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Productinfo

Denkavit komt met een nieuw product 
op de markt: Dosto Emulsion. Het middel 
wordt omschreven als ‘een aanvullend 
diervoeder voor het tijdelijk verhogen van 
de energievoorziening’. Het kan worden 
ingezet bij lammeren met diarreeverschijn-
selen. Met name de pure natuurlijke 
orega no-olie die in het product zit, zou 
bij  deze dieren verlichting brengen. 

Geitenhoudsters Jannie Meekma uit Deinum 
(FR) en Shaula Bouwman uit Esch (NB) pro-
beerden Dosto Emulsion afgelopen voorjaar 
uit tijdens de lammerperiode. Bouwman is 
naast geitenhoudster ook geitendierenarts en 
vindt dat je in het huidige antibioticabeleid 
open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. 
“Alle alternatieven overweeg ik daarbij serieus. 
Maar ik ben wel vrij sceptisch en wil graag 
bewijzen hebben of een wetenschappelijke 
onderbouwing.” 
Dat Dosto een natuurlijk product is, sprak 
Meekma wel aan. “Hoe natuurlijker, hoe 
beter.”
Beide vrouwen deden op het eigen bedrijf een 
experimentje. Meekma: “Coli-diarree is heftig 
voor de lammeren. Dosto helpt hier echt wel. 
Het onderdrukt de diarreeverschijnselen 
flink. De lammeren worden niet ziek en 
lopen geen groeiachterstand op. En omdat er 
geen diarree is, zit je zelf minder in de stress.”
Bouwman probeerde Dosto uit bij lammeren 
die een vroege geboortecoli hadden en bij een 
groep lammeren die op een leeftijd van 10 tot 
14 dagen diarreeverschijnselen kreeg. Dat was 
geen crypto of coli. Bouwman: “Ik vind het 
een interessant middel, heb het vermoeden 
dat het werkt, maar ik ben er nog voorzichtig 
mee. Bij de geboortecoli heb ik het niet als 
enige therapie ingezet en daardoor is het moei-
lijk om een waarde aan Dosto toe te kennen. 
Bij de oudere lammeren leek het eenzelfde 
werkzaamheid te hebben als een reguliere 
antibacteriële behandeling; omdat onbehan-
delde dieren duidelijk verslechterden is dit 
een waardevolle bevinding.” 

Geen standaardbehandeling
Dosto is gemakkelijk in het gebruik. Met één 
behandeling ben je klaar. Meekma: “Als ik de 
lammeren hun 150 ml biest van een geit, 
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liefst hun moeder, heb gegeven, geef ik direct 
daarna via het pompje 2 ml Dosto. Het kost 
nog geen minuutje extra werk.”
Zowel Bouwman als Meekma zetten het pro-
duct niet standaard in. Meekma: “Ik pak het 
alleen als ik coli-diarree zie.” Bouwman zet 
Dosto juist niet in als er sprake is van een 
duidelijke oorzaak. “Als het bijvoorbeeld om 
een crypto-diarree gaat, behandel ik met het 
eerstekeusmiddel. Wel denk ik dat Dosto als 
ondersteuning waardevol is en kan helpen 
tegen secundaire infecties. Daarom houd ik 
het middel op de plank als aanvulling op een 
behandeling.” Productmanager bij Denkavit, 
Gert van Trierum, weet uit ervaring dat Dosto 
bij preventief gebruik effectief is tegen diarree 
in het geval van cryptosporidium problemen. 
Dan dienen alle lammeren preven tief op dag 2, 
uiterlijk op dag 3, het middel toegediend te 
krijgen. 

Typische smaak
Een nadeel is de smaak van het product, zegt 
Meekma. “Het lam vindt het niet lekker. Nadat 
je het hebt toegediend hoor je protestgeluiden. 

Gelukkig voor hen is het eenmalig.” Dosto 
Emulsion wordt geleverd in een verpakking 
van tweemaal 250 ml met pompje. “Van mij 
mag de verpakking wel groter”, zegt Meekma. 
“Met 800 tot 900 lammeren per jaar heb je bij 
een besmetting al snel tekort bij één verpak-
king.” 

Hoge prijs
Dosto Emulsion wordt verkocht via dieren-
artsen. De adviesprijs is 54 euro. De prijs kent 
twee kanten, vindt Bouwman. “Het is relatief 
duur. Vanuit de fabrikant is dat logisch omdat 
de teelt van oregano een extensieve teelt is 
die veel arbeid vraagt. (Van 1 hectare oregano 
wordt slechts 60 liter oregano-olie gewonnen, red.). 
Maar voor de boer kan dit in vergelijk met 
gangbare middelen niet snel uit. Daarbij 
maakt onbekend onbemind en dat kan een 
drempel zijn.” Meekma vindt de prijs oké. 
“In eerste instantie denk ik wel: help, wat 
kost dat veel! Maar wat je ermee voorkomt: 
de ellende voor het dier, kosten van behan-
deling, het werk. Dat vind ik die 55 euro voor 
een halve liter wel waard.”

