
Kaliber Jongvee Plan
Opfokschema

Mengverhouding: 125 gram poeder per l i ter

is 1 kilo poeder op 7 liter water

Menglemperatuur 55 oC

Drinktemperatuur 41 oC

(per soort kunstmelk kan het gewicht verschillen,

weeg daarom altijd)

Totale opname poeder 35 kilo

per kalf

Geef biest volgens de stelregel veel vlug; vaak

en vers in hoeveelheden van 1 tot '1,5 l iter per keer

Navel onlsmelten met jodiurntinctuur

Werk hygi6nisch, zorg voor schoon drinkllerei.

Flink roeren om een gladde kunstmelk le verkri jgen

Alti id controle voor de voeding, om waar nodig in

te kunnen grijperl

week 3 '  5,5

- Houd do kachtvoeropname van de kalvorcn in d€ gaten. De melkgift alleen afbouwen indien or votdoende krachtvoerwo.dl opgenomen. Bouw dil echt€r wellangzaam af.
- Indien de kalvercn 2 kg krcchtvoer opnemen en een gewichl nebben van 75 kg, kan de metkgifl woden gestopt.

Als de opname van de Eurostsd hoog genoeg is, kan geleidelijk worden oveeeschakeld op de Euro Opfok. Bij 100-200 gram per dag kan alEum Opfok worden bijgevoerd
Vervels dagelitks de hoeveelheid krachlvoervan de jongste kalver€n. Zorg voo.voldoende vers dinkwater.

- Verander de hu'svesting van de kalveren nist in de pedode nafttde kalvecn gespeend ziin. Minimaalnog 1 maand op stro huisvesten.
- Een ve€ndeing per keer veGlrek naast hooieersl een beetie kuil, verander niel van de ene op de anoere oao.

min. 5 l i ter biest

onbeperkt Eurostart
(muesli)

zie opfokschema

kalvermelk
(rechts)

fr is
structuurri jk hooi

Euro Junior 2 kg

maximaal 3 kg

Belangrijk



Aandachtspunten tiidens de Startfase

Gezondheid
Meest voorkomende: voedingsdiarree, diarree veroorzaakt door een bacterie en virusdiarree.
1. Voedingsdiarree: komt voort uit  voerovergangen of een verkeerde bereiding van de kunstmelk. Kalf is wel vlot en heeft geen koorts.
2. Bacteridle diarree: vaak in de vorm van E.Coli ,  mest is l ichtgeel met brokken daarin en een weeige lucht. Vaak acuut en koorts (dag 3 tot 10).
3. Virusdiarree: vaak in de vorm van Rota en Coronavirussen, waterige bruine mest, verminderde eetlust, geen hoge koorts (dag B-21).

Bij diarree alti jd overgaan op water met elektrolyten, minimaal 2 voedingen, langzaam terug naar melkvoeding. Kijk uit voor uitdrogen,
water ter beschikking stellen. Dreigt een kalf uit te drogen, 30 cc. CaMg onder het vel langzaam inspuiten (1 keer per dag).
Bij vorm 1. krit isch kijken naar de melkbereiding.
Bij vorm 2. medicinaal behandelen met bv. Baytri l, daarnaast melk aanzuren met bv. 10% yoghurt.
Bij vorm 3. medicinaal behandelen ter voorkoming van bijkomende infecties. Het virus is moeil i jk te behandelen. Kijk uit voor verspreiding

ij alle vormen is hygiiinisch werken en eventueel afscheiden van de kalveren een must.

De meeste luchtwegaandoeningen doen zich voor op 3-B weken leeftijd met een piek rond week 5. De meeste aandoeningen beginnen viraal met hoest en

snot, vaak zorgen bacteriele infecties daarna voor longontsteking. Oorzak€nzijnvaakte vinden in het weerstandsniveau en de ventilatie.

Bij luchtwegaandoeningen alt i jd terug in melkgif t ,  om de druk op de longen te verlagen. Zorg voor een goede venti lat ie en watervoorziening.

In het beginstadium(viraal) evt. ondersteunen met pi jnst i l ler.  In het volgende stadium bi j  longorrtsteking goed en acuut behandelen met antibiot ica.

eventueel een ondersteunende kuur inzetten verstrekt door de melk.


