegen longwormen, één keer op antistoffen tegen maagdarmwormen en één keer op
antistoffen tegen leverbot. Eind oktober (einde weideseizoen) krijgt u een duidelijk overzicht van de
wormstatus op uw bedrijf. Met behulp van de toelichting op de uitslag en de ‘wormsleutel’ kunt u de
wormaanpak en het weidemanagement bijsturen waar nodig. Bespreek de uitslag met uw dierenarts.
Hij of zij kan samen met u bepalen of en welke vervolgstappen gewenst zijn bij het melkvee en/of het
jongvee.

Meer informatie & aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/worminfecties
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