Dosto Emulsion
Dosto Emulsion contro 
la diarrea
Denkavit ha introdotto un nuovo prodotto sul 
mercato: Dosto Emulsion classificato come  un 
supplemento per l’alimentazione animale come 
fornitore di energia. E’ particolarmente adatto 
per i capretti ed agnelli affetti da diarrea. Gli 
animali beneficiano in modo particolare del-
l’olio di origano naturale contenuto nel Dosto 
Emulsion.

Due allevatori di capre Jannie Meekma da 
Deinum (nella provincia Olandese della Frisia) 
e Shaula Bouwman da Esch (nella provincia 
Olandese del Brabante settentrionale) hanno 
testato il Dosto Emulsion durante la stagione 
dei parti della scorsa primavera. Bouwman non 
è solo un allevatrice di capre, ma anche una 
veterinaria specializzata nel settore caprino. Lei 
pensa che, con l’attuale politica di riduzione 
degli antibiotici, dovrebbero essere provati tutti i 
nuovi prodotti. “Normalmente sono abbastanza 
scettica nei confronti di alternative ai metodi 
classici per questo voglio sempre vedere prove o 
fondatezza scientifica.” 
Il fatto che Dosto è un prodotto naturale ha 
stimolato l’attenzione di queste due allevatrici. 
“Più il prodotto è naturale meglio è.”
Entrambe hanno condotto una prova presso 
le rispettive aziende. Meekma: “La diarrea da 
Coli ha un forte impatto sui giovani capretti. 
Dosto aiuta sicuramente nel sopprime in modo 
considerevole i sintomi della diarrea. I capretti 
non si ammalano e non soffrono di ritardo 
nella crescita. La prevenzione della diarrea evita 
lo stress per l’allevatore di capre”. Bouwman 
ha provato il Dosto Emulsion sia su capretti 
affetti da coli neonatale, che su un gruppo di 
capretti che hanno sviluppato i sintomi di diar-
rea quando avevano 10-14 giorni di vita ma 
senza infezioni da Cryptosporidium.  Bouwman: 
“Penso che Dosto Emulsion sia un prodotto 
interessante e che sia efficace, ma io lo uso 
ancora con cautela. In caso di Coli neonatali dei 
capretti il Dosto Emulsion non era l’unica terapia 
che ho usato;  quindi è difficile determinare il 
suo valore. Con i capretti più grandi, il prodotto 
sembra avere lo stesso effetto di un ordinario 
trattamento antibiotico. Questi risultati sono 
molto importanti perché gli animali non trattati 
hanno mostrato chiari segni di riduzione delle 
performance”.

Senza trattamento preventivo
Dosto è facile da usare. È necessario solo una 
dose. Meekma: “Subito dopo la somministra-
zione ai capretti di 150 ml di colostro di capra, 
preferibilmente dalla madre, ho dato 2 ml di 

Dosto Emulsion utilizzando il dosatore presente 
nella confezione. Ci vuole solo un minuto.“ 
Sia Bouwman che Meekma non hanno utiliz-
zato il prodotto come trattamento preven-
tivo. Meekma: «Io uso Doso Emulsion solo in 
presenza di diarrea da Coli”. Bouwman in realtà 
non utilizza Dosto Emulsion come trattamento 
unico quando c’è una causa chiara. “In caso di 
coli neonatali, per esempio, io uso il trattamento 
primario e credo che Dosto Emulsion sia prezi-
oso come trattamento di  supporto allo scopo di 
prevenire le infezioni secondarie. In quest’ottica 
è opportuno avere sempre a disposizione Dosto 
Emulsion per fare il trattamento complemen-
tare. “Gert van Trierum, Product Manager di 
Denkavit, sa per esperienza che Dosto Emulsion 
è efficace come trattamento preventivo contro 
la diarrea causata da infezione da Cryptosporidi-
um e consiglia l’utilizzo del prodotto in aziende 
con questa problematica. In questo caso  il trat-
tamento preventivo con Dosto Emulsion deve 
essere fatto su tutti i capretti al secondo giorno 
o entro il terzo giorno di vita.

Strano sapore
L’unico inconveniente di Dosto Emulsion è il suo 
gusto, dice Meekma. “Ai capretti il sapore del 
prodotto non piace e lo si nota dopo la som-

ministrazione. È pertanto positivo per gli 
animali che il trattamento sia in un’unica  
somministrazione. 
Dosto Emulsion è disponibile in confe-
zioni da due unità di 250 ml. In ogni 
confezione è presente un dosatore da 2 
ml.

Prezzo
Secondo l’allevatrice Bouwman “il 
prodotto è relativamente costoso se 
confrontato con il prezzo delle soluzi-
oni tradizionali (antibiotici). Il costo del 
prodotto viene giustificato dal produttore 
per il fatto che le coltivazioni d’origano 
( da cui si estrae la sostanza attiva) sono 
di tipo estensivo e per questo motivo 
richiedono molta manodopera inoltra per 
ettaro di coltivazione vengono pro-
dotti solo 60 litri di olio di origano). Un 
ulteriore ostacolo, ad oggi, è che pochi 
hanno familiarità con Dosto Emulsion”. 
Meekma pensa che il prezzo sia accetta-
bile. “Il mio primo pensiero è stato: wow, 
è caro! Ma se impedisce le sofferenze 
degli animali e fa risparmiare i costi dei 
trattamenti  e dei lavori extra, è denaro 
ben speso.
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