Een kalf met diarree:
Eerst water, de rest komt later!
Diarree is een vervelende aandoening die zorgt voor ongemak en groeiachterstand bij kalveren. En
kan, in het ergste geval uitmonden in sterfte. Het uitdrogen door diarree is van grote invloed op
de gesteldheid van het kalf. Voorkomen van diarree is dus van levensbelang en de basis voor het
probleemloos opfokken van een succesvolle melkkoe.

Wist u dat:
Ingezonken ogen

Oren staan niet
vooruit en omhoog

•
Dunne tot
waterige
mest

•
•

Droge
neus

•
Natte
staart

Kalf wil
niet drinken

•

•
In vroeg stadium hoge rectale
temperatuur (neemt af bij
toename uitdroging)

Een kalf van 40 kg 6 liter vocht nodig heeft
op een dag?
Het van levensbelang is om een kalf vanaf
dag 2 al fris water in een bakje aan te bieden?
Een kalf wel meer dan 5 liter vocht verliest
bij diarree?
Er nog nooit een kalf is dood gegaan
aan water?
Schade aan de darmwand door diarree ervoor
zorgt dat er minder voedingstoffen
opgenomen kunnen worden?
Pijnstilling een positief effect heeft op het
herstel van het kalf?

Actieplan in geval van diarree
Actieplan in geval van diarree
1.

Mest laten testen om te kijken welke verwekkers er te
1. Mest laten testen om te kijken welke
vinden zijn om een behandelplan én preventieplan op
verwekkers er te vinden zijn om een
te stellen.
behandelplan én preventieplan op te stellen.
2. Indien infectieuze diarree (E-coli, Rota Corona,
2. Indien infectieuze diarree (E-coli, Rota Corona,
Salmonella, Clostridium, Crypto, coccidiose): het
Salmonella, Clostridium, Crypto, coccidiose):
kalf direct isoleren van de rest om besmetting te
het kalf direct isoleren van de rest om
voorkomen.
besmetting te voorkomen.
3. Het kalf tussen de normale (melk)voerbeurten extra
3. Het kalf tussen de normale (melk)voerbeurten
water verstrekken aangevuld met Nutrifizz (1 tablet op
extra water verstrekken aangevuld met
1 liter water).
Nutrifizz (1 tablet op 1 liter water).*

Voorkomen van infectieuze en niet infectieuze diarree:
Infectieuze diarree

Niet infectieuze diarree (voedingsdiarree)

Check of onderstaande punten op orde zijn.

Controleer de manier waarop de melk wordt aangemaakt

 1. Optimale droogstand koe

en hoe het kalf deze drinkt.

 2. Biest management:

•

Drinktemperatuur 40°C in de emmer

•

Constante concentratie (150 gram in een liter)

•

Drinkhouding (speen op goede hoogte: 75 cm) en het

• Vlug, Vers, Vaak, Vier liter, Verrijken (eventueel
aanvullen met Colocorrect indien onvoldoende
biestkwaliteit),

zuigen van het kalf (speenkwaliteit)w

• Hygiëne rondom het winnen van biest (spenen
koe en emmers, waarin het gewonnen wordt,

Voor een eventuele behandeling met medicatie schakel

ontsmetten voor melken)

uw dierenarts in.

 3. Hygiëne rondom afkalven (afkalfhok)
 4. Hygiëne eenlingboxen
 5. Minimaal twee weken apart huisvesten
 6. Kalveren niet bij oudere dieren (>6mnd) huisvesten
 7.

Bij temperaturen onder 15°C gebruik maken van
een kalverdekje

 8. Voorkom dat kalveren op de tocht staan
 9. Werk met schone materialen (emmer etc.)
 10. Juiste manier van melk verstrekken (houding,
temperatuur, zuigen aan speen, concentratie)
 11. Drinkautomaat regelmatig schoonmaken en
kalibreren

Voor de eerste twee levensweken. Inclusief antistoffen,
darmgezondheidsformule
IMAGRO, 100% zuivel en
bioactieve lactoferrine.

Bruistabletten voor optimale vocht- en
mineralenbalans. Meer dan een elektrolyt
door de uitgebalanceerde samenstelling
van lactose, essentiële mineralen,
probiotica en organische zuren.

 12. Zorg voor voldoende bedding/strooisel
 13. Voorkom dat er voer in het hok van kalveren
terecht komt

Meer info:
Kijk op onze website voor meer info over producten
die bijdragen aan darmgezondheid of bel uw

* Raadpleeg uw adviseur voor aangepast voerschema.

jongveespecialist.

kalvolac.nl

