Longontsteking bij kalveren
Het najaar is nog maar net begonnen, of de eerste uitbraken van besmettelijke
longontsteking hebben we alweer achter de rug. Voorkomen is niet altijd
mogelijk, maar als het dan toch optreedt dan is op tijd ingrijpen misschien wel
een van de meest belangrijke factoren tot succes.

Twijfel je over een ziek kalf?
Bij het optreden van longontsteking zien we vaak dat kalveren in het acute
stadium hoge koorts hebben, vaak zie je dan nog weinig aan een kalf. Pas een
aantal uren later beginnen ze te hoesten, tranen, pompen, laten oren afhangen,
worden depressief etc. Zie je dus één of meerdere van deze symptomen,
temperatuur dan altijd het kalf en al zijn hokgenoten of buren.
Infectieuze oorzaken kunnen divers zijn, maar vaak zijn er ook andere
onderliggende oorzaken die mee kunnen spelen. Vaak is het een combinatie:
- Energie. Bij koude temperaturen verbruiken kalveren veel meer energie om
hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Wij adviseren dus om kalveren
meer te voeren. Dik kan door het aantal liters melk te verhogen, maar ook
door de melk dikker te maken. Let op dat overgangen geleidelijk gebeuren!
- Huisvesting en klimaat. Koude in combinatie met wind, of slechte bedding
is funest voor jonge kalveren. Voorkom dus tocht en windval, en zorg dat ze
dik ingestrooid liggen zodat ze altijd een warm nest hebben. Een
warmtelamp kan bij pasgeboren en zieke kalveren wonderen doen. Andere
hulpmiddelen zijn kalverdekjes en op tijd scheren (zodat ze niet zweten)
- Stress. Elke vorm van stress verhoogd de vatbaarheid voor ziekten.
Voorkom/verdeel momenten van stress dus in de tijd. Zo is het nooit aan te
raden om bv. kalveren die net geënt zijn te verhokken, of niet helemaal fitte
kalveren te onthoornen.
- Besmettingsdruk. Logischerwijs speelt hygiëne een belangrijke rol in het laag
houden van besmettingsgraad van allerlei ziekten. Bij longproblemen zien
we vaak dat zieke dieren, of oudere dieren de jongste kalveren besmetten.
Isoleer dus zieke dieren in een ziekenboeg, en zet geen jonge kalveren bij
oudere pinken.
- Biesttoediening en –kwaliteit. Speelt altijd een belangrijke rol bij jonge
kalveren. Denk aan de 4V’s : veel, vlug ,vaak en vers.

Onderzoek!
Om gericht te kunnen behandelen, en een passend vaccinatie schema op te
kunnen stellen is het belangrijk om te weten welke verwekkers op uw bedrijf
een rol spelen. Een longspoeling geeft daar veel informatie over!

