Rotkreupel succesvol bestrijden
en beheersen:
Resultaten praktijkonderzoek
Rotkreupel succesvol bestrijden en beheersen
In een eerste onderzoek1 is gekeken of verschillen in gedrag van ooien met en zonder
rotkreupel, gebruikt kunnen worden voor een snellere detectie en aanpak van rotkreupel.
Uit de studie bleek dat ooien met rotkreupel meer staand dan liggend herkauwen
vergeleken met gezonde dieren. Ook heffen ooien met rotkreupel minder vaak hun kop
op, krabben ze vaker aan de grond en snuffelen ze minder. Deze gedragingen zouden
een mogelijke indicator kunnen zijn voor het herkennen van een schaap met rotkreupel.
In een tweede onderzoek2 is gekeken naar het effect van rotkreupel bij ooien op de
ontwikkeling van lammeren. In deze studie werd de volgende trend waargenomen:
tweelinglammeren van gezonde ooien groeiden in de eerste 5 levensweken gemiddeld
82 gram per dag meer dan tweelinglammeren uit ooien met een rotkreupelscore 2, 3 of 4.
In 4 weken tijd resulteert dit in een verschil van ruim 2 kg lichaamsgewicht per lam
(zie figuur).
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Invloed van rotkreupel bij ooien op de groei van tweeling gezoogde lammeren (n=28), weergegeven als het gemiddelde + standaardeviatie.

Dit onderzoek illustreert dat de economische impact van rotkreupel niet te onderschatten
is en benadrukt het belang van preventie.
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