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SA Braford Nuusbrief 
Ons teel koeie wat uitstekende 

moeders is en bulle wat van 
puik kwaliteit is 

Dieregesondheid 

Daar is baie boere wat sukkel met kalwers en lammers wat 
diarree kry.  In hierdie nuusbrief is daar ’n verduideliking van 

hoekom en wat jy kan doen.  

Brusellose is ’n groter probleem as wat baie mense dink.  Die 
siekte kan groot verliese vir n boer inhou as dit in die kudde 

gevind word.  
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Dis nou ‘n loperige storie…. 
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Dr Chriche du Plessis het al baie 
gewerk met kalwers wat diaree 
gekry het, sy werk tans by Bethal 
Diere hospitaal.  

Dit is nou weer daardie tyd van die 
jaar - kalwers word gebore en die 
gras begin weer groei maar die 
kalwers word siek met diarree.. 
hoekom?   

Mense en diere is dieselfde - as iets 
die maag omkrap dan is die kans 
goed dat die maag sal loop.  Ryk 
voedsel (te veel melk ) of dalk ‘n 
gogga wat ons siek maak - die 
liggaam wil  dit verwyder.  

Diarree is  ‘n abnormale of fekale 
uitskeiding (loperige ontlasting).  
Daar is verskeie redes wat daartoe 
aanleiding kan gee.  Dit kan of 
besmetlik (bakterie wat die dier siek 
maak, virus of parasiete) of nie-
aansteeklik (wurms, ryk kwaliteit 
weidings, wanvoeding, dws te veel 
of te min melk).  

Risiko faktore wat ‘n rol speel dat n 
kalf dalk diarree kan kry is 
omgewing, siektes of die kalf self.  
Omgewing het meer betrekking op 
melk koeie wat beteken dat die 
geboorte area en beddegoed skoon 
moet wees.  Ook dat pas gebore 
kalwers geen kontak het met ander 

Diaree in kalwers is iets waarmee baie boere sukkel 
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kalwers en voorkom ‘n 
oorbevolking in een area.  Siek of 
besmette diere moet apart gehou 
word om te voorkom dat gesonde 
diere aangesteek word.  Swak 
immuunstatus van n kalf asook 
ouderdom van die kalf kan 
moontlik ‘n rol speel.  

Dit is amper onmoontlik om 
diarree totaal te voorkom.  Die 
volgende drie beginsels kan gevolg 
word wat diarree grootliks sal 
beperk of voorkom. 

1. Verminder die bloodsteling 
aan siek diere, indien 
moontlik. 

2. Vebeter nie-spesifieke 
weerstand, met ander woorde, 
sorg dat die kalf hoë kwaliteit 
bies melk (kolostrum) binne 2-
6 uur na geboorte ontvang.  

3. Verbeter spesifieke weerstand 
deur jou koeie en/of kalwers 
vooraf  te ent teen die bepaalde 
siekte toestand om so die 
bloedvlakke van 
immunoglobuliene te verbeter.  

Die moontlikheid vir wurms wat 
diarree veroorsaak is daar.  Wees 
versigtig om nie aktiewes te meng 
nie aangesien parasiete weerstand 

3

teen verskeie aktiewes opbou. Op 
die houer van die ontwurmings 
middel is daar ‘n nommer in die 
hoekie, bv 2 wat dui op die aktiewe 
groep.  As ‘n ander houer dieselfde 
nommer op  het, gaan dit nie help 
nie. Dan moet jy na ‘n 
ontwurmings middel kyk wat 
eerder ‘n 3 of 4 is.  

 voldoende ruvoer inneem.  Water 
kwaliteit is ook van groot belang.  

 

 

 

Ek is al raad op…. 



 

 
Voeding (nuwe en welige groen 
gras) is ook ‘n groot oorsaak van 
diarree in kalwers.  Genoeg 
biesmelk is die eerste lyn van 
verdediging.  Maak seker as jy 
graan voer dat die kalwers  

 
Aansteeklike oorsake - baketrieë.  
E.coli is ‘n natuurlike intestinale 
flora, maar daar is baie verskillende 
stamme van E.coli wat siektes 
veroorsaak. Die mees algemene 
stam wat diarree veroorsaak is F5 
(K99).  Hierdie stam vind jy in 
kalwers en lammers wat jonger is as 
5 dae.  E.coli gee toksiene af wat ‘n 
wanbalans van elektroliete 
veroorsaaak en dat meer vloeistof 
uitgeskei word. Dit beteken dat die 
kalf ontwater en vrek agv 
hipovolemiese skok.  

