KaliberJongveePlan
Opfokschema
min. 5 liter biest
Mengv erhoudi ng:125 gram poeder per l i ter
is 1 kilo poeder op 7 liter water
Menglemperatuur 55 oC

onbeperktEurostart
(muesli)

Drinktemperatuur41 oC
(per soort kunstmelk kan het gewicht verschillen,
weeg daarom altijd)

zie opfokschema
kalvermelk
(rechts)

week 3

fris
structuurrijkhooi

Totale opname

'

5 ,5

poeder 35 kilo

per kalf

Geef biest volgens de stelregel veel vlug;vaak
en vers in hoeveelheden van 1 tot '1,5liter per keer
Navel onlsmelten met jodiurntinctuur
Werk hygi6nisch, zorg voor schoon drinkllerei.

EuroJunior 2 kg
maximaal3 kg

Flink roeren om een gladde kunstmelk le verkrijgen
Altiid controle voor de voeding, om waar nodig in
te kunnen grijperl

Belangrijk
van de kalvorcnin d€ gaten.De melkgiftalleenafbouwenindienor votdoendekrachtvoerwo.dlopgenomen.Bouwdil echt€rwellangzaamaf.
- Houddo kachtvoeropname
- Indiende kalvercn2 kg krcchtvoeropnemenen een gewichlnebbenvan 75 kg, kan de metkgiflwoden gestopt.
Als de opnamevan de Eurostsdhooggenoegis, kan geleidelijkwordenoveeeschakeldop de EuroOpfok.Bij 100-200gramper dag kan alEum Opfokwordenbijgevoerd
Vervelsdagelitksde hoeveelheidkrachlvoervande jongstekalver€n.Zorgvoo.voldoendeversdinkwater.
- Veranderde hu'svestingvan de kalverennist in de pedodenafttde kalvecn gespeendziin.Minimaalnog1 maandop stro huisvesten.
- Een ve€ndeing per keer veGlreknaasthooieersleen beetiekuil,veranderniel van de ene op de anoereoao.

Aandachtspuntentiidens de Startfase

Gezondheid
Meest voorkomende: voedingsdiarree,diarree veroorzaakt door een bacterie en virusdiarree.
1. Voedingsdiarree:
komt voort uit voerovergangenof een verkeerdebereidingvan de kunstmelk.Kalf is wel vlot en heeft geen koorts.
2. Bacteridlediarree:vaak in de vorm van E.Coli,mest is lichtgeelmet brokkendaarin en een weeige lucht.Vaak acuut en koorts (dag 3 tot 10).

3. Virusdiarree:
vaakin de vormvan Rotaen Coronavirussen,
waterigebruinemest,verminderde
eetlust,geenhogekoorts(dagB-21).
Bijdiarreealtijdovergaan
op watermetelektrolyten,
minimaal2 voedingen,
langzaam
terugnaarmelkvoeding.
Kijkuitvooruitdrogen,
waterter beschikking
stellen.Dreigteen kalfuitte drogen,30 cc. CaMgonderhetvel langzaam
(1 keerperdag).
inspuiten
Bijvorm1. kritischkijkennaarde melkbereiding.
Bijvorm2. medicinaal
met bv.Baytril,
behandelen
daarnaast
melkaanzuren
metbv. 10%yoghurt.
Bijvorm3. medicinaal
behandelen
van bijkomende
ter voorkoming
infecties.
Hetvirusis moeilijk
te behandelen.
Kijkuitvoorverspreiding
ij alle vormen is hygiiinischwerken en eventueel afscheiden van de kalveren een must.
De meeste luchtwegaandoeningendoen zich voor op 3-B weken leeftijdmet een piek rond week 5. De meeste aandoeningenbeginnen viraal met hoest en

snot,vaakzorgenbacterieleinfectiesdaarnavoorlongontsteking.
Oorzak€nzijnvaaktevindenin hetweerstandsniveau
en de ventilatie.
Bij luchtwegaandoeningen
altijdterug in melkgift,om de druk op de longente verlagen.Zorg voor een goede ventilatieen watervoorziening.
In het beginstadium(viraal)
evt. ondersteunenmet pijnstiller.In het volgendestadium bij longorrtsteking
goed en acuut behandelenmet antibiotica.

eventueeleen ondersteunende
kuurinzettenverstrektdoorde melk.

