
 

 

DiaCare pil voor kalveren 

Kalversterfte door diarree 
Diarree bij jonge kalveren is wereldwijd een groot probleem. Enkele feiten kort op een rij: 

- In Nederland sterft gemiddeld 12,5% van de kalveren in de periode van de geboorte tot een 

leeftijd van 14 dagen; 

- Diarree is de belangrijkste doodsoorzaak (56%) voor jonge kalveren tot spenen. Soms wordt 

diarree veroorzaakt door voedingsfouten. Maar meestal is het één of een combinatie van vier 

infectieuze organismen de oorzaak, de bacterie E. coli, rota en coronavirussen en de eencellige 

parasiet Cryptosporidium parvum. Cryptosporidiose wordt de afgelopen jaren steeds vaker 

gemeld als oorzaak voor diarree, en geeft meestal rond de zevende tot vijftiende levensdag 

diarreeverschijnselen. Cryptosporidiose komt vaak voor na - of in combinatie met -  een Rota 

infectie;  

- Cryptosporidium is zeer moeilijk te bestrijden omdat de parasiet niet op antibiotica reageert en 

de parasiet, na uitscheiding via de mest, lange tijd kan overleven in een stalomgeving. 

Samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven 
Een groep van vier Nederlandse en Duitse bedrijven heeft in 2017 samenwerking gezocht, teneinde 

de problemen met diarree bij jonge kalveren via een natuurlijke weg te verminderen.  Deze unieke  

samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van de DiaCare pil voor jonge kalveren. 

Unieke eigenschappen van de DiaCare pil 
- De DiaCare pil is een voedingssupplement samengesteld uit natuurlijke grondstoffen die: 

o Het kalf ondersteunt bij de immuunreactie tegen de cryptosporidiose parasiet; 

o Het vocht- en voedingsstoffenverlies verminderen. 

- Het betreft een slow release pil. De actieve componenten uit de pil worden geleidelijk afgegeven 

in het maagdarmkanaal van het kalf. Hierdoor is het product gedurende langere tijd actief in het 

maagdarmkanaal en effectiever. 

- De pil heeft een klein formaat en kan eenvoudig via een pillenschieter oraal worden toegediend. 

Praktijkexperimenten bij kalveren in Duitsland en Nederland 
In 2018 en 2019 is op een groot aantal melkveebedrijven in Duitsland de Diacare pil met goed 

resultaat getest. Alle betrokken melkveehouders hebben aangegeven het product te willen blijven 

gebruiken. 

Toepassing van de DiaCare pil 
- Gedurende vier achtereenvolgende dagen,  1 pil per dag. 
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Effect van het gebruik van DiaCare bij kalveren met diarree op melkveebedrijven in 

Nederland en Duitsland 

 

 Procedure praktijktesten 

1. Bij kalveren met duidelijk afwijkende mest / diarree: 

o sneltest uitvoeren (diagnose van Cryptosporidiose, E. 

coli, Rota virus, Corona virus)  

o kalveren behandelen met 1 DiaCare pil per kalf per dag 

gedurende 3 tot 4 dagen, pillen inbrengen met 

pillenschieter achter in de bek. 

o Kalveren die ouder zijn dan 10 weken, 2 pillen per dag 

ingeven gedurende 3 tot 4 dagen. 

2. Op de dag na de laatste behandeling beoordelen van de 

mestkwaliteit en toestand van het kalf. 

      gebruikte sneltest 

Resultaten praktijktesten op 6 melkveebedrijven 

Melkvee 
bedrijven 

Leeftijd kalf 
met diarree 

Diagnose DiaCare gebruik Toestand kalf na 
gebruik DiaCare 

Farm A < 14 dagen Cryptosporidium 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm A  < 14 dagen Cryptosporidium 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm A 
 

< 14 dagen Cryptosporidium 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm A  < 14 dagen Cryptosporidium 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm B < 14 dagen E-coli en rota virus 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm C 5 maanden Coccidiose 2 pillen/dag gedurende 4 
dagen 

Diarree 

Farm D 
 

< 14 dagen E-coli en rota virus 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm E < 14 dagen E-coli en rota virus 1 pil/dag gedurende 3 dagen Geen diarree 

Farm F 10 weken Coccidiose 2 pillen/dag gedurende 3 
dagen 

Geen diarree 

Farm F 12 weken Coccidiose 2 pillen/dag gedurende 4 
dagen 

Geen diarree 

Farm F 5 maanden Coccidiose 2 pillen/dag gedurende 3 
dagen 

Geen diarree 

 


