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Vandig afføring 



Grødet afføring 



 
Så hvornår er diarré et problem? 



Eller er det når flaget vælter? 



Har diarre betydning? 

• På den korte bane 

 Udgifter til behandling 

 Ekstra arbejde 

 Nedsat tilvækst 

 Øget dødelighed  

 Påvirket arbejdsglæde 

 



Har diarre betydning? 

• På den korte bane 

 Udgifter til behandling 

 Ekstra arbejde 

 Nedsat tilvækst 

 Øget dødelighed  

 Påvirket arbejdsglæde 

• På den lange bane 

Dårligere 
foderudnyttelse 

 Reduceret tilvækst 

 Senere inseminering 

 Lavere slutvækst 

 Lavere mælkeydelse i 1. 
laktation 

 



Hollandsk undersøgelse 

• 424 kalve 

• 108 besætninger 

• 2-6 kalve pr besætning 

• 0-3 uger gamle 

• Tilfældigt udvalgte 

– Besætninger 

– Enkeltdyrene (hvis mere end 6 kalve) 

 

 



Hollandsk undersøgelse 

• Afføring scores, sammenholdes med klinik 

– Grad 0: normal afføring, fast konsistens, brun 
farve, hale og haleregion ren uden tilsmudsning 

– Grad 1: Grødet gullig afføring med tilsmudset hale 
og haleparti 

– Grad 2: Vandig gullig afføring med tilsmudset hale 
og haleparti 

 



Hollandsk undersøgelse 

• Normal afføring:  57,1% 

• Grødet afføring: 23,4% 

• Vandig diarre:  19,1% 

 Afførings- 
Konsistens 

E coli Corona Rota Crypto- 
sporidier 

Cl. 
perfringens 

Normal 
afføring 

1,7% 8,3% 12,0% 15,3% 50,8% 

Grødet 
afføring 

3,0% 5,0% 20,8% 29,7% 50,4% 

Vandig 
diarre 

4,9% 7,4% 30.9% 63,0% 67,9% 
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Hvad rammer hvornår 

 
•  I 1. leveuge: E-Coli 

– Antibiotisk behandling + støttebehandling 

• Fra 2. leveuge: Rota, cryptosporidier, corona 

– Antitiotika ingen effekt 

– Cryptosporidier kan behandles 

– Virus: støttebehandling 

• Clostridium Perfringens?? 

• Management 

 



Hvad gør vi når diarré hærger 

–Behandling af den syge kalv 

– Identifikation og forebyggende ved 
besætningsproblem  

Manglende immunisering af kalven 

Højt smittepres 

Management i øvrigt  

 

 

 

 



Behandling 

• Antibiotika – hvis bakterielt! 

• Elektrolytter   

• Mælkesyrebakterier 

• Energi 

• Væsketerapi i blodet 

• Pasta mod rota/coronavirus   

• Varme (lampe, dækken) 

• Smertestillende 
 

 



Management 

• Råmælk 

– Mængde 

– Kvalitet 

– Temperatur 

– Tildelingsprocedure 

• Hygiejne i 
kælvningsboks 

• Hvor længe går kalven i 
kælvningsboks 

 

 

 



Management 

• Hygiejne  

– Kalveboks 

– Mælkespande 

• Strøelse/klima 
 

 

 

 

 

 

• Mælk 

– Mængde, temperatur 

– Hygiejne fra udmalkning 
til udfodring 

 



Sund kalv – sund fornuft 

Blodprøver:Tjek af antistoffer i kalven 

•  Råmælkstildeling 

For lidt råmælk 

For sen tildeling 

• Råmælken har for dårlig kvalitet 

Goldkøer under pres 

Sen udmalkning => fortynding af råmælk 

 



Sund kalv – sund fornuft 

• Test for smitstoffer  

– Rotavirus 

– Coronavirus 

– Cryptosporidier 

– E coli med dyrkning 

 



Sund kalv – sund fornuft 

• Resultater fra sund kalv – sund fornuft: 

 

 

 

 
 Antistofniveaet skal være mindst 10 g/L 

• Mere end hver 4. undersøgte kalv har fået har 
for få antistoffer i blodet! 

 

 

Værdi  
Resultat 

<3 10,2% 

3-10 16,9% 

10-17 33,9% 

>17 39,0% 



Sund kalv – sund fornuft 

Test for antistoffer: 5 blodprøver =  650 kr 

Test for smitstoffer m resistens: 5 prøver = 1400 kr 

Test for antistoffer + smitstoffer: 5 prøver = 1950 kr 

 

Test for coccidiose:  175 kr  

 



Shit… 

 

 

Tak for opmærksomheden 


