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Ontwormingsbeleid volwassen (>3 jaar) paard/pony
De gegevens en informatie van dit ontwormingsbeleid zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke richtlijnen van het
AAEP Parasite Control Subcommittee.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw paard/pony het best ontwormen op basis van de uitslag van
mestonderzoek. (Echter, het mestonderzoek is NIET betrouwbaar in de winter*)

Protocol:

1. Elk paard/pony moet minimaal 1 maal per jaar ontwormd worden met een middel dat
werkt tegen lintworm en bloedwormen. Dit kan het best gebeuren in het najaar (rond
november).
Beschikbare producten: Iverpraz® (ivermectine + praziquantel) of Equest Pramox®
(moxidectine + praziquantel).

2. Wanneer de lente (eind maart/april) aanbreekt, is het mestonderzoek weer
betrouwbaar en moet aan de hand hiervan bepaald worden of het dier al dan niet
ontwormd moet worden. Indien het dier een te hoge eitelling (EPG) heeft, kan er
gebruik gemaakt worden van een van de volgende middelen: Equimectin®
(ivermectine) of Equest ®(moxidectine)

3. Het mestonderzoek dient nogmaals te gebeuren in de zomer (juni/juli). Aan de hand
van de uitslag hiervan zal bepaald worden of het dier al dan niet ontwormd moet
worden. Hier gelden dezelfde producten als in de lente. Indien de eitelling (EPG) van
dit mestonderzoek te hoog is, moet in het najaar nogmaals mestonderzoek
plaatsvinden.

4. Vervolgens moet het dier sowieso rond november weer ontwormd worden tegen
lintwormen (en bloedwormen). Enz. enz.
* Men vindt dan niet altijd eitjes in de mest, ook al is het dier wel degelijk besmet. Bovendien gaan wormen zich bij lagere temperaturen
inkapselen in de darmwand, wat voor grote problemen kan zorgen wanneer deze later gaan ‘uitbreken’.

Meer informatie over de verschillende wormen die bij paarden (en veulens) voorkomen, de beste methoden voor de
bestrijding hiervan en over mestonderzoek vindt u via:
https://www.paardenarts.nl/wormen-bij-paarden/
https://www.paardenarts.nl/kennisbank/mestonderzoek/

