VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Behandelprotocol
rotkreupel
Rotkreupel is een vervelende besmettelijke tussenklauwhuidaandoening die zorgt voor groeivertraging en
verhoogd antibioticagebruik. Bovendien tast een infectie het dierwelzijn aan. Als de rotkreupelbacterie,
Dichelobacter nodosus, is aangetoond op uw bedrijf kunt u met dit behandelprotocol de bacterie gericht
gaan bestrijden.
1.	Bekap alle dieren zonder bloedingen te veroorzaken.
2.	Leg afwijkingen aan klauwen per dier vast.
3.	Ruim het weggesneden hoorn zorgvuldig op.
4.	Behandel aangedane dieren/ klauwen adequaat.
5.	Deel de dieren op basis van bevindingen en leeftijd in in groepen
en breng ze na bekappen en behandelen op schone weide.
6.	Ruim de dieren met misvormde klauwen op zodra ze niet meer
kreupelen.
7.	Laat dieren zonder afwijkingen door een doorloop voetbad met
zinksulfaat lopen; herhaal dit een aantal maal gedurende een
aantal weken.
8.	Voor de schapen die geen afwijkingen leken te hebben geldt
eenzelfde voetbadregime als voor de lammeren.
9.	Zet schapen en lammeren met afwijkende klauwen in een stabad
met zinksulfaat; doe dit voldoende lang en frequent.

10.	Controleer na drie weken alle dieren, besnijd ze, selecteer aan
gedane dieren uit, pas voetbad toe en plaats ze in schone weide.
11.	Houd de dieren die in het begin afwijkende klauwen hadden nog
apart en behandel deze dieren, indien nodig, na het besnijden
weer.
12.	Controleer bovenstaande groep na weer drie weken en besnijd
zonodig de klauwtjes opnieuw.
13.	Bekappen, voetbaden en omweiden regelmatig herhalen in het
jaar na de problemen.
14.	Stel in overleg met uw dierenarts een vaccinatieplan op.
15.	Pas strikte quarantaine toe van minimaal twee weken van alle
aan te voeren dieren.
In grote koppels en in chronische gevallen blijft rotkreupel, zonder
een stipt doorgevoerde behandeling, een vervelende kwaal die je
gemakkelijk oploopt, maar waar je niet eenvoudig weer vanaf komt.
Bij de laatste groep bedrijven is daarom het najaar en de winter het
beste moment om rotkreupel goed aan te pakken: dan komen de
laagste aantallen dieren voor op het bedrijf en de buitentemperatuur
is zodanig laag dat rotkreupel zich niet of bijna niet meer uitbreidt.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl /rotkreupel
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