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1. Samenvatting
In vier veenweidegebieden in Friesland wordt onderzoek gedaan naar het effect van hogere
zomerpeilen op de melkveehouderij. Eén van de onderdelen is het onderzoek naar de samenhang
tussen hogere zomerpeilen en het voorkomen van leverbot in deze gebieden.
Ter introductie is in dit rapport uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling en de bestrijding van de
leverbot. Tevens is aandacht besteed aan de schade die door leverbot kan worden veroorzaakt.
Per veenweidegebied zijn meerdere bedrijven in de periode oktober 2007 tot maart 2009 meerdere
malen bezocht en heeft een inventarisatie plaatsgevonden van leverbotslakken. Daarnaast is door
middel van tankmelkonderzoek en mestonderzoek bij de onderzochte bedrijven gecontroleerd of een
leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden.
Op één bedrijf in de Sudskarpolder is in de winter 2007-2008 een lage leverbotbesmetting bij het
melkvee vastgesteld zowel bij onderzoek van tankmelk als bij onderzoek van mestmonsters. In de
winter 2008-2009 werd zowel bij het tankmelkonderzoek als bij een uitgebreid mestonderzoek geen
leverbot meer aangetoond. Dit geeft aan dat de oorspronkelijke besmetting zeer laag is geweest en
het afgelopen jaar de dieren niet opnieuw zijn besmet met leverbot. Op de andere deelnemende
bedrijven zijn tijdens de gehele onderzoeksperiode geen leverbotslakken en geen besmettingen met
leverbot aangetoond.
De grondwaterpeilen in de gebieden geven over 2007 en 2008 een verschillend beeld. Over het
algemeen kan gesteld worden dat in 2007 op de percelen met een hoog zomerpeil in de zomer het
grondwaterpeil gemiddeld varieert tussen de 50 en 10 cm onder het maaiveld en ongeveer 20 cm
hoger lag dan bij normaal zomerpeil, .In de zomer van 2008 blijft ongeveer hetzelfde verschil bestaan
tussen hoog zomerpeil en normaal zomerpeil. Echter door de extreem droge periode in mei en juni
2008 varieren de gemiddelde grondwaterpeilen tussen de 50 en 100 cm onder het maaiveld Op basis
van de grondwatertrappen (GWT) hebben we in 2007 vooral te maken met GWT 1 en GWT 2 ,
grondwatertrappen waarbij de leverbotslak regelmatig wordt aangetoond In de zomer van 2008 was
de periode van droogte dusdanig lang dat ook op bekende leverbotbedrijven geen of zeer weinig
leverbotslakken werden gevonden. Een droogte die grofweg overeenkomt met grondwaterpeilen die
gevonden worden bij GWT 4 of GWT 5. Grondwatertrappen waarbij aangenomen wordt dat de periode
van droogte te lang is om een populatie van leverbotslakken op te bouwen
Ondanks het feit dat er de afgelopen anderhalf jaar geen leverbotslakken zijn gevonden kan nu nog
niet worden geconcludeerd dat hogere zomerpeilen geen invloed hebben op de introductie van de
leverbot in deze gebieden. Introductie van de leverbot in een gebied hangt onder andere af van
factoren als de waterstand, het locale milieu en het klimaat. Daarnaast speelt de factor tijd een
belangrijke maar niet van tevoren vast te stellen rol. Op basis van ervaringen elders zou verhoging
van het zomerpeil kunnen leiden tot introductie van de leverbot. Hoewel de uitgangssituatie gunstig is,
is anderhalf jaar waarschijnlijk te kort geweest om de ontwikkeling van de leverbotslak te kunnen
meten. Daarbij speelt het feit dat het in de perioden april 2007 en vooral in mei en juni 2008 extreem
droog is geweest een belangrijke rol omdat deze droogte de kans op ontwikkeling van leverbot sterk
heeft gereduceerd.
In de veengebieden waar geen klei in het bodemprofiel wordt aangetroffen lijkt de kans op introductie
van de leverbotslak klein. Daarom wordt aanbevolen om het vervolgonderzoek in eerste instantie uit te
voeren in gebieden waar wel klei in het bodemprofiel aanwezig is omdat daar de kans op introductie
groter is. Dit vervolgonderzoek kan twee onderdelen bevatten:
jaarlijks kartering op bedrijven met hoog zomerpeil in de gebieden waar een licht kleidek
-

aanwezig is, zodat het tijdstip van introductie van de leverbotslak kan worden bepaald;
jaarlijks onderzoek —tankmelkonderzoek bij melkvee en bloedonderzoek bij jongvee en
schapen —om leverbotbesmettingen vast te kunnen stellen of uit te kunnen sluiten.

Omdat elders de introductie van de leverbotslak tot tien jaar na aanpassing van de omstandigheden
duurde, is het aan te raden om het beperkte vervolgonderzoek nog minimaal vijf jaar voort te zetten.
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2. Inleiding
In het veenweidegebied doen de provincie Fryslán en Wetterskip Fryslán onderzoek met een hoger
zomerpeil. Het doel is te onderzoeken wat de effecten zijn op de bedrijfsvoering van
landbouwbedrijven in dit gebied. De waterpeilen worden hier nu laag gehouden, omdat dit beter is
voor de landbouw. Bij hogere peilen daalt de bodem minder snel. Dit heeft tot gevolg dat het
waterschap de peilen minder vaak aan de opgetreden maaivelddaling hoeft aan te passen en dit is
weer aantrekkelijk omdat het de waterbeheerkosten beperkt. Hogere peilen leiden ook tot uitstel van
de aantasting van kwetsbare funderingen en natuurwaarden. Het is dus van belang een goed
evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen. De resultaten van het onderzoek worden
meegenomen in het peilbeleid van de provincie en Wetterskip Fryslán
Tussen 2002 en 2004 is op vijf landbouwbedrijven onderzoek gedaan naar de gevolgen van
verhoogde waterpeilen in de zomer. De ervaringen uit dit onderzoek is niet zonder meer door te
trekken naar het hele Friese veenweidegebied. Daarom is in 2007 gestart met een vervolgonderzoek
op 12 bedrijven in vier verschillende regio's binnen het Friese veenweidegebied
Aan de praktijkproeven hogere zomerpeilen is een veldonderzoek naar leverbotslakken toegevoegd,
om de samenhang tussen hogere zomerpeilen en de kans op leverbotinfecties bij schapen en
runderen te onderzoeken.

3. Leverbot
Door de eeuwen heen is een infectie met leverbot (Fasciola hepatica) verantwoordelijk voor grote
economische schade in de rundvee- en schapenhouderij. Vooral in natte jaren kan deze parasiet voor
enorme schade zorgen.
De leverbot is een parasiet die leeft in de levers en galgangen van herkauwers (zie Figuur 1). Om zich
te kunnen ontwikkelen heeft de leverbot een tussengastheer nodig, de leverbotslak (Lymnaea
truncatula).

