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Stalosan®F til kalve med Rotavirus
En kvægbesætning havde store problemer med diarré blandt kalvene. Ejer havde i lang tid selv prøvet at løse
problemet med bl.a. elektrolytter som Revolyt® og Biopect®, taget mælken fra kalvene og givet kalvene tørt
leje og god pasning. Hver morgen gruede han for at gå i stalden, idet han frygtede at de yngste kalve skulle
have fået diarré. Det var hver gang et kæmpearbejde at få kalvene oven vande, idet de ikke kunne drikke selv
men måtte håndfodres. Endvidere var det også bekosteligt, da kalvene blev sat meget tilbage i udvikling.
På et tidspunkt blev vi kontaktet, idet problemet var blevet helt uoverskueligt for ejer. Vi fik en gødningsprøve
sendt ind til undersøgelse på SVS og fik stillet diagnosen rotavirus. Der er fremstillet en vaccine til at afhjælpe denne infektion, men det er meget dyrt og ikke 100 % effektivt at vaccinere. Vi havde netop modtaget
en uopfordret kontakt fra John Hansen fra firmaet Stormøllen. Med dette in mente valgte vi at kontakte John
Hansen for at se, om han kunne hjælpe os. Det virkede tiltalende at forebygge frem for at medicinere. Han
hjalp os godt i gang med at bruge Stalosan®F, og i fællesskab fulgte vi besætningen gennem 3 besøg.
Kalve med Rotavirus/ tarmbetændelse behandles forebyggende med Stalosan®F.
Nyfødte kalve sættes i en ren og tør boks, der er strøet med Stalosan®F langs kanter og i hjørner. Dernæst lægges halm i boksen og en håndfuld Stalosan®F strøs over. De næste 2 uger bringes dagligt frisk halm i boksen,
og en håndfuld Stalosan®F strøs oven på. De følgende 2 uger strøs Stalosan®F hver 2-3 dag.
Ejer har fortsat med at udbringe Stalosan®F efter denne forskrift til samtlige kalve født fremover, og i de 9
måneder, der er gået siden vi startede forsøget, har der ikke været kalve med diarré.
Med venlig hilsen
Dyrlæge

