Samen werken aan diergezondheid

Kalverdiarree in de
eerste veertien levensdagen
Kalverdiarree kan vele oorzaken hebben, dus het is altijd goed om naar meerdere factoren te kijken.
Denk bijvoorbeeld ook aan biestmanagement, voeding en huisvesting van het kalf. Een checklist
kan helpen bij het vinden van de oorzaak en dus bij het oplossen van het probleem. Onderstaande
vragenlijst bevat factoren die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van kalverdiarree in de
eerste veertien levensdagen, maar is niet volledig.
Ja

Matig/
soms

Nee

Afkalven
Komen er ook zieke koeien in de afkalfstal?
Wordt de afkalfstal na elke afkalving voorzien van voldoende verse bodembedekking?
Wordt de achterhand van de koe gereinigd vóór het kalveren en gebruikt u schone hulpmiddelen bij het afkalfproces?
Wordt het kalf meteen na geboorte gehuisvest in een eenlingbox/iglo?
Biestmanagement
Zorgt u voor een optimale hygiëne bij het winnen van de biest?
Test u de biest vóór gebruik op hoeveelheid antistoffen?
Krijgt een kalf direct na de geboorte minimaal 2 liter, en de eerste 6 uur in totaal minimaal 4 liter, eerste biest van de eigen moeder?
Krijgt een kalf in totaal minimaal 6 liter eerste biest op de eerste dag?
Krijgt het kalf de tweede en derde levensdag tweede- en derdedaagsbiest?
Wordt de koe na kalven helemaal uitgemolken en wordt alle eerste biest (gekoeld) bewaard en gevoerd?
Heeft u via de Biestopnamecheck weleens gecontroleerd hoeveel antistoffen (IgG) uw kalveren opnemen uit biest?
Huisvesting
Zijn de kalverboxen/iglo’s schoon voor gebruik?
Heeft elk kalf een eigen emmer?
Worden de (speen)emmers dagelijks goed schoongemaakt?
Worden kalveren minimaal twee weken in een eenlingbox/iglo gehuisvest?
Liggen alle jonge kalveren schoon, droog en vrij van tocht?
Zijn de kalveren op leeftijd gehuisvest?
Melkperiode
Voert u de kalveren in volgorde van jong naar oud, en bij ziekte, van gezond naar ziek?
Krijgen de kalveren kunstmelk?
Hanteert u de advieshoeveelheid (concentratie, hoeveelheid) op de melkpoederverpakking of van uw jongveespecialist?
Maakt u de kunstmelk aan met water van 45-50 ºC en heeft de melk bij verstrekking een temperatuur van 39-40 ºC?
Hebben de kalveren ook altijd beschikking over vers water?
Wordt het water regelmatig onderzocht op geschiktheid voor het verstrekken aan jonge kalveren?
Bij diarree
Past u het voerschema aan (bijvoorbeeld naast melk extra elektrolyten, vaker melk verstrekken in kleinere hoeveelheden, et cetera)?
Heeft u onderzoek gedaan naar de verwekker van de diarree?
Evalueert u de behandeling regelmatig met uw dierenarts?
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Informatie
Meer informatie en adviezen op www.gddiergezondheid.nl/checklistkalverdiarree
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Houd altijd rekening met de mogelijke rol van infectieziekten als
BV, IBR, salmonella of schmallenbergvirus.