Figuur 1. Overzicht leverbotcyclus
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Fase 1: ei -uitscheiding en ei-ontwikkeling
Ei -uitscheiding
Nadat de herkauwer via het gras de besmettelijke leverbotcysten heeft opgenomen,ontwikkelen zich in
de darm uit deze cysten minuscuul kleine leverbotjes. Deze kleine botjes komen in de lever terecht en
vreten zich een weg door de lever naar de galgangen. Ongeveer 10 weken na de besmetting (de
opname van de besmettelijke leverbotcysten) zijn de leverbotten volwassen en gaan eieren
produceren. Een volwassen leverbot kan per dag 4000 tot 7000 eieren produceren die via de gal met
de mest worden uitgescheiden.
Mest
De overleving van leverboteieren in mest varieert in de zomer van 3 weken bij droogte tot 10 weken in
schaduwrijke en natte omstandigheden. In de winter kunnen de leverboteieren tot 6 maanden
overleven in de mest. De overlevingstijd is dus langer in de winterperiode dan in de zomerperiode en
de overleving neemt af bij een toename van droogte. In uitgedroogde mest sterven de leverboteieren
snel.
Het betreft hier mest van dieren en dus niet drijfmest of vaste mest die op het land is gebracht. De
levensvatbaarheid van leverboteieren in drijfmest neemt binnen enkele dagen snel af (minder dan 5%
vitale eieren in enkele dagen). Zeker in combinatie met mestinjectie is het risico op weidebesmetting
door drijfmest zeer gering.
Ei-ontwikkeling
De ei-ontwikkeling wordt in de mest pas in gang gezet als de omstandigheden buiten de mest gunstig
zijn (bijvoorbeeld voldoende vochtig na regen, waterinlaat, etc.). Leverboteieren die in de herfst in het
water zijn beland behouden hun levensvatbaarheid gedurende de winter.
De optimale temperatuur voor ei-ontwikkeling is 23-26°C en bedraagt dan 2-3 weken. Bij een
temperatuur van 16°C is de ei -ontwikkelingsperiode 2-3 maanden en bij 10°C 6 maanden . Beneden
de 9,5°C en boven de 30°C vindt geen ei-ontwikkeling plaats.
Leverboteieren blijven, bewaard bij 2-10°C tot 21/2jaar levensvatbaar, bij —5°C 17 dagen en bij
—15°C circa 24 uur.
Ei-ontwikkeling en —uitkomst is mogelijk bij een pH tussen 4,2 en 9. Bij een pH van 8 is de eiontwikkeling vertraagd. De optimum pH voor eiontwikkeling is 7.
Fase 2: vrijkomen trilhaarlarve (miracidium)
Onder dezelfde condities komen trilhaarlarven niet allemaal tegelijkertijd uit de leverboteieren. Er is
een spreiding van enkele weken tot zelfs maanden.
De levensduur van de vrijlevende trilhaarlarven is 6 uur (bij 25°C) tot 36 uur (bij 6°C) en 24 uur bij
10°C . In deze tijd kunnen ze in het water meer dan 50 meter afleggen bij temperaturen tussen 10 en
15°C.
Bij een temperatuur van 5_5°C is de trilhaarlarve niet infectieus voor de leverbotslak. De optimum
temperatuur voor de trilhaarlarve om de leverbotslak (L. truncatula) te infecteren is 15-26°C.
Fase 3: infectie en ontwikkeling in leverbotslak (Lymaea truncatula)
De leverbotslak
De tussengastheer leeft als een amfibie in modderachtige omgeving, een micro-omgeving onderhevig
aan overstroming en droogstand. Ze zijn vaker te vinden in een omgeving die intermitterend nat is dan
in permanent natte gebieden. Een (sterke) stijging van de zuurgraad leidt tot een minder goed milieu
voor de leverbotslak. De slakken kunnen geconcentreerd voorkomen in kleine zeer natte gebieden.
De slakken kunnen grote afstanden afleggen door mee te drijven in het water. Dertig procent van de
slakken overleeft een droogteperiode gedurende 12 maanden. Na terugkeer van het water kunnen de
slakken zich zeer snel vermeerderen..
De optimale temperatuur waarbij de leverbotslak zich ontwikkelt is 18-27°C, beneden 10°C is er geen
ontwikkeling meer. Afhankelijk van het beschikbare voedsel en de parasitaire infectie van de slak is zij
in 3-4 weken geslachtsrijp. De leverbotslak kan 12-14 maanden oud worden en in die periode
duizenden slakkeneieren produceren.
Een toename van de neerslag kan leiden tot verhoging van de waterstand waardoor de leefomgeving
van de leverbotslak wordt uitgebreid. Bij mildere temperaturen kan de periode waarin de parasiet zich
kan ontwikkelen worden verlengd. In Nederland is het laatste decennium milder en natter geweest dan
de 30 jaar daarvoor. Aangenomen wordt dat dit één van de redenen is van de hogere prevalentie van
leverbotziekte (fasciolosis) in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt in Nederland in veel gebieden de
grondwaterstand verhoogd en het areaal gronden dat bestemd is voor waterberging wordt de
komende decennia met 500.000 hectare uitgebreid.
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Infectie en ontwikkeling in de leverbotslak
Doordat de ontwikkeling van leverbotei tot trilhaarlarve alleen bij een temperatuur van 10°C en hoger
plaatsvindt zullen onder Nederlandse omstandigheden de leverbotslakken alleen in een periode met
temperaturen hoger dan 10°C worden geïnfiltreerd (geïnfecteerd). Deze periode loopt normaal
gesproken van eind april tot november (het weideseizoen). Door de mildere temperaturen van de
laatste jaren wordt deze periode soms verlengd van begin april tot eind november en soms zelfs tot
begin december.
De trilhaarlarve vermeerdert zich in de leverbotslak via verschillende larvale stadia tot 150 tot 200
staartlarven (cercariën).
De complete parasitaire ontwikkeling in de slak duurt bij 15°C ongeveer 80 dagen. Bij voldoende
vochtigheid en 30°C kan de ontwikkeling in minder dan 20 dagen zijn voltooid maar zo'n situatie komt
in Nederland zelden voor. Het vrijkomen van de staartlarven uit de slak (shedding) treedt op bij een
temperatuur van 10°C of meer. Daarnaast vindt shedding vaak plaats na een vochtige periode. Boven
de 20°C gaat het aantal staartlarven dat sterft snel omhoog. Als een leverbotslak éénmaal is
geïnfecteerd, blijft een slak levenslang geïnfecteerd en kan hij zich niet meer voortplanten.
Fase 4: het vrijkomen van de staartlarven uit de slak (shedding) en het inkapselen tot
besmettelijke cyste
Verspreiding van de staartlarven uit de leverbotslakken gebeurt onder Nederlandse omstandigheden
voornamelijk in de nazomer en herfst. De staartlarven zwemmen rond en zoeken een plek (bv
bladeren van kruiden en gras) om zich binnen enkele uren in te kapselen. De staartlarve verliest zijn
staart en kapselt zich in tot een besmettelijke cyste. De meest gevaarlijke periode voor het opnemen
van besmettelijke cysten (leverbotbesmetting) is in Nederland van september tot december. De mate
waarin een besmetting voorkomt is duidelijk afhankelijk van de temperatuur en vooral de
aanwezigheid van vocht.
Bij ernstige leverbotinfecties in de voorgaande herfst en winter komen soms (minder ernstige)
besmettingen in het volgende voorjaar (mei-juni) voor, omdat de verschillende stadia van de leverbot
in de slak kunnen overwinteren. Daarnaast bevindt 7-10% van de besmettelijke cysten zich vrij in het
oppervlaktewater.
Bij 12-14°C overleeft 100% van de cysten tot 6 maanden, en 5% tot 10 maanden. Ook na regelmatig
bevriezen en ontdooien blijven de besmettelijke cysten infectieus. Circa 50% van de besmettelijke
cysten overleeft een gemiddelde winter.
Bij hogere temperaturen neemt de levensduur snel af. Een normale Nederlandse zomer met hogere
temperaturen en droge periodes zullen de besmettelijke cysten niet overleven. Daarom wordt tevens
de kans op infectie via hooi of kuil nihil geacht.
Fase 5: Opname van de besmettelijke cyste door gastheer en ontwikkeling tot volwassen
leverbot
Binnen enkele uren na de opname van besmettelijke cysten ontstaan in de dunne darm minuscuul
kleine leverbotjes. Deze botjes boren zich door de darmwand en na 4 tot 6 dagen hebben de jonge
leverbotten het leverkapsel doorboord. Vervolgens zwerven en vreten ze zich 5-6 weken door de lever
en groeien. Zeven weken na infectie komen de botten in de galgangen aan en nestelen zich daar.
Vanaf 10 weken na infectie kunnen de eerste leverboteieren in de mest gevonden worden.
In een rund loopt de levensduur van een leverbot uiteen van 6 maanden tot 2 jaar maar in
uitzonderingsgevallen kunnen leverbotten soms wel 11 jaar in de galgangen verblijven. Bij
onbehandelde schapen zouden leverbotten jaren aanwezig kunnen blijven, bij onbehandelde runderen
veelal niet langer dan twee jaar.
Samenvattend met betrekking tot de levenscyclus van de leverbot geldt:
• De belangrijkste infectieperiode voor rundvee is de periode van augustus tot en met oktober
enalaarsinfectiel daarna worden de dieren opgestald. Voor schapen, die gedurende de
winter worden geweid, betreft het de gehele weideperiode vanaf augustus tot maart.
• Een relatief minder belangrijke infectieperiode voor rundvee en schapen is de periode mei en
juni ('vooriaarsinfectie). Een infectie in deze periode is het gevolg van een overwintering in de
leverbotslak en de overwinterende besmettelijke cysten in de omgeving.
• De gemiddelde duur van de leverbotcyclus (leverbotei -› leverbotei) is onder Nederlandse
omstandigheden 5 tot 6 maanden; gedurende de periode november tot april (temperaturen
<10°C ) vindt er geen ontwikkeling buiten de eindgastheer (rund, schaap, etc.) plaats.
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De aanwezigheid van de leverbotslak (L. truncatula) is essentieel om de levenscyclus van de
leverbot (F. hepatica) te voltooien.

