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INFECTIEDRUK

ALLICARE levert kwaliteitsproducten voor een optimale
(uier)gezondheid, hygiëne in uw (melk)stal en een uitge
balanceerde voeding.
ALLICARE adviseert datgene dat aansluit op uw bedrijfs
situatie. De springende koe staat symbool voor onze
handelsvrijheid en sluit naadloos aan op uw ondernemer
schap. Maak ook de sprong en ervaar hoe producten
van ALLICARE uw bedrijfsresultaat verbeteren en uw werk
plezier vergroten!

BEHANDELEN

Leendert van Gilst
T: 0113 26 96 30
M: 06 10 64 96 12
www.allicare.nl

2

DE KOE CENTRAAL

Een goed advies begint met het vaststellen van de juiste uitgangspunten. Allicare zet de
koe centraal en analyseert samen met u aan de hand van bedrijfs- en koegegevens welke

ALLICARE

METEN IS WETEN
verbeteringen er qua melken, weerstand, infectiedruk en behandelingen mogelijk zijn.

CONTROLE

Verbeter uw bedrijfsrendement en zet uw koe centraal!

CONTROLE

belangrijk continu de gezondheidsstatus van uw vee kritisch te volgen.
ALLICARE controleert aan de hand van kengetallen op het gebied van uiergezondheid waar uw bedrijf staat en
waar er eventueel verbeteringen kunnen worden aangebracht.

MELKEN

Vooruitkijken is van levensbelang voor elk bedrijf. Om uw gestelde bedrijfsdoelen te bereiken is het eveneens

ALLICARE zorgt er daarnaast voor dat de uiergezondheid op uw bedrijf telkens opnieuw objectief wordt beoor

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

INFECTIEDRUK

WEERSTAND

deeld. Controle en evaluatie is immers een steeds terugkerend proces.

ALLICARE

MELKEN

Melken is de primaire actie op uw bedrijf en allesbepalend voor uw inkomen. Allicare kijkt
samen met u in detail naar de uiergezondheid. Het voorkomen van uierinfecties staat hierbij
centraal.

CONTROLE

LSA®-COMPLEX

Een unieke oplossing van Kersia
Wat is LSA®?

MELKEN

■

De combinatie van melkzuur en salicylzuur: Lactic & Salicylic Acid = LSA

■

Melkzuur = natuurlijke component van de huid met verzorgend en ontsmettend effect

■

Salicylzuur = verzorgende molecule met lichte ontstekingsremmende en ontsmettende werking

Voordelen
■

Sterke en snelle ontsmettende werking, zelfs in aanwezigheid van organisch vuil

■

Sterke combinatie voor het beste cosmetische effect op de huid

■

Van nature heel zacht voor het huidoppervlak

■

Cosmetische kracht wordt versterkt door gebruik van: glycerine, sorbitol, propyleenglycol,
aloë vera voor een verzachtend, versoepelend en bevochtigend effect op de huid

WEERSTAND

■

Bruikbaar zowel voor als na het melken, afhankelijk van het product

■

Geen risico op residuen in de melk of op de huid (geen overgevoeligheid mogelijk)

Werkingsspectrum
BACTERIEDODENDE WERKING

SCHIMMELDODENDE WERKING

(E.Coli, Staph. aureus, Strep. uberis,
Proteus hauseri, Pseudomonas, Enter. hirae)

(Candida albicans)

INFECTIEDRUK

VIRUSDODENDE WERKING
(ECBO, Orthopoxivrus)

In welke producten vind ik LSA®?
■

Producten voor voorbehandeling spenen: Prefoam Plus

■

Producten voor nabehandeling spenen: HM Vir Blue, HM Vir Spray, HM Vir Film

BEHANDELEN
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ALLICARE
CONTROLE

HM VIR FILM

De beste combinatie van een sterke cosmetische werking
en een goede ontsmettingskracht van de spenen

MELKEN

HM VIR film omvat het beste van 2 werelden
HM VIR FILM is gebaseerd op het Kersia gepatenteerde LSA-complex en
levert een uitmuntende speenbescherming door de beste combinatie van
speenverzorging met speenontsmetting. Het is goed zichtbaar dankzij de
groene kleur en bevat tevens een aangename muntgeur. HM VIR FILM is
bacteriedodend na 30 seconden en gistdodend na 15 minuten.

