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Kruiden voor dieren

 Als voederingrediënt of toevoegingsmiddel

 Diergeneesmiddel, kruidengeneesmiddel, homeopathisch 
middel 

 Zelfmedicatie van dieren om ziekte te behandelen of te 
voorkomen
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Vroeger

 Kruiden in de wei

 Verschillende rassen per regio

 Biodiversiteit aan planten, vogels en insecten

 Minder productie

 Alleen kruiden om dieren te genezen
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Weidemengsels met kruiden

 Vergroten biodiversiteit grasland

 Diep wortelende rassen voor droogteresistentie, 

bodem-verbeterende werking 

 Verhogen het organische stof gehalte in de bodem,

 Toename waterbergend vermogen  

 Toename complexiteit van het bodemleven  

 Toename vitaliteit van de bodem

 Diverse mengsels op de markt



Weidemengsels met kruiden

 Kruiden bevatten hogere gehalten aan Ca, S, Mg, Mn, 
Fe, Zn, Co, Cu, Bo en Se dan gras 

 Cichorei, bevat hoge hoeveelheden zink, koper en 
selenium, 

 Veel kruiden hebben geneeskrachtige werking

 Vlinderbloemigen binden stikstof



Mineralen in kruiden

Uit presentatie Rob Geerts, NVWV studiedag 17-4-2007 Landhorst NB



Zoöfarmacognosie

 Zelfmedicatie van dieren

 Op eigen initiatief gebruik van substanties om de 
gezondheid te bevorderen

 Planten, aarde, klei, botten

 Preventief of curatief

 Voorwaarde: biodiversiteit!

 http://www.ethnobotany.nl/
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Diversiteit voedsel

 Recent onderzoek bij mensen

 dieet met veel verschillende soorten planten geeft een 
meer diverse darmflora

 afname van de expressie van bepaalde antibiotica-
resistentie genen

meer dan dertig verschillende soorten planten per week 
gaf significant minder antibioticaresistentie microbioom
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McDonald et al. American gut: an open platform for citizen science microbiome research. 
mSystems 2018;3(3): pii:e00031-18. doi: 10.1128/mSystems.00031-18.



Medicinale planten in het dieet

 Bij apen bestaat 12-22 % van hun dieet uit planten met 
sterke farmacologische werking bv tegen parasieten
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Onderzoek

 Lammeren met worminfectie eten meer tanninerijk 
plantmateriaal (met weinig voedingswaarde) dan niet-
geïnfecteerde lammeren

 Tanninerijke planten zijn bv cichorei, esparcette, 
rolklaver, pimpernel, hondsdraf
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Villalba JJ, Miller J, Ungar ED, Landau SY & Glendinning J: 

Ruminant self-medication against gastrointestinal

nematodes: evidence, mechanism, and origins II. Parasite, 

2014, 21, 31.



Hypothese

 Parasieten  malaise

 Verminderde eetlust

 Meer trek in nieuwe voeders

 Voorkeur voor bitter

 Minder parasieten 

 Voelt zich beter

 Dieet uitgebreid
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Kruiden door het voer

 Veel verschillende inhoudstoffen

 Meestal meervoudige werking 

 Geen residuproblematiek (voeders)

 Inzet bij stressmomenten

 Eventueel zelf te telen
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Stalboekjes

 Per aandoening/fase: management en middelen

 Lijst met producenten en leveranciers

 Achtergrondinformatie over gebruik natuurproducten

 Alfabetische kruidenlijst: Kruid met botanische naam, 
Nederlandse naam, inhoudstoffen, NL of niet, 
preparaten, gebruik

 Literatuur per product: beschrijving, onderzoek en 
gebruik
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PLAATS VAN NATUURPRODUCTEN



Stalboekjes

 Kruidenproducten

 Effectieve micro-organismen (EM)

 Enzymen

 Organische zuren

 Honing

 Diatomee aarde, koolstof, klei

 Roofvliegen



Fytotherapie

 Geneesmiddelen op basis van planten/extracten

 Extract bestaat uit een combinatie van stoffen

 Het geheel is meer dan de samenstellende delen

 Farmacologische principes

 Dosis effect relaties

 Bewezen werkzaamheid van bepaalde componenten

 Contraria principe (stoppend bij diarree)



Kruiden als alternatief voor antibiotica?

 Veel etherische oliën met antimicrobiële activiteit

 Bv oregano, kaneel, tijm, rozemarijn

 Toepassing als veevoederadditief

 Of als aanvullende diervoeders

Werking preventief of ondersteunend

 Anti-biofilm werking

 Quorum sensing



Anti-biofilm effect

Wu, X., Santos, R.R., Fink-Gremmels, J.   2015. Analyzing the antibacterial effects of food ingredients: Model 

experiments with allicin and garlic extracts on biofilm formation and viability of staphylococcus epidermidis. Food 

Science and Nutrition. 3(2), pp. 158-168  
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Staphylococcus epidermidis (ATCC 35984) 

biofilm architecture after exposure to

increasing concentrations of allicin. CSLM 

images of S. epidermidis biofilm surface and 

smooth surface from (xz) (A, B); biofilm 3D 

and thickness images (C, D) after exposure to

different allicin concentrations (0.098–

1.56 μg/mL). The biofilm thickness decreased

from 10.7 (controls) concentration-

dependently to 8.6, 7.7, 8.0, 7.9, and 4.7 μm 

(1.56 μg/mL allicin) with increasing allicin

concentrations. Cells were distinguished by

staining total bacterial cells with SYTO® 

green (green) and nonviable bacterial cells

with propidium iodide (red).