Tabel 1: Jaarlijkse leverbotcyclus, als er niet wordt behandeld tegen leverbot.
eitoevoeging
maand
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: voorjaarsinfectie eindgastheer; vooral afhankelijk van najaarsinfectie weide en daarnaast van vocht en temperatuur
: najaarsinfectie eindgastheer; sterk afhankelijk van vocht en temperatuur
: gemiddeld te droog

3.1 Natuurlijke weerstand tegen leverbot
Tussen de verschillende zoogdieren bestaat een grote verscheidenheid in gevoeligheid voor infectie
en weerstand tegen herinfectie. Schapen en geiten zijn zeer gevoelig en sterven vaak aan een acute
leverbotinfectie, vijf tot zeven weken na opname van besmettelijke cysten, terwijl aan de andere kant
sommige infecties gedurende 11 jaar kunnen blijven bestaan. Verschillende schapenrassen hebben
een verschillende gevoeligheid voor leverbot. Ook binnen een ras zijn er verschillen.
Runderen daarentegen sterven zelden aan een leverbotinfectie en vertonen een niet volledige mate
van verhoogde weerstand tussen 9 en 26 maanden na infectie. Deze weerstand is vermoedelijk het
gevolg van de verdikking en kalkafzetting van de galgangwand. De relatieve weerstand per diersoort
in volgorde van hoog naar laag is: varken, paard, rund, schaap en geit. Ook hazen en reeën zijn
gevoelig voor infectie.
3.1.1 immuniteit in schapen
Schapen ontwikkelen nauwelijks tot geen immuniteit tegen leverbot . Als gevolg daarvan zijn schapen
na (her)infectie weer erg gevoelig voor de gevolgen van migrerende en volwassen leverbotten. Er zijn
studies die aantonen dat schapen na herinfectie, mogelijk als gevolg van enige weerstand, een
verminderde eiuitscheiding, een vertraagde migratie en een vertraagde ontwikkeling vertonen.
Schapen produceren wel antilichamen tegen leverbot met een stijging vanaf 5-6 weken na infectie.
3.1.2 Immuniteit in runderen
Na infectie ontwikkelt 60-84% van de runderen weerstand tegen herbesmetting Een blijvende eerste
infectie is hiervoor niet noodzakelijk. Deze weerstand zou positief beïnvloed kunnen worden door de
bindweefselvorming als gevolg van eerdere infecties. Daartegenover staat de relatieve ongevoeligheid
bij runderen gegeven het feit dat het mogelijk is chronisch geïnfecteerde runderen te superinfecteren
met 50 besmettelijke cysten gedurende 10 dagen, de nabootsing van een natuurlijke superinfectie.
Ook runderen produceren antilichamen tegen leverbot.
De antilichaamrespons van zowel de grote als de kleine herkauwers wordt gebruikt voor
vroegdiagnostiek van leverbot via bloedonderzoek bij dieren die voor het eerst in aanraking kunnen
zijn gekomen met een leverbotbesmetting.
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3.1.3 Immuniteit in mensen
De leverbot veroorzaakt normaal geen sterfte bij mensen maar kan wel zorgen voor
ziekteverschijnselen. Mensen worden niet beschouwd als een erg gevoelige gastheer/-vrouw. De
meeste opgenomen leverbotten raken gevangen in het leverweefsel, maar sommige leverbotten
kunnen de galgangen bereiken en volwassen worden. Aileen de opname van zeer grote aantallen
leverbotcysten kan klinische verschijnselen veroorzaken bij de mens. De klinische verschijnselen van
een humane acute leverbotinfectie zijn buikpijn, koorts en algehele malaise.

3.2 Bestrijding en beheersing van leverbot

Uitroeien is eigenlijk geen praktische optie. Beheersmaatregelen zijn gericht op het terugdringen van
de ziekte om problemen bij landbouwhuisdieren te minimaliseren. Preventieve maatregelen moeten de
opbouw van een leverbotbesmetting in het milieu tegengaan en vermijden dat gebieden met zwaar
besmet gewas worden geweid.
Vermindering van gewasbesmetting kan bereikt worden door het gebruik van geneesmiddelen en
managementmaatregelen als onderdelen van een toegepast bestrijdingsprogramma.
3.2.1 Beheersing via de leverbotslakken
1. Vermindering slak en overdracht leverbot door
• inzicht in het patroon van seizoensgebonden overdracht
• inzicht in de gastheer-parasiet interacties
• betrouwbare methode van identificatie van geïnfecteerde slakken
• omheining van natte gebieden
2. Vermindering van het aantal slakken door
• cultuurtechnische maatregelen (verlagen grondwaterstand)
• strategische drainage-programma's (o.a. greppelbeheer)
3. Chemische beheersing door het behandelen met mollusciciden (niclosamide,
natriumpentachlorophenaat, N-tritylmorpholine) van slakgeinfecteerde omgeving is géén optie ivm
• toxische residuen voor mens en alle fauna die in het water leeft
• het feit dat niet-landbouwgronden die via waterlopen verbonden zijn met (gras)land voor
herkauwers niet behandeld kunnen worden
• snelle terugkeer van de leverbotslakken na bestrijding
• het feit dat slakken die niet met het gif in aanraking zijn gekomen, de leverbot toch effectief
verspreiden.
4. Biologische beheersing is praktisch nauwelijks een optie
Intensieve eenden- en ganzenhouderijen kunnen leverbotslakken (Lymnaea spp.) in een vochtig
milieu tijdelijk volledig uitroeien. Echter door de snelle terugkeer van de leverbotslak kan dit alleen
succesvol zijn als de situatie langdurig blijft bestaan.
Leverbotslakken leven in evenwicht met hun natuurlijke vijanden. De larven van de leverbot
steriliseren de slakken door beschadiging van de gonaden, waardoor ze zich niet kunnen
voortplanten. Echter de mate waarin dit gebeurt, is volstrekt onvoldoende om economische schade te
voorkomen.
5. Bepalen van potentiële leverbot gebieden door middel van kartering
• kartering: vaststellen van potentiële leverbotgebieden d.m.v. het zoeken en verzamelen van
leverbotslakken; in Nederland is alleen Lymnaea truncatula van belang.
• microscopisch: vaststellen besmetting met rediae en staartlarven (cercariae) in slakken.
• shedding (afzetten van besmettelijke cysten) bepalen met behulp van cellofaanvlotjes.
Voordat er een slakken bestrijdingsstrategie wordt toegepast moet een inventarisatie worden gemaakt
van de mogelijke leefomgeving van de slakken. De beste langetermijn oplossing als op veel percelen
leverbotslakken voorkomen is een meer definitieve aanpak door drainage. Bij een zeer plaatselijk klein
leefmilieu voor de leverbotslak kan omheining of niet beweiden gedurende de risicovolle periode een
oplossing zijn.
3.2.2 Beheersing via behandeling
In Nederland is er maar één werkzaam middel tegen leverbot bij schapen geregistreerd, namelijk
triclabendazole (Fasinex®,Endex®,Tribex°). Voor runderen zijn er twee werkzame middelen tegen
leverbot bij runderen geregistreerd, triclabendazole (Fasinex®,Endex®,Tribex® ) en clorsulon (Ivomecplus®,Virbac-plus()).
Behandeling van geïnfecteerde runderen dient bij voorkeur te gebeuren met een middel dat zowel de
volwassen botten, onvolwassen botten en de jonge stadia doodt (triclabendazole). Uitsluitend
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wanneer bij de te behandelen dieren resistentie is gebleken tegen de in Nederland geregistreerde
diergeneesmiddelen ter behandeling van leverbot, of wanneer resistentie bij deze dieren aannemelijk
is in het licht van gebleken resistentie bij andere schapen dan wel runderen in de nabije omgeving
mag closantel (Flukiver®) worden toegepast bij niet-melkgevende schapen (niet bij runderen) met een
wachttijd van 42 dagen voor vlees. Echter dit middel doodt alleen de onvolwassen stadia vanaf 8
weken oud en volwassen botten. Bij dieren die melk geven voor de humane consumptie is het
toedienen van leverbotmiddelen niet toegestaan. Deze dieren kunnen wel aan het begin van de
droogstand behandeld worden. Belangrijk is om voldoende hoog te doseren (juiste gewicht bepalen).
Te lage doseringen doden niet alle botten en veroorzaken gemakkelijk resistentie.
Tabel 2: Werkingsspectrum van middelen tegen leverbot bij schapen
leeftijd leverbot in gastheer (in weken)
1
2
4
Middel
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80-99%
Oxyclozanide
Clorsulon +
50-70%
80-99%
ivermectin (inj)
I
Closantel
50-90%
91-99%
Triclabendazole
90-99%
99-100%
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Eén van de leverbotmiddelen die in andere EU-landen wel is geregistreerd voor gebruik bij
melkgevende runderen is Zanile met als werkzame stof oxyclozanide. Dit middel kan in Nederland bij
melkgevende runderen alleen door of onder directe supervisie van een dierenarts worden toegepast.
De wachttermijn van dit middel voor melk (meestal ca. 3 dagen) kan per land verschillen en staat
aangegeven op de verpakking of in de bijsluiter. Bij het gebruik van dit middel dient rekening te
worden gehouden met de nauwe toxische grens van het middel. Voor behandeling moet het juiste
gewicht van de runderen worden bepaald om vergiftiging te voorkomen. Oxyclozanide werkt alleen
tegen volwassen botten (ouder dan 12 weken). Het is verstandig om na een behandeling het effect
van de behandeling ongeveer drie weken later te controleren aan de hand van (gepoold)
mestonderzoek op leverboteieren.

