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Zonder

coccidioseproblemen
eerder een melkkoe

De gevolgen van coccidiose merkt u meestal eerder in de portemonnee dan in de stal. De aandoening valt dan misschien niet zo op, maar geeft veel economische schade en onrust op het bedrijf.
Preventie is besparing, van zowel geld als tijd.
Eerder, in de GD Herkauwer 80, bespraken
we al de voordelen van een ziektevrij kalf
voor het dier zelf. Maar het kalf is niet de
enige die last heeft van coccidiose problemen: ook u merkt het. Besteed daarom
aandacht aan de preventie van coccidiose,
zodat u later tijd hebt om aandacht te
besteden aan belangrijkere zaken.

Hoe te voorkomen?
Besmetting met coccidiose is nooit
volledig te voorkomen, maar tegen de
ernstige gevolgen kunt u wel wat doen.
Een vroegtijdige behandeling met een
anti-coccidiosemiddel kost een paar euro
per kalf en zorgt ervoor dat het kalf bij
eventuele besmetting slechts een lichte
infectie krijgt. Daarnaast helpt het om
bijvoorbeeld spenen van de kalveren en
omhokken te scheiden en de stal jaarlijks
schoon te spuiten met een stoomcleaner of anti-coccidiosemiddel. Hiermee
doodt u de parasiet en voorkomt u dat de

kalveren vanuit de omgeving geïnfecteerd
raken.

Bespaar geld en tijd
Coccidiose zorgt voornamelijk voor groeiproblemen, waardoor u later kunt gaan
melken. Dus de parasiet kóst u niet alleen
geld, u loopt ook inkomsten mis. Deze problemen kosten bovendien tijd.

1.Met preventie bespaart u geld
Coccidiose veroorzaakt diarree en verminderde groei. Het voeren van extra
krachtvoer lijkt dan de oplossing, maar bij
coccidiose versnelt dit de groei in eerste
instantie nauwelijks. Omdat de dieren
later volgroeid zijn kunt u later beginnen
met insemineren, en dus later melken. Uit
onderzoek blijkt dat de ziekte zelf per dag
tussen meerdere euro’s kost. Denk dan aan
benodigde diagnostiek, extra behandelingskosten, het voeren van extra krachtvoer enzovoorts.

Maar besef ook dat kalveren door coccidiose maar liefst twee maanden later op
het volgroeide gewicht van zo’n 350 kilo
komen. Dat zijn twee maanden aan extra
opfokkosten, en twee maanden langer
geen melk. De totale kostenpost kan
zodoende oplopen tot wel 180 euro, wanneer we uitgaan van 3 euro per dag aan
opfokkosten en later nog de misgelopen
inkomsten van de melk.

2.Zonder coccidiose heeft u tijd
voor andere zaken
U wilt graag een goed gezond dier, maar
kunt niet direct een oorzaak aanwijzen.
Dat kan u behoorlijke kopzorgen opleveren. Onderzoeken waar de diarree en
groeiachterstand vandaan komen is lastig
en kost tijd. Tijd die u goed voor andere
zaken kunt gebruiken die op groeiende
bedrijven veel aandacht vergen, zoals
tochtwaarneming en kreupele koeien.
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