■

Sterke en verzachtende cosmetische eigenschappen

■

Bevat aloë vera en heeft een aangename geur

■

Goede ontsmettende werking op basis van het LSA-complex

■

Groene kleur

WEERSTAND

Voordelen

INFECTIEDRUK

HM VIR SPRAY

Spraymiddel met een goede ontsmettingskracht
en een sterke cosmetische werking
HM VIR SPRAY is gebaseerd op het Kersia gepatenteerde LSAcomplex.
Dankzij dit krachtige LSA-complex worden de spenen voldoende ontsmet
met aandacht voor een hoog cosmetisch effect. HM VIR SPRAY is bacterie
dodend na 30 seconden en gistdodend na 15 minuten.

■

Zachte cosmetische eigenschappen

■

Goede ontsmettende werking op basis van het LSA-complex

■

Blauwe kleur

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

Voordelen

ALLICARE

MELKEN

Melken is de primaire actie op uw bedrijf en allesbepalend voor uw inkomen. Allicare kijkt
samen met u in detail naar de uiergezondheid. Het voorkomen van uierinfecties staat hierbij
centraal.

CONTROLE

VOORSCHUIMEN
Waarom zou ik?

MELKEN
WEERSTAND

Wat kost dit nu in werkelijkheid?
■

Verbruik per koe per jaar = ± 1,2 kg ➔ per koe per dag = 0.0033 kg.

■

1 vaatje van 20kg = € 58,- ➔ € 2,90 per liter.

■

100 koeien kosten dus per dag € 2,9 x 0,0033 x 100= 96 cent per dag.
➔ Nog geen € 1,– per dag !

INFECTIEDRUK

PREFOAM+

Krachtig voorschuimmiddel
Voordelen

Gebruiksaanwijzing

■

Goede reiniging en ontsmetting

■

PREFOAM+ is onmiddellijk klaar voor gebruik.

■

Goede speenstimulatie

■

Gebruik PREFOAM+ puur in een schuimbeker.

■

Stimulatie melkafgifte

■

Breng het schuim gevormd door de schuimbeker

BEHANDELEN

■

Controle van de speenconditie

■

Tijdswinst

■

Goedkoop in gebruik, lage investering met
hoog rendement

aan op de spenen.
■

Laat het product ongeveer 30 seconden
inwerken op de spenen.

■

Veeg nadien de spenen droog met een papier
of een uierdoek.

■

6

Plaats daarna het melkstel op de spenen.

DE KOE CENTRAAL

ALLICARE
CONTROLE

GOLDEN MIX

De gouden formule voor een maximale ontsmetting

BACTERIEDODENDE WERKING

MELKEN

Werking

SCHIMMELDODENDE WERKING

(E.Coli, Staph. aureus, Strep. uberis,
Proteus hauseri, Pseudomonas, Enter. hirae)

(Candida albicans)

VIRUSDODENDE WERKING

WEERSTAND

(ECBO, Orthopoxivrus)

■

2-componenten dipmiddel

■

Op basis van chloordioxide

■

Krachtige breedspectrum ontsmetting

■

Goede cosmetische eigenschappen

■

Stabiliteit van 16 uur

■

Gouden kleuromslag toont duidelijk het actief worden van het product aan

■

Zacht voor de speenhuid

INFECTIEDRUK

Voordelen

Gebruiksaanwijzing
■

Gebruik GOLDEN MIX om de spenen te ontsmetten met een dipbeker na
elke melkbeurt.