100
50
0
kg -50
-100
-150
-200
Figuur 2: Overzicht van de gemiddelde afwijking (geschat gewicht —gemeten gewicht) tussen gemeten en
geschat gewicht per bedrijf. In het onderzoek waaraan deze gegevens zijn ontleend werd op 23 (80%) van de 29
bedrijven ondergedoseerd en de grootste afwijking bedroeg meer dan 40% ten opzichte van het gemeten
gewicht.

Belangrijk is dat bij het gebruik van leverbotmiddelen de juiste dosering wordt toegediend (zie Figuur
2). Uit onderzoek blijkt dat op grote schaal ondergedoseerd wordt, omdat het levende gewicht van een
dier vaak te laag wordt geschat. Dit geeft een grotere kans op verminderde werking van het
leverbotmiddel. Door dieren te wegen of gebruik te maken van een meetlint is onderdosering te
voorkomen. Het wegen of meten van het lichtste en het zwaarste dier geeft vaak al voldoende
informatie om de dieren het middel volgens de juiste dosering toe te dienen.
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Leverbotresistentie
Het enige leverbotmiddel dat in staat is om een jonge leverbotinfectie in de gastheer te doden is
triclabendazole. Daarmee is dit het enige goede middel tegen leverbot bij schapen en het meest
gewenste middel bij rundvee. Resistentie van de leverbot voor triclabendazole is in ons land in 1999
voor het eerst vastgesteld op een bedrijf bij zowel schapen als runderen (Moll, 2000). De jaren daarna
kwamen ondanks behandeling meerdere meldingen binnen op basis van klinische verschijnselen en
sterfte bij schapen.
Bij onderzoek op dertig rundveebedrijven is aangetoond dat op bedrijven waar leverbotresistentie bij
schapen aanwezig is, de kans zeer groot is dat ook bij runderen resistentie van de leverbot voor
triclabendazole voorkomt. Doordat op deze bedrijven een behandeling niet het gewenste effect heeft
bestaat het gevaar dat hoger wordt gedoseerd en frequenter wordt behandeld. Hierdoor neemt het
risico op residuen in de melk toe.
3.2.3 Beheersing via modellen en voorspellende systemen
Sinds 1969 bestaat in Nederland de "werkgroep leverbotprognose". De werkgroep is een
samenwerking tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het Centraal Veterinair Instituut
(CVI) van Wageningen UR (WUR). Met behulp van een model op basis van maandelijkse neerslag,
het aantal regendagen, slakkeninventarisatie in het veld op geselecteerde prognosebedrijven, bloeden mestonderzoek en pathologisch onderzoek van gestorven dieren op de GD wordt een voorspelling
gedaan van de kans op een leverbotinfectie. De werkgroep beoogt door het adviseren van
preventieve maatregelen en het bevorderen van strategisch behandelen het geneesmiddelen gebruik
terug te dringen. Dit kan worden gerealiseerd door het uitbrengen van een voorlopige en een
definitieve leverbotvoorspelling in respectievelijk september en november. De voorspelling wordt
verspreid naar veehouder, dierenarts, landbouwbladen, gerelateerde internetsites en teletekst. Indien
op grond van de verzamelde gegevens ook een leverbotbesmetting in het voorjaar wordt verwacht
dan wordt deze in mei verspreid. De frequentie van behandelen en de behandelingsstrategie kan
daardoor worden afgesteld op de verwachte prevalentie van de leverbot.
3.2.4 Beheersing via diagnostiek
Bloed- en tankmelkonderzoek
Vanaf 1 november 2006 heeft GD de beschikking over een nieuwe test voor het aantonen van
afweerstoffen tegen leverbot. Vooral de hoge gevoeligheid van deze test is reden voor introductie van
de test.
De nieuwe test (ELISA) is ontwikkeld in Frankrijk en toont afweerstoffen (IgG) tegen het F2 antigeen,
een gezuiverd secretieprodukt van de leverbot, aan in schapen en runderen. Dit antigeen is specifiek
voor leverbot. De uitslag van de test wordt weergegeven als de hoeveelheid kleur die ontstaat (een
getal). Deze hoeveelheid kleur is een maat voor de hoeveelheid afweerstoffen en deze staat in relatie
met de ernst van de besmetting. Voor interpretatie van deze getallen zie Tabel 3.
Tabel 3: Interpretatie uitslagen bloedonderzoek leverbot

kleursterkte (ratio)
ratio >80
30 <ratio 5.80
ratio 530

uitslag
aangetoond
dubieus
niet aangetoond

besmettingsniveau
Medium tot zware besmetting
Lage besmetting
Geen (of zeer lage) besmetting

Afweerstoffen worden door deze ELISA gedetecteerd op zijn vroegst 4 weken na (experimentele)
infectie, maar zijn gemiddeld aantoonbaar vanaf 6-8 weken na infectie. De gevoeligheid van de ELISA
is (Bayesiaanse analyses) ongeveer 99,4% en de specificiteit ongeveer 98,5%. De ELISA blijft
langdurig hoog na infectie; daarom blijft het advies om dieren te bemonsteren die nieuwe infecties
opgedaan kunnen hebben (eerste weidegang).
Op basis van een Bayesiaanse analyse heeft de tankmelktest een gevoeligheid van ongeveer 98,6%
en een specificiteit van 97,8%. Op basis daarvan is in 2008 het tankmelkonderzoek leverbot
geïntroduceerd. Via een tankmelkabonnement leverbot is het mogelijk om jaarlijks in
oktober/november onderzoek naar leverbot te doen via de tankmelk. Op deze manier kan een
introductie van leverbot bij het melkvee gecontroleerd worden. Ter controle op het aanwezig zijn van
leverbot bij het jongvee blijft bloedonderzoek de belangrijkste optie.
Mestonderzoek
Tegenwoordig wordt het meeste mestonderzoek uitgevoerd op gepoolde monsters. Het gepoolde
mestmonster is één mestmonster van 5 tot 10 dieren, waaraan van alle dieren een gelijke hoeveelheid
mest is toegevoegd. Geadviseerd wordt om voor onderzoek naar leverboteieren per diersoort (schaap,
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rund, etc.) en per diergroep
(lam, ooi, pink, vaars, melkkoe, etc.) minimaal één gepoold monster te
laten onderzoeken.
leverboteieren
worden gevonden dan is het verstandig de dieren te
Indien bij het mestonderzoek
behandelen
worden behandeld.
tegen leverbot; melkvee mag alleen in het begin van de droogstand
Om te controleren
of de behandeling
is
om
twee
tot drie weken na het
is
het
goed
uitgevoerd
mogelijk
mest
te
laten
onderzoeken.
behandelen
Worden
er
ondanks
een
opnieuw
goed gedoseerde
bij mestonderzoek
nog steeds leverboteieren
behandeling
gevonden dan is er mogelijk sprake van
leverbotresistentie.

Door te zorgen dat dieren in het voorjaar leverbotvnj de wei ingaan, wordt een bijdrage geleverd aan
een belangrijke vermindering van de leverbot problemen in het daarop volgende najaar en winter.

3.3 Praktisch advies voor rundveehouders
van leverbot op hun bedrijf
Er kunnen in het kader van de leverbotbestrijding
onderscheiden:
1.

met betrekking tot de bestrijding

grofweg

4 categorieën

bedrijven

worden

is. Dit zijn bedrijven
bedrijven (in een regio) waar een leverbotinfectie
onwaarschijnlijk
van
de
of
van
en/of
regio
op grond
bedrijfsomstandigheden
bedrijfsmanagement
grond
leverbotinfectie
is. Te denken valt aan bedrijven waar de grondsoort,
onwaarschijnlijk
en grondwaterstand
niet voorkomt.
zodanig zijn dat de leverbotslak

waar op
een
ontwatering

2.

incidenteel
wordt aangetoond.
bedrijven in een regio waar leverbotinfecties
Bedrijven in een regio
waar leverbotinfecties
zo nu en dan worden aangetoond
in ernstige leverbotjaren
(vaak in jaren
in de zomer).
met veel neerslag en verhoogde
waterstanden

3.

bedrijven in een regio waar leverbotinfecties
Bedrijven in een
regelmatig worden aangetoond.
worden
maar
in
waar
leverbotinfecties
zomers
de kans op
regio
regelmatig
aangetoond,
droge
leverbot zeer klein wordt of tot een klein gebied wordt beperkt.