Kan E.coli voorkom word?   

Daar is ’n entstof beskikbaar en jy 
ent koeie daarmee. Hierdie entstof 
is slegs teen stam K99 effektief.  
Daar is baie min beskerming teen 
die ander stamme. Antibiotika kan 
gegee word as die kalf vroeg genoeg 
behandel word.  Sodra die E.coli 
toksiene afgeskei het, gaan 
antibiotika nie help nie.  In 
sommige gevalle help Norotrim of  
Nuflor terwyl in sekere omgewings 
niks meer baat nie. As alle 
medisyne wat beskikbaar is nie 
meer help nie moet ’n antibiogram 
geneen word en ’n spesifieke entstof 
gemaak word.  

 
Daar is ook ander bateriese 
infeksies wat kan gebeur soos 
Salmonella, Rota-en Coronavirus, 
Giardia, Koksidiose en 
Cryptosporidium parvum.  
 
Salmonella het ‘n klomp 
verskillende stamme.  Gevalle is 
bekend van lammers wat gevrek het 
en geen tekens getoon het van die 
siekte nie. 

 
Ongelukkig is slegs n beesentstof 
beskikbaar. Die entstof moet ‘n 
maand voor kalwing gespuit word. 
 

Rota- en Coronavirus tas gewoonlik 
kalwers tussen die ouderdom van 2 
tot 30 dae aan. Behandeling is 
simptomaties.  Die Coronavirus 
veroorsaak permanente skade aan 
die dermwand wat veroorsaak dat 
die kalf swak groei.  
 
Giardia veroorsaak ‘n ligte diarree, 
word deur die mis uitgeskei en bly 
in ‘n omgewing vir ‘n lang periode.  
Antibiotika en koksidiostatiese 
middels het geen effek op die 
parasiet nie.  Wat wel kan help is 
ontwurmmiddels wat fenbendasool 
bevat maar dit is nie in SA 
geregistreer nie.  
 
Koksidiose affekteer diere wat 1-6 
maande oud is en gewoonlik onder 
stres verkeer.  Die diarree kan 
waterig tot bloederig wees - 
ongelukkig is daar geen 
voorkomingsmiddel nie.  Behandel 
deur koksidiostatiese middels in die 
voer te meng of met Toltrazuril.  

 

En laastens Cryptosporidium 
parvum, wat ’n mond vol is.  Die 
gogga word in kalwers in die eerste 
3 weke van hul lewe gevind en gaan 
gewoonlik gepaard met ’n ander 
organisme soos E.coli.  Diere kan 
mekaar aansteek en die infeksie kan 
deur vuil voorwerpe veroorsaak 
word. Ongelukkig is daar geen 
entstof beskikbaar nie.  Die gogga 
bly lewendig tot en met 18 maande 
en kan vernietig word met 10% 
ammonia formalien of temperature 
bo 60°C.  Daar is net een 
behandeling beskikbaar wêreldwyd 
en mag net deur een Veearts 
ingevoer word. Die medisyne se 
naam is Halofuginone.  

 
 

 
As jy sukkel met diarree op jou 
plaas en niks wil werk nie neem 
mismonsters en laat ’n veearts dit 
weg stuur.  Dit is baie belangrik dat 
kalwers genoeg biesmelk kry sodat 
hulle immuunsisteem sterk kan 
word.  As jy kan, ent die koeie en 
maak seker dat die behandeling wat 
jy gee die regte behandeling is.  
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Staats veearts Dr Alicia Cloete 
werk met boere wat sukkel met 
Brusellose in die kuddes, dit ist e 
dank aan haar vir die inligting wat 
volg.  

Het jy al ooit ’n koei gesien wat 
geaborteer het? Ooit gewonder 
hoekom? Een rede kan Brusellose 
wees.  

Wat is Brusellose?  

Dit is ’n intrasellulêre bakterie en is 

‘n kroniese siekte wat veroorsaak 
dat koeie die kalf aborteer. Die 
aborsie gebeur gewoonlik in die 
laaste trimester en kan veroorsaak 
dat ‘n bul onvrugbaar word. 

Beeste is nuuskierige diere en as ‘n 
koei ‘n kalf geaborteer het, sal die 
ander wil kom ruik en kyk.  Die van 
hulle wat aan die fetus lek, kry die 
siekte. As ‘n kalf by ‘n geïnfekteerde 
koei melk drink, sal die kalf die 
siekte optel. Kunsmatige 
inseminasie met saad wat die siekte 
dra, kan ook diere infekteer. 

