
Dosto® Caps: 
Natuurlijke gezondheid
Dosto Caps met natuurlijke 
oregano olie zijn dé aanvulling 
voor een gezonde start van uw 
kalveren! Oregano is effectief te-
gen veel voorkomende bacteriën 
en parasieten. Zet Dosto Caps in 
ter preventie van diarree bij uw 
kalveren. 

Meer informatie over Dosto Caps? 
Neem dan contact op met Denka-
vit of uw dierenarts.

Minder diarree en fittere kalveren

Familiebedrijf
Familie de Koning bezit een echt fa-
miliebedrijf in het veenweidegbied op 
de grens van Zuid Holland en Utrecht. 
Gert de Koning runt samen met zijn 
vrouw het melkveebedrijf. Groeien in 
het aantal koeien is geen doel, zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend zijn en na-
genoeg al het landwerk in eigen be-
heer is kenmerkend voor dit bedrijf. 

Goede biestvoorziening
Tot voor kort hield De Koning veel 
jongvee aan. Nu de veestapel op 
sterkte is, worden maximaal 13 tot 14 
kalveren per jaar aangehouden. Gert 
verzorgt de kalveren zelf. “Het geeft 
voldoening en plezier als de kalveren 
het goed doen”, vertelt Gert met een 
glimlach. De kalveren blijven 4-6 we-
ken in de eenlingboxen. Afhankelijk 
van het weer staan de eenlingboxen 
binnen of buiten. De biestvoorziening 
heeft De Koning goed op orde. “Wij 
melken de koeien 2-3 uur voor het 
afkalven, om uitliggen van de eerste 
biestmelk te voorkomen. Vervolgens 
krijgt het kalf 2 à 2,5 liter biestmelk 
en na 6 en 12 uur nogmaals 2 liter.” 

Ondanks deze goede biestvoorzie-
ning en het snel scheiden van koe en 
kalf, zag De Koning veel diarree bij de 
kalveren binnen veertien dagen. 

Nog geen 10% krijgt nu diarree
“Meestal kregen de kalveren tussen 
dag 7 en dag 10 diarree”, aldus De 
Koning. Op advies verstrekte Gert 
daarom Dosto Caps vanaf dag 6. 
Dit werkte zo goed, dat hij de ore-
gano-bevattende capsules nu eerder 
toedient. “Standaard een capsule op 
dag 1 en een capsule op dag 3 en 
ik voorkom heel veel verteringspro-
blemen bij de kalveren”, aldus Gert. 
Als een kalfje toch nog diarree krijgt, 
geeft Gert direct een capsule en in-
dien nodig de volgende dag nog een. 
Nog geen 10% van de kalveren krijgt 
nu nog diarree. Ook het medicijnge-
bruik is duidelijk gedaald sinds Dosto 
Caps worden toegepast.

Fittere kalveren
Dosto Caps zijn gemakkelijk te ver-
strekken met behulp van de meege-
leverde applicator. Na gebruik spoelt 
Gert de applicator schoon. Zowel de 
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applicator als de Caps worden op een 
droge plaats bewaard. “Het resultaat, 
het gemak en de lage kosten (richt-
prijs ca. € 3.80 per capsule, red.) ma-
ken mij zo enthousiast.” Doordat De 
Koning Dosto Caps zowel preventief 
als ondersteunend inzet, starten de 
kalveren beter op. Ziekteverwekkers 
worden hierdoor al in een vroeg sta-
dium uitgeschakeld. 

“De kalveren beginnen nu zonder 
problemen en blijven goed drinken. 
Ook de ruw- en krachtvoeropname is 
hierdoor hoger. De kalveren zijn dui-
delijk fitter sinds ik Dosto Caps inzet”, 
besluit Gert de Koning.

Preventie en aanpak kalverdiarree 
Makkelijke toediening
Snel herstel van de kalveren
Natuurlijke Oregano olie
Goede praktijkervaringen 
Geen wachttijd en registratie nodig
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