4.

bedrijven in een regio waar leverbotinfecties
jaarlijks worden aangetoond.
Bedrijven waar in de
altijd worden aangetoond.
Bedrijven met percelen met kunstmatig
regio jaarlijks leverbotinfecties
waterstand
of hoge grondwaterpeilen.
verhoogde

In tabel 4 staan de verschillende

scenario's

per type bedrijf

Tabel 4. Advies voor de aanpak van leverbot op rundveebedrijven,
infectie.
o

0

•,=

,-

—

2

2 (gering)

3 (matig)

4 (groot)

zeer ongunstig

ongunstig

gunstig

zeer
gunstig

vóórkomen van leverbot infecties

nooit aangetoond

incidenteel

regelmatig

jaarlijks

volgen van leverbotprognose
periodieke controle bij de dieren

bij verdenking
nee
na vaststellen
infectie

ja
1x / 3 jaar
na vaststellen
infectie

ja
jaarlijks
na vaststellen
infectie

ja
eventueel

nee

nee

eventueel

eventueel

n.v.t.

ja

ja

ja

nee
geen advies

ja
geen advies

ja
nee

ja
nee

geen advies

geen advies

nee

nee

eventueel

ja

ja

ja

behandelen met leverbotmiddel
mestonderzoek na behandelen (i.v.m.
resistentie)
in kaart brengen slakken populatie
Advies

beweidingstrategie
beweiden met schapen
aanwenden van verse mest (eigen
bedrijf) op eigen land*
controle op leverbot van
aangekochte of ingeschaarde dieren

*

rekening houdend niet het regionaal risico van

1 (geen)

mogelijkheden voor de leverbot slak

..9_.) o

kort weergegeven.

jaarlijks

Onder verse mest moet worden verstaan: mest van minder dan 7 dagen oud
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Op bedrijven waar leverbot voorkomt geldt als algemeen advies:
• in september en november staat de leverbotvoorspelling in de landbouwbladen; het opvolgen van
de adviezen kan veel leverbotslachtoffers voorkomen;
• weid dieren zoveel mogelijk op droge en hooggelegen percelen in herfst en winter;
• van tijd tot tijd laten onderzoeken van bloed en mest op leverbot geeft duidelijkheid over de
leverbotsituatie op een bedrijf;
• aan de hand van het in kaart brengen van de percelen met leverbotslakken (kartering) kan de GD
u een overzicht geven van de leverbotgevaarlijke percelen op uw bedrijf.
Op bedrijven waar leverbot voorkomt, geldt als algemeen behandelingsadvies:
runderen
• ongeveer 2 tot 4 weken na het opstallen van jongvee is eenmalig behandelen met triclabenzadole
voldoende;
• melkgevende dieren kunnen alleen aan het begin van de droogstand (6 tot 8 weken voor
afkalven) worden behandeld (triclabenzadole of clorsulon) of via de cascaderegeling onder
toezicht van de dierenarts met oxyclozanide.
schapen en geiten
• voor schapen en geiten is alleen triclabenzadole beschikbaar (bij aangetoonde resistentie tegen
triclabendazole mag closantel worden gebruikt);
• dieren die in de winter niet of nauwelijks worden opgestald (vooral schapen) zullen veelal met
tussenpozen van zes tot acht weken opnieuw moeten worden behandeld.
Naast bovenstaande adviezen is het verstandig bij het weiden er rekening mee te houden dat de
leverbotbesmetting meestal vanaf augustus op het gras wordt afgezet. Vooral het melkvee (incl. de
droogstaande koeien en de pinken die op korte termijn aan de melk komen) moet vanaf die periode
niet meer geweid worden op de percelen waar de leverbotslak is geconstateerd.
Jongvee dat in die periode wel op de besmette percelen heeft gelopen kan na het opstallen worden
behandeld.
Het houden van schapen wordt afgeraden omdat die in de winter gemakkelijker een
leverbotbesmetting kunnen versterken. Daarnaast zal het houden in de winter van schapen op de
percelen waar de leverbotslak is gevonden de kans vergroten dat er schapen zeer ernstig ziek worden
of zelfs sterven.
Inscharen van schapen kan alleen in overweging worden genomen als de zekerheid bestaat dat de
alle schapen voor inscharen voldoende zijn behandeld tegen leverbot. Indien de schapen langer dan
twee maanden worden ingeschaard, zal het koppel om de 6 tot 8 weken moeten worden behandeld
tegen leverbot.
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3.4 Schade door leverbotinfecties bij runderen

De volgende kosten van een leverbotinfectie op een melkveebedrijf worden genoemd (Dalton, 1998;
Oostendorp en Harmsen, 1982; Oostendorp, 1984):
1. Verminderde groei
Ten gevolge van een combinatie van verlies van energie bij de stofwisseling, verminderde eetlust en
verminderde eiwit aanmaak gaven infecties met 54 leverbotten per dier een groeivertraging van 8-9%
zonder klinische verschijnselen. Herstel van deze groeivertraging duurde tot 26 weken na de
experimentele infectie. Een infectie met 1000 besmettelijke cysten gaf een groeivertraging van 28%.
De sterkste groeivertraging treedt op gedurende de eerste 4 maanden na infectie. Echter de daarop
volgende chronische infectie levert ook een groeivertraging op. Na behandeling blijft de achterstand in
groei aanwezig. Preventie van infectie levert een hoger rendement op dan behandeling. Behandelde
dieren groeiden 8-18% beter dan onbehandelde koppelgenoten. De meeropbrengst van de
behandelde dieren bedroeg 4,2 maal de prijs van de behandeling. Door Oostendorp en Harmsen
(1982) werd geconstateerd dat het gewichtsverschil tussen voor het eerst geïnfecteerde en nietgeïnfecteerde kalveren resp. pinken na een jaar 7 kg, resp. 6% bedroeg ten voordele van de nietgeïnfecteerde dieren. Geïnfecteerde pinken die als kalf ook waren geïnfecteerd vertoonden een
groeiachterstand van 10%.
2. Derving melkproductie
De melkgiftdaling is mede afhankelijk van de ernst van de infectie (Dalton, 1998). De melkgift kan tot
14% dalen. Na behandeling herstelt de melkgift zich vaak niet volledig. Oostendorp en Harmsen
(1982) kwamen uit op een melkproductiedaling tussen de 6 en bijna 11%.
In de situatie dat het melkquotum wordt vol gemolken, is de inkomstenderving ten gevolge van één
liter melkproductiedaling (zonder alternatieve aanwending van arbeid en gebouwen) berekend op: €
0,085 (H.Hogeveen, persoonlijke mededeling). Een reductie van 1% betekent een verlies van € 6,40 /
lactatie en een jaarlijks verlies van € 350 voor het voorbeeldbedrijf (55 melkkoeien met een
gemiddelde melkproductie van 7500 kg). De jaarlijkse schade wordt € 2000 tot € 3400 indien rekening
wordt gehouden met een daling van de jaarlijkse melkgift met 6-10%.
3. Verminderde vruchtbaarheid
Lagere vruchtbaarheidsresultaten worden gemeld bij geïnfecteerde of slecht behandelde runderen.
Door Oostendorp en Harmsen (1982) werd een significant verschil in drachtigheid geconstateerd
tussen geïnfecteerde dieren (33,3% drachtig) en niet-geïnfecteerde dieren (64,7% drachtig).
Rekening houdend met bovenstaande negatieve aspecten van een leverbotinfectie op het rendement
van een melkveebedrijf komen Oostendorp en Harmsen (1982) tot een schade van € 136 tot € 182
per melkkoe of € 409 tot € 636 per hectare vóór de invoering van de melkquotering. Onder de huidige
melkquotering wordt deze schade door Oostendorp (1988) geschat op € 136 tot € 227 per hectare bij
2 melkkoeien per hectare (62 melkkoeien, 30 ha).
Bovenstaande betekent voor een bedrijf met 60 melkkoeien dat de gemiddelde schade ten gevolge
van een leverbotinfectie geschat wordt op € 4000,- tot € 6500,-.
Daarnaast kunnen nog extra kosten ontstaan door verminderde weerstand of gezondheid. Een
complicerende factor is de sterke relatie tussen het voorkomen van leverbotinfecties en salmonellainfecties bij runderen. De door de leverbot veroorzaakte weerstandsvermindering zou voor Salmonella
Dublin een gemakkelijk toegang verschaffen. Zonder leverbotbestrijding is salmonella bij runderen
veelal niet afdoende te bestrijden.
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4. Probleemstelling
Uit bovenstaande beschrijving van de leverbotcyclus blijkt duidelijk dat de aanwezigheid van vocht
essentieel is voor een leverbotbesmetting. Niet alleen komt de leverbotslak alleen voor op vochtige
plaatsen, maar vocht is ook noodzakelijke bij de ontwikkeling van ei tot trilhaarlarve. Tevens is vocht
van belang voor de shedding (vrijkomen van de staartlarven), de verspreiding van de staartlarven en
kunnen de besmettelijke cysten niet tegen droogte.
Een belangrijke indicator betreffende vochtigheid is de grondwaterstand. De invloed van de
grondwaterstand op het voorkomen van de leverbotslak is 1965 — 1967 onderzocht (Over, 1967). Uit
dit onderzoek komt naar voren dat leverbotslakken vooral voorkomen bij grondwatertrappen I, II en III
en dat percelen met grondwatertrappen II en Ill (zie tabel 5) een beter biotoop zijn voor de
leverbotslak dan de percelen met grondwatertrap I.
Tabel 5: Overzicht vindplaats leverbotslak per arondwatertra
I
ll
III
Grondwatertrap
Gemiddelde
hoogste peil
<40
beneden
maaiveld (cm)
Gemiddelde
laagste peil
<50
50 - 80
80 - 120
beneden
maaiveld (cm)
Percentage
locaties waar
44%
83%
65%
leverbotslak is