■

GOLDEN MIX wordt bekomen door een volume Golden Mix Activ’ te
Mengen met hetzelfde volume aan Golden Mix Base (1/1) in een dipbeker.

■

Schudt het mengsel goed om zo een uniform oranje mengsel te krijgen.

■

Een mengsel van GOLDEN MIX mag niet langer dan 16 worden gebruikt

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID

7

BEHANDELEN

(dus 1 mengsel is goed voor 1 dag (ochtend en avond).

ALLICARE

MELKEN

Melken is de primaire actie op uw bedrijf en allesbepalend voor uw inkomen. Allicare kijkt
samen met u in detail naar de uiergezondheid. Het voorkomen van uierinfecties staat hierbij
centraal.

CONTROLE

UIERPAPIER

Allicare is leverancier van uierpapier (alcohol en droog). Dit product is als gevouwen ‘towels’ verkrijgbaar. Voor
deze towels zijn speciale heuptassen en melkersschorten verkrijgbaar.

MELKEN

■

Perfect reinigend

■

Droog of vochtig

■

Arbeidsbesparend

Het gemak van vouwdoekjes in een heuptas in combinatie met een reinigende vloeistof maken dat het melken snel,
efficiënt en hygiënisch gebeurt. Deze reinigende vouwdoekjes voor het voorbehandelen zijn al dan niet voorzien
van een alcoholhoudende vloeistof.
Specificaties vochtig

Specificaties droog

WEERSTAND

■

23 x 26 cm 45 g/m²

■

23 x 25 cm

■

12 x 190 vel per bundel

■

190 vel per bundel

■

2280 vel/doos

■

4000 vel/doos

INFECTIEDRUK
BEHANDELEN
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ALLICARE
CONTROLE

UIERPAPIER

Dairy Towel Wet is biologisch afbreekbaar en heeft een geruwd oppervlak. In Nederland wordt nog veel gebruik
gemaakt van uierpapier op rollen. Gevouwen uierpapier in de vorm van doekjes (towels) daar in tegen bieden

■

Bij gebruik van towels heeft u maar één hand nodig om het volgende vel te pakken en hoeft u niet hoog te reiken
naar de rol uierpapier.

■

De towels kunnen in een vast opgestelde rvs dispenser geplaatst worden.

■

Maar de meest praktische manier van werken is d.m.v. een speciale heuptas of melkschort met towel houder incl.

■

Gebruik is geschikt voor alle melkstallen maar met name bij swing-over melkstallen (weinig ruimte voor rollen uier

2 zakken voor gebruikte vellen, waarmee u geen extra looplijnen hebt en het papier altijd bij u draagt.

MELKEN

extra voordeel:

papier) geeft deze manier van voorbehandelen tot een wel 15 minuten kortere melktijd!
Doordat de towels in een tas of melkschort zitten blijven ze altijd schoon en droog.

WEERSTAND

■

Werkt u op voorhand met een melk
schort dan kunt u ook de heuptas
eventueel uitgebreid met afvalzak

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

INFECTIEDRUK

ken), over het melkschort dragen.

ALLICARE

MELKEN

Melken is de primaire actie op uw bedrijf en allesbepalend voor uw inkomen. Allicare kijkt
samen met u in detail naar de uiergezondheid. Het voorkomen van uierinfecties staat hierbij
centraal.

CONTROLE

TOEBEHOREN

MELKEN

Schuimbeker

Twin dipper dipbeker

De schuimbeker is ontworpen voor een

Een alternatieve versie van de Non-

snelle, gemakkelijke en nauwkeurige

return dipbeker speciaal ontworpen

toepassing van schuimende speen

voor dikkere filmvormende dipmidde

ontsmettingsmiddelen vóór het melken.

len (type barrière) die gekenmerkt wor

Een uniek ingebouwd beschermings

den door een hogere viscositeit. De

systeem, zorgt ervoor dat bij het samen