Dit is nie net beeste wat die siekte 
kan kry nie, mense kan ook siek 
word hiervan. As jy bv vars melk 
drink wat Brusellose bevat, of met 
‘n geaborteerde fetus werk of met 
koeie werk wat die siekte dra kan jy 
siek word en staan as Maltakoors 
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by die mens bekend. 
Die simptome van iemand wat 
Brusellose kry is griep, koors, 
nagswete, moegheid, depressie en 
dit kan die menslike 
voortplantingsorgane beinvloed as 
dit kronies geword het.  

 

Hoekom is Brusellose 

belangrik?  

Die risiko vir Brusellose infeksie is 
as gevolg van ‘n lae enting 
persentasie landwyd, baie min 
beeste word daarvoor getoets en 
daar is ook geen bewegingsbeheer 
nie. Jou familie, kudde en besigheid 
is in gevaar indien jy Brusellose in 
die kudde vind.  

 

Hoe toets ek vir Brusellose?  

Alle diere wat ouer as 18 maande is 
word gebloei en die bloed getoets. 
As die kudde positief geidentifiseer 
word dan word die hele kudde 
onder die “infeksie skema” geplaas. 
Eers nadat die kudde negatief toets 
word ‘n CA3 vrywaring dokument 
deur die staatsveearts uitgereik.  

As jou kudde negatief toets is dit 
van groot belang om dit so te hou 
deur jaarlikse inentings van jou 
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verse, biosekuriteit en veilige 
aankope asook om twee-jaarliks te 
toets.  

Wat is die ekonomiese gevolge 

van Brusellose?  

Aborsies beteken minder kalwers 
om groot te maak of te verkoop.  
Swak gebore kalwers verg ekstra 
sorg en insette, daar is spesiale 
behandeling van plasentas wat 
vassit, ‘n groter inter-kalwings 
periode en minder melk produksie. 
Verder is daar koste verbonde aan 
kwarantyn en van die diere wat 
positieif toets moet geslag word.  

 

Wat sê die wet oor Brusellose?  

Verse moet geënt word op 
ouderdom van 4-8 maande. Kuddes 
wat positief toets val onder staats 
beheer. ‘n Kudde wat positief toets 
word elke 6-8 weke getoets om 
ander diere te identiiseer wat dalk 
positief kan wees. Die plaas is 
onder kwarantyn om ander boere te 
beskerm en ook om te keer dat dit 
verder versprei. ‘n Koei wat positief 

toets vir Brusellose word met ‘n C 

gebrand.  Dit  dien as waarskuwing 
vir ander boere en om abattoir 
werkers te beskerm.  

Brusellose: Groot skade 
vir boer en dier  

Brusellose is ’n siekte wat diere asook 
mense kan siek maak. As ’n kudde 

positief toets vir Brusellose, word die 
kudde onder kwarantyn geplaas totdat 
die kudde skoon is. En dit vir ’n boer is 

groot skade. 
 



 

Hoe word Brusellose beheer?  

Daar is twee entings wat beskikbaar 
is. Onderstepoort Biologiese 
Produkte (OBP) het die S19 enting 
maar wat moelik is om in die hande 
te kry terwyl  MSD n produk het 
RB51 wat by jou naaste veearts 
beskikbaar is. Nadat die enting 
toegedien is moet die spuite gemerk 
word om te verseker dat die spuite 
vir geen ander entings gebruik word 
nie.  As die entstof S19 op verse 
gebruik word wat ouer as 8 maande 
is tydens enting, sal die verse vals 
positief toets later in haar lewe.  
Bulle moet glad nie geënt word nie 
aangesien dit sal veroorsaak dat 
hulle steriel word.  

As koeie positief toets vir Brusellose 
moet sy onder geen 
omstandigdhede op die plaas kalf 
nie aangesien miljoene bakterieë 
vrygelaat word in die proses wat 
groot probleme kan veroorsaak.  

Weet wat jou kudde status is sodat 
jy veilige verkope kan doen en 
ander boere nie in gevaar stel nie.  
As jy diere inkoop vra vir ‘n 
verklaring om te bevestig dat die 
kudde skoon is.  

Ent jou diere en bly aan die 

veilige kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brusellose uitbraak 
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Dank aan Vrede Diere 
Hospitaal, (tel 058 913 1015) vir 
hulp verleen met die opstel van 
die artikel 
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