IV

V

VI

VII

> 40

<40

40 - 80

> 80

80 — 120

>120

>120

>120

0%

0%

0%

0%

gevonden
Daarnaast vond Over dat vooral binnen de veengronden het percentage locaties met leverbotslakken
bij grondwatertrap I significant lager was als bij grondwatertrap II. Waarschijnlijk zijn de condities (bv.
minder mineralen en lage pH) voor de groei van algen (voedsel voor de leverbotslak) onvoldoende.
Ook binnen grondwatertrap II blijken veengronden relatief ongunstiger te scoren dan moerige,
humuspodzol-, zand-, zeeklei- en rivierkleigronden. Dit verschil wordt binnen de veengronden vooral
veroorzaakt door de vlierveengronden.
Bij een onderzoek van de GD (Jongsma, 1986) om de invloed van intensieve veehouderij en
cultuurtechnische maatregelen in Friesland te bepalen zijn bedrijven waar in 1968 —1969 leverbot
was geconstateerd in 1986 opnieuw onderzocht. Op 20% van de bedrijven werd in 1986 opnieuw
leverbot vastgesteld. De verbetering in de leverbotsituatie werd vooral toegeschreven aan betere
mogelijkheden om tegen leverbot te behandelen en aan het uitvoeren cultuurtechnische maatregelen.
Op bedrijven waar het zomerpeil naar 110 cm onder maaiveld was gebracht werden 2 jaar later geen
leverbotslakken meer aangetroffen.
Provincie Fryslán en Wetterskip Fryslán doen onderzoek in het veenweidegebied met een hoger
zomerpeil met als doel toekomstige bodemdaling en aantasting van funderingen te verminderen. Dit
lijkt de omgekeerde weg van het onderzoek in 1986. Daarom wordt onderzocht of de verhoging van
het zomerpeil ook gevolgen heeft voor de leverbotsituatie op de deelnemende bedrijven.

5. Kartering en onderzoek
Sinds 1969 wordt er in Nederland intensief gecontroleerd op het voorkomen van leverbot. De
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is daar vanaf 1969 intensief bij betrokken geweest. De
belangrijkste taken waren het slakkenonderzoek, mestonderzoek, bloedonderzoek, pathologisch
onderzoek van dode dieren en het karteren van bedrijven (zoeken op bedrijven waar de
leverbotslakken voorkomen).
Tot in het begin van de tachtiger jaren was het karteren van bedrijven een zeer belangrijk
gereedschap om grote leverbotproblemen te voorkomen. Tot aan die tijd waren de leverbotmiddelen
niet in staat om leverbot besmette dieren volledig leverbotvrij te krijgen en was een preventieve
aanpak door het niet beweiden van potentieel leverbotgevaarlijke percelen in de besmettingsperiode
(augustus —november) de belangrijkste manier om leverbotproblemen te voorkomen. In sommige
gebieden werden in het verleden zelfs geen schapen gehouden omdat in deze gebieden de schapen
stierven door de leverbot.
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Bedrijven met leverbot 2000 - 2009
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Figuur 3: Bedrijven met leverbot in de periode 2000 - 2009

Door het toepassen van grondwaterpeilverlaging en de introductie van leverbotmiddelen die ook jonge
stadia van de leverbot bestrijden is in de tachtiger jaren de vraag naar karteren afgenomen. Echter de
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laatste jaren komt hier weer meer vraag naar omdat in meerdere gebieden in Nederland het
grondwaterpeil wordt verhoogd. Daarnaast is resistentie aangetoond voor het enige leverbotmiddel
dat ook jonge leverbotstadia doodt. Resistentie is tot nu toe vooral beperkt tot een gebied ten noorden
van Amsterdam, maar dit gebied breidt zich langzaam uit over de rest van Nederland.
De afgelopen jaren hebben de problemen met leverbot zich uitgebreid. In figuur 3 is te zien in welke
gebieden in Nederland de afgelopen jaren leverbot is geconstateerd. Vooral in de veenweide
gebieden in West-Nederland komt leverbot op grote schaal voor. In deze gebieden is het
grondwaterpeil in de regel niet verlaagd, blijven de percelen lang vochtig en zijn daardoor een ideale
leefomgeving voor de leverbotslak.
De laatste jaren wordt in meerdere gebieden in Nederland het grondwaterpeil verhoogd, soms om
natuurwaarden te bevorderen (denk aan plas-dras gebieden), soms om bodemdaling te verminderen
of voor een betere waterbeheersing. Bij de gevolgen van deze peilverhogingen wordt vaak de
leverbotziekte niet als factor meegenomen. Toch kan dit soms voor onaangename verrassingen
zorgen.
In het kader van praktijkproeven naar het effect van hogere zomerpeilen op de melkveehouderij in vier
veenweidegebieden in Friesland is een veldonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of de
leverbotslak voorkomt in de gebieden waar een verhoging van het zomerpeil is doorgevoerd.

5.1 Opzet van onderzoek

In het najaar van 2007 is er gestart met het veldonderzoek naar de leverbotslak. In de vier veenweide
gebieden zijn per gebied de rundveebedrijven geinventariseerd en vier rundveebedrijven met hoog
zomerpeil geselecteerd voor het veldonderzoek. Op alle weidepercelen van deze bedrijven is gezocht
naar de leverbotslak. Per gebied is een referentieperceel met normaal zomerpeil geselecteerd waar
ook slakkenonderzoek is uitgevoerd. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de informatie die is
verkregen op twee referentiebedrijven waar in het verleden ook het grondwaterpeil is verhoogd.
Hiermee kan een goed beeld geschetst worden van de slakkenpopulatie gedurende
onderzoeksperiode op vergelijkbare bedrijven..
Aangezien er tijdens het veldonderzoek in het najaar 2007 geen leverbotslakken werden aangetroffen
is in overleg besloten om in 2008 het accent te verschuiven van monitoring naar introductie van de
leverbotslak in de vier veenweide gebieden.
Daarvoor zijn in 2008 de in 2007 geselecteerde bedrijven en de referentiepercelen met een normaal
zomerpeil opnieuw volledig gekarteerd. In het gebied de Veenhoop is een extra bedrijf met een
afwijkend bodemprofiel toegevoegd en volledig onderzocht naar leverbotslakken. In het gebied
Sudskarpolder is op alle percelen het zomerpeil verhoogd. In 2008 is buiten dit gebied in directe
omgeving met vergelijkbaar bodemprofiel een referentiebedrijf met normaal zomerpeil volledig
gekarteerd.
Naast het veldonderzoek is op de bedrijven ook onderzoek gedaan naar leverbot bij de aanwezige
dieren. In 2007 is bij alle deelnemende bedrijven met melkvee een tankmelkonderzoek uitgevoerd.
Indien de tankmelkuitslag daar aanleiding toegaf is verder onderzoek uitgevoerd door middel van
mestonderzoek. In 2008 is er opnieuw een tankmelkonderzoek uitgevoerd op de bedrijven waar
melkvee aanwezig was. Daarnaast is het onderzoek uitgebreid met mestonderzoek op de
geselecteerde bedrijven van de aanwezige diergroepen.

5.2 Resultaten
5.2.1 Resultaten referentiebedrijven buiten onderzoeksgebied
Op een bedrijf in Overijssel waar in het verleden nooit leverbot was geconstateerd, werd in 2005
leverbot geconstateerd. Een onaangename verrassing die echter wel verklaarde waarom ondanks alle
maatregelen de bestrijding van salmonella niet wilde lukken. In 2006 bleek bij het karteren dat op 8
van de 12 beschikbare percelen de leverbotslak werd gevonden. De introductie van de leverbotslak is
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de verhoging van het grondwaterpeil in 2002. De introductie van
de leverbotbesmetting is daarna versneld door aankoop van runderen uit potentiële leverbotgebieden.
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Figuur 4. Aantal leverbotslakken

In Friesland
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volledige kartering van het bedrijf plaatsgevonden. Op
alle percelen met verhoogde grondwaterstand werden leverbotslakken gevonden, terwijl op de rest
van de percelen geen leverbotslakken werden aangetoond. Eén van de percelen is opgenomen in de
maandelijkse slakkentellingen (zie Figuur 5) voor de Werkgroep leverbotprognose.

