Uit de dierenartspraktijk

Stalmanagement
Vuistregels helpen weerkerende problemen te voorkomen
Naarmate het afkalfseizoen vordert
word ik telkenmale weer geconfronteerd met stallen die nokvol komen te
zitten. Dit verhoogt uiteraard de infectiedruk waardoor de kansen op problemen
zoals diarree, groeistilstand en sterfte
toenemen. Voor de veehouder resulteert
dit bijkomend in stijgende behandelingskosten en tijdverlies door de extra
verzorging zoals het toedienen van antibiotica en van elektrolyten.
Een goed stalmanagement kan zeer veel
problemen voorkomen. Het toepassen
van enkele eenvoudige vuistregels kan
wonderen verrichten op sommige bedrijven. De onderlinge bedrijfsverschillen bewijzen dit in onze groepspraktijk
overduidelijk.
John Campe,
vakdierenarts rund

Tips voor een goed stalmanagement
Enkele vuistregels voor een goed stalmanagement dat zowel bij dier als veehouder veel leed
voorkomt.
– Bewaak zorgvuldig de hygiëne bij het afkalven: een propere afkalfstal en veeverlosser,
ontsmetten van de vulva, het wassen van de
handen et cetera.
– Breng het kalf na de geboorte onder in een
eenlingbox die proper en gedesinfecteerd is.
– Verschaf binnen de 24 uur 10 procent van
het lichaamsgewicht van het kalf in de vorm
van biest. Verse biest verdient de voorkeur
op ingevroren biest. Ingevroren biest moet
langzaam ontdooid worden in een warmwaterbad van maximaal 55° C (niet in de

magnetronoven!). Verstrek steeds warme
biest (39° C) om een goede opname te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van
de kalveren te weinig biest of biest van onvoldoende kwaliteit heeft gehad.
– Houd de kalveren gescheiden van de oudere
dieren om infectieoverdracht te voorkomen.
– Elk kalf verdient een eigen, propere speenemmer.
– Vaccinatie van de koeien zorgt voor meer antistoffen in de biest waardoor we een betere
bescherming bekomen van het kalf.
– Bij zoogkoeien dient de melkgift sterk in de
gaten gehouden te worden. Sommige moederdieren geven te weinig melk waardoor het

kalf te weinig opneemt en verzwakt, wat resulteert in een hogere gevoeligheid voor infecties.
– In geval van kalverdiarree: hou het kalf
warm onder een warmtelamp. Wissel de
melkverstrekking af met een elektrolytoplossing. Laat mestonderzoek uitvoeren
ter bepaling van de infectieuze kiem. Voeg
100 tot 200 milliliter biest bij in de melk.
Dien eventueel antibiotica toe.
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