Quorum sensing

 Bacteriën communiceren via signaal stoffen

 Bij bepaald quorum, dichtheid, genexpressie

 Doen alle bacteriën tegelijk

 Lichtsignaal, biofilm vorming, 

 Aanmaak virulentie factoren

 Plantenstoffen kunnen dit verstoren



Klei- en koolstofpreparaten

 Amorfe driedimensionale structuur 

 Ruimtelijke structuur beïnvloedt de verteringsprocessen

 Stabiliserende en ontgiftende werking in het dier 

 Drogende werking op omgeving

 Drogende werking op voer (minder schimmels en 
mycotoxines)

 Bv kaoliniet, bentoniet, montmorilloniet, koolstof 
(Impact)



Effectieve micro-organismen (EM)

Combinatie van

 Melkzuurbacteriën

 Gisten

 Actinomyceten

 Fototrofe bacteriën

 Schimmels die de fermentatie bevorderen

 Vergroot de populatie van gunstige bacteriën



Hygiëne

 Reinigen en ontsmetten

Producten

 Op basis van enzymen (Panazym)

 Op basis van kleimineralen (Klinofeed, Mistral, kalk)

 Effectieve micro-organismen (Orgaferment, Animal Live 
Plus, microferm)

 Mengsels (Golddust; yucca, zeewier, kaolin)



Spijsverteringsproblemen

Diarree

 Infectieus (Coli, Rota, Corona, etc.)

 Voedingsdiarree

Management

 Hygiëne

 Klimaat

 Extra elektrolyten voeding

Warm en droog houden



Spijsverteringsproblemen

Ondersteunende producten

 Kruiden (knoflook, oregano, kalmoes, eikenbast)

 Vezels (bananenmeel, wortelen, johannesbrood)

 Polyfenolen (Digextra BB, Neofenol)

 Pectines (Licodiar, Holpect)

 Probiotica (PFP WS vital calf, Cylactin)

 Mineralen, toxine binders (calciumcarbonaat, Carbovet)

 Zuren (diversen, vitamine C)



Stimulatie pensfunctie

 Voeding, voldoende structuur, smakelijk, geleidelijke 
voerovergangen

Middelen

 Kruiden met bitterstoffen stimuleren speekselproductie 
en bufferen pensinhoud

 Gisten bevorderen pensflora, verminderen methaan en 
kunnen toxines binden



Pensverzuring

Management

 Minder brok

 Meer ruwvoer

 Evt. leeghevelen

Middelen

 Bicarbonaat

 Kruiden (gentiaan, kalmoes, eikenschors, knoflook)

 Zeewier met mineralen (Acid buf)

 Toxinebinders 



Tympanie

Tympanie door gas of schuim

Management

 voeding!!

 Eventueel leeghevelen

Producten

 Bicarbonaat

 Colosan (lijnzaadolie en etherische oliën)

 Lijnzaadolie

 Oregano olie (Ropadiar, etc.)



Luchtwegproblemen kalveren

Management

 Hygiëne in hokken

 Klimaat, fris en droog

 Geen stress, overbezetting

 Voorkom tocht en koudeval

Middelen

 Vluchtige oliën (eucalyptus, tijm, pepermunt) voor 
slijmoplossing, ook antibacterieel

 Knoflook werkt tegen bacteriën en virussen

 Echinacea en ginseng voor weerstand



Luchtwegproblemen

 knoflook



Gewrichtsontsteking

Middelen

 Arnica, kamfer en smeerwortel verbeteren de 
doorbloeding

 Honingzalf werkt antibacterieel, tijm, lavendel en 
basilicum bevorderen wondgenezing

 Osmonds witte olie (kamfer)

 Promotion (peper, mosterd, arnica smeerwortel e.a.)

 Pyrogenium (lachesis)

 Zinkoxide spray



Klauwproblemen

Management

 huisvesting, stroeve droge vloer

 Voeding, tegen pensverzuring

 Hygiëne, hoe schoner hoe beter

 Klauwverzorging

Middelen

 Kalk

 Mistral (diatomee aarde, essentiële olie)

 Klausan spray (kruidenextract)
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Uiergezondheid

Management

 Melktechniek

 Hygiëne

 Dippen

 Voorkomen dat dieren direct na melken gaan liggen

 Schone en droge ligplaatsen

Methoden bij mastitis

 Vaak uitmelken

 Koelen, koud water, mintzalven, voldoende laten drinken



Natuurproducten voor uiergezondheid

 Inwendig: middelen die de weerstand bevorderen

 In het uier (homeopathische producten)

 Uitwendig op het uier, diverse dippen en uierzalven, 
pepermuntolie, EM etc.

 Bolussen (Flash, OSR, etc.)

 Injectiepreparaten (pyrogenium)

 Zieke koe zo nodig met antibiotica behandelen



Dank voor uw 

aandacht