Aantal leverbotslakken

in 2007 en 2008

60

50

40

715
C.

30

CD

20

10

0
1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

datum

Figuur 5: Aantal leverbotslakken

per m2 op perceel verhoogd grondwaterpeil

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

—•—slak/m2
Nij Bosma Zathe 2007.

Zowel op het bedrijf in Overijssel als op Nij Bosma Zathe heeft de droge periode in mei en juni 2008
geleid tot een scherpe daling van het aantal gevonden slakken in juni tot oktober. Pas in de herfst
neemt het aantal slakken weer toe. Dit beeld werd ook gevonden bij het grootste deel van de 30
bedrijven die maandelijks worden bezocht in het kader van de werkzaamheden voor de Werkgroep
Leverbotprognose.
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5.2.2 Resultaten in de vier veenweidegebieden
Per 2007 is in vier gebieden in het Friese veenweidegebied het grondwaterpeil tijdelijk verhoogd in het
kader van het onderzoek naar het effect van een verhoogd grondwaterpeil op de bedrijfsvoering en
bedrijfsopbrengst op landbouwbedrijven. Het gaat om de volgende vier gebieden:
•
De veenpolder Echten
•
Brekkenpolder
•
Sudskarpolder
•
De Veenhoop
Gebied De veenpolder Echten

Figuur 6. Gebied Echtenerbrug; hoog zomerpeil is rood gearceerd en laag zomerpeil is
donkergroen gearceerd.
In de veenpolder van Echten zorgt het hoog zomerpeil in 2007 voor een duidelijke verhoging van het
grondwaterpeil in de zomer en het najaar. Vertaald naar grondwatertrappen zorgt het hoog zomerpeil
voor een verlaging van GWT 3-4 naar GWT 1-2 In 2008 blijft het verschil tussen normaal en hoog
zomerpeil ongeveer 20 tot 30 cm, maar heeft de extreme droogte in mei en juni 2008 een grote
invloed op het grondwaterpeil in de zomer van 2008 De lange periode van droogte zorgt voor minder
kans op introductie van de leverbotslak. De grondsoort in dit gebied wordt grofweg ingedeeld als
koopveengronden. In het gebied Echtenerbrug is bedrijf Holtrop volledig gekarteerd (grijze gebied).
Een deel van de percelen van dit bedrijf valt onder het laag zomerpeil regime (donkergroen
gearceerd) en een deel onder het hoog zomerpeil (rood gearceerd). Bij de kartering zijn ook enkele
percelen met hoog zomerpeil van bedrijf Kraak en Lefferstra meegenomen. Zowel op de percelen met
een hoog zomerpeil als op de percelen met een laag zomerpeil zijn in 2007 en 2008 geen
leverbotslakken waargenomen.
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In winters van 2007-2008 en 2008-2009 zijn op de bedrijven Kraak, Holtrop en Lefferstra
tankmelkmonsters genomen en onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen leverbot. Op
geen van de bedrijven is leverbot aangetoond bij het melkvee.
Ter controle is op het bedrijf Holtrop in maart 2009 nog een mestonderzoek uitgevoerd bij het melkvee
en jonvee. Ook in de mest konden geen leverboteieren worden aangetoond.

Gebied Brekkenpolder
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Figuur 7. Gebied Brekkenpolder: hoog zomerpeil is rood gearceerd en laag zomerpeil is
donkergroen gearceerd.
Opvallend is dat in het gebied Brekkenpolder nauwelijks verschil is waargenomen tussen de
grondwaterstanden bij hoog zomerpeil en normaal zomerpeil. Met een gemiddelde GWT 3 in dit
gebied blijft de kans op introductie van de leverbotslak aanwezig.Daarnaast is de doorlatendheid op
deze percelen slecht tot matig, zodat tijdens langere perioden met neerslag het langer duurt voordat
het overtollige water is afgevoerd.ln de zomer 2008 is het grondwaterpeil duidelijk lager door de
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extreme droogte in mei en juni. De grondsoort wordt ingedeeld onder de waardveengronden. Het
enige bedrijf (Adema) met hoog zomerpeil (rood gearceerd) in dit gebied is volledig gekarteerd (grijze
gebied). Daarnaast is op een perceel van bedrijf Brouwer met laag zomerpeil (grijs perceel in
donkergroen gearceerde gebied) gezocht naar leverbotslakken.
Zowel op de percelen met een hoog zomerpeil als op het perceel met een laag zomerpeil zijn in 2007
en 2008 geen leverbotslakken waargenomen.
Op het bedrijf Adema zijn in de winters van 2007-2008 en 2008-2009 tankmelkmonsters genomen
waarbij geen leverbotantistoffen zijn aangetoond. In januari 2009 is mestonderzoek uitgevoerd bij de
runderen en de schapen. De schapen lopen tot in de winter op percelen waar voorheen de
leverbotslak is waargenomen. Echter zowel bij het rundvee als de schapen konden geen
leverboteieren in de mest worden aangetoond.
Gebied Sudskarpolder

Boortuwatig
over de VVirden

Figuur8. GebiedSudskarpolder;hoogzomerpeilis rood gearceerden laagzomerpeilis donkergroen
gearceerd.
Alle percelen in de Sudskarpolder vallen onder het rgeime met hoog zomerpeil. De peilbuis voor de
grondwaterstand met normaal zomerpeil ligt buiten deze polder. De verschillen tussen hoog en
normaal zomerpeil zijn niet groot en zijn gemiddeld niet meer dan 15 tot 20 cm, waarbij één peilbuis
met hoog zomerpeil bijna hetzelfde grondwaterpeil vertoond als de peilbuis op het perceel met
normaal zomerpeil. Ook hier is in 2008 duidelijk de invloed van de periode van droogte in mei en juni
op het grondwaterpeil terug te zien De grondsoort in dit gebied behoort tot de koopveengronden. In
het gebied Sudskarpolder zitten twee bedrijven met een hoog zomerpeil. Op bedrijf de Jong/Postma
(grijze gebied) waarvan alle percelen onder het hoog zomerpeil regime vallen, zijn in de periode 2007
—2009 geen leverbotslakken gevonden. In 2008 is ook onderzoek naar leverbotslakken gedaan op
het bedrijf Wind met een laag zomerpeil. Ook hier zijn geen leverbotslakken gevonden.
Op het bedrijf de Jong/Postma is in december 2008 een lichte besmetting met leverbot aangetoond na
tankmelkonderzoek. De lichte leverbotbesmetting in 2008 werd ook waargenomen na mestonderzoek
bij het melkvee. Het ter controle uitgevoerde tankmelkonderzoek in februari 2008 gaf opnieuw aan dat
er een lichte leverbotbesmetting heerste onder het melkvee van de Jong/Postma.
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In januari 2009 is tijdens het tankmelkonderzoek geen leverbot aangetoond. Bij een uitgebreid
mestonderzoek in maart 2009 zijn geen leverboteieren aangetoond.
Op het bedrijf Hoekstra (hoog zomerpeil) is bij het tankmelkonderzoek ook geen leverbot aangetoond.
Bij mestonderzoek van de enige koe op het bedrijf Wind (laag zomerpeil) zijn geen leverboteieren
gevonden.
Gebied De Veenhoop

Figuur9. GebiedDe Veenhoop;hoogzomerpeilis rood gearceerden laagzomerpeilis donkergroen
gearceerd.
In het gebied De Veenhoop is pas in vanaf het voorjaar 2008 en vergelijking te maken in de
grondwaterstanden tussen hoog zomerpeil en normaal zomerpeil. In 2007 vallen de percelen met
hoog zomerpeil in GWT 1. In 2008 zorgt de invloed van de droogte in mei en juni voor lange periode
met een laag grondwaterpeil variërend van 60 tot 100 cm onder het maaiveld. In het gebied zitten zes
bedrijven met een hoog zomerpeil, waarvan vijf bedrijven met melkvee. Het grrootste deel van de
gronden in dit gebied behoort tot de koopveengronden alleen op het bedrijf Boonstra zijn er ook
percelen met een bodemprofiel dat wordt ingedeeld bij de weideveengronden. Het onderzoek naar het
voorkomen van leverbotslakken is in 2007 en 2008 uitgevoerd op bedrijf Weststeijn en in 2008 ook op
het bedrijf Boonstra (grijze gebied). Het bedrijf Boonstra is in 2008 toegevoegd vanwege het
afwijkende bodemprofiel. Op alle percelen onder het hoog zomerpeil regime en ook op die met een
laag zomerpeil zijn geen leverbotslakken gevonden.
Op de vijf melkveebedrijven, Arendz/Pratley, Dijkstra, Weststeijn, Bijker en Boonstra is bij het
tankmelkonderzoek geen leverbot aangetoond. Het mestonderzoek bij Weststeijn en Boonstra leverde
geen aanwijzingen voor een besmetting met leverbot.
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6. Conclusie en aanbevelingen

De eerste resultaten van het onderzoek in de vier gebieden duiden op dit moment niet op de
aanwezigheid van leverbot. Bij de kartering in de vier gebieden zijn geen leverbotslakken
aangetroffen. Daarnaast is bij het tankmelkonderzoek en bij het mestonderzoek in 2009 geen leverbot
aangetroffen. Op het bedrijf de Jong/Postma in de Sudskarpolder zijn geen leverbotslakken gevonden
maar is bij tankmelkonderzoek en mestonderzoek in de winter 2007-2008 een lichte
leverbotbesmetting geconstateerd. Het bedrijf heeft zijn rundvee in 2008 niet behandeld tegen
leverbot. In de winterperiode 2008-2009 is op dit bedrijf geen leverbot aangetoond. Dit duidt op een
zeer lichte leverbotbesmetting die door het afsterven van de enkele botten is verdwenen. Onduidelijk
is hoe deze besmetting bij het rundvee is ontstaan. Bekend is dat de afgelopen jaren runderen zijn
uitgeschaard naar potentiële leverbotpercelen en runderen zijn aangekocht. Uit het uitgebreide
mestonderzoek is niet duidelijk geworden waar de besmetting door is veroorzaakt.
De grondwaterpeilen in de gebieden geven over 2007 en 2008 een verschillend beeld. Over het
algemeen kan gesteld worden dat in 2007 op de percelen met een hoog zomerpeil in de zomer het
grondwaterpeil gemiddeld varieert tussen de 50 en 10 cm onder het maaiveld en ongeveer 20 cm
hoger lag dan bij normaal zomerpeil, .In de zomer van 2008 blijft ongeveer hetzelfde verschil bestaan
tussen hoog zomerpeil en normaal zomerpeil. Echter door de extreem droge periode in mei en juni
2008 varieren de gemiddelde grondwaterpeilen tussen de 50 en 120 cm onder het maaiveld. In de
winterperioden lopen de grondwaterpeilen uiteen van 0 tot 40 cm onder het maaiveld. Op basis van
de grondwatertrappen (GWT) zoals Over (1967) die hanteerde in zijn onderzoek naar het voorkomen
van leverbotslakken hebben we in 2007 vooral te maken met GWT 1 en GWT 2 , grondwatertrappen
waarbij de leverbotslak regelmatig wordt aangetoond. Op de percelen met een gunstig bodemprofiel
en GWT 2 werden op 35% van de percelen door Over (1967) leverbotslakken gevonden. Dus er zijn
meerdere factoren die van invloed zijn voor de introductie van de leverbotslak. Factoren die daarbij
ook een stimulerende rol spelen zijn permanent weiland met vertrapping, dynamiek van het biotoop
van nat en droog, neerslag en temperatuur.
Ondanks het feit dat er de afgelopen periode geen leverbotslakken zijn gevonden kan nu nog niet
worden geconcludeerd dat hogere zomerpeilen geen invloed hebben op de introductie van de leverbot
in deze gebieden. Introductie van de leverbot in een gebied hangt onder andere af van factoren als de
waterstand, het locale milieu en het klimaat. Daarnaast speelt de factor tijd een belangrijke maar niet
van tevoren vast te stellen rol. Afhankelijk van de doorlatendheid blijkt dat bij hoog zomerpeil de grond
een langere periode nodig heeft om het water af te voeren. Verwacht wordt dat dit verschil per jaar
kan oplopen van ongeveer 20 tot 30 dagen per jaar. De biotoop van de leverbotslak kenmerkt zich
deels door perioden van vocht en droogte waarbij de lengte van de periode van droogte voor de
leverbotslak bepalend is om te overleven. In de zomer van 2008 was de periode van droogte dusdanig
lang dat ook op bekende leverbotbedrijven geen of zeer weinig leverbotslakken werden gevonden.
Een droogte die grofweg overeenkomt met grondwaterpeilen die gevonden worden bij GWT 4 of GWT
5. Grondwatertrappen waarbij aangenomen wordt dat de periode van droogte te lang is om een
populatie van leverbotslakken op te bouwen (Over, 1967).
Op basis van ervaringen elders zou de verhoging van het zomerpeil kunnen leiden tot introductie van
de leverbot. Waarschijnlijk is de periode te kort geweest om de ontwikkeling van de leverbotslak te
kunnen meten. Daarbij speelt het feit dat het in de perioden april 2007 en het vooral in mei en juni
2008 extreem droog is geweest een belangrijke rol omdat deze droogte de kans op ontwikkeling van
leverbot sterk heeft gereduceerd.
In het verleden vond Over (1967) dat vooral binnen de veengronden in de nattere gebieden (GWT 1)
minder leverbotslakken werden gevonden dan bij de wat drogere gebieden (GWT 2 en 3). Daarnaast
blijkt dat op natte veengronden relatief minder leverbotslakken worden gevonden dan op moerige,
humuspodzol-, zand-, zeeklei- en rivierkleigronden. Waarschijnlijk zijn de condities (bv. minder
mineralen en lage pH) voor de groei van algen (voedsel voor de leverbotslak) onvoldoende. Tijdens
zijn onderzoek werden alleen leverbotslakken gevonden in gebieden met een pH die varieerde tussen
6.2 en 9.2.
Alhoewel in het gebied rondom Echtenerbrug in het verleden door de GD wel leverbotslakken zijn
gevonden lijkt het bodemprofiel te venig zodat de kans op een introductie van de leverbotslak,
ondanks een hoog zomerpeil, klein lijkt. Ditzelfde geldt ook voor het grootste deel van het gebied De
Veenhoop, waar ook in het verleden geen leverbotslakken zijn aangetroffen. Aileen de percelen met
weideveengronden (bedrijf Boonstra) lijkt de meeste kans te maken voor introductie van de
leverbotslak.
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In de toekomst lijkt ontwikkeling van de leverbotslak vooral mogelijk in de Brekkenpolder en de
Sudskarpolder, gebieden waar de omstandigheden door het hoge zomerpeil voor de leverbotslak
sterk worden verbeterd. In de jaren zeventig zijn in deze gebieden of direct naastgelegen gebieden
wel leverbotslakken aangetroffen. Dat hier tot nu toe nog geen leverbotslakken zijn gevonden heeft
waarschijnlijk te maken met de beperkte onderzoeksperiode en de droogte in april 2007 en vooral
mei -juni 2008. In andere gebieden waar door veranderde omstandigheden leverbotslakken zijn
geïntroduceerd varieerde de periode van introductie van 2 tot 10 jaar. Op de beide referentiebedrijven
buiten het onderzoeksgebied duurde het vinden van leverbotslakken na verhoging van de
grondwaterpeilen 4 tot 5 jaar.
Op bedrijven waar de leverbotslak is geïntroduceerd kan het vele jaren duren voordat een
leverbotbesmetting bij het vee wordt geconstateerd. Om de leverbotcyclus op gang te brengen moet
naast de aanwezigheid van de leverbotslak ook de parasiet zelf nog worden geïntroduceerd op het
bedrijf. De snelheid waarmee dit wordt gerealiseerd is afhankelijk van de omgeving, aankoop van vee,
in- en uitscharen van vee en de aanwezigheid van reeën, hazen en konijnen.
In de veengebieden waar geen klei in het bodemprofiel wordt aangetroffen lijkt de kans op introductie
van de leverbotslak klein. Daarom wordt aanbevolen om het vervolgonderzoek in eerste instantie uit te
voeren in gebieden waar wel klei in het bodemprofiel aanwezig is omdat daar de kans op introductie
groter is. Dit vervolgonderzoek kan twee onderdelen bevatten:
jaarlijks kartering op bedrijven met hoog zomerpeil in de gebieden waar in de bovengrond ookt
-

klei aanwezig is, zodat het tijdstip van introductie van de leverbotslak kan worden bepaald;
jaarlijks onderzoek —tankmelkonderzoek bij melkvee en bloedonderzoek bij jongvee en
schapen —om leverbotbesmettingen vast te kunnen stellen of uit te kunnen sluiten.

Omdat elders de introductie van de leverbotslak tot tien jaar na aanpassing van de omstandigheden
duurde, is het aan te raden om het beperkte vervolgonderzoek nog minimaal vijf jaar voort te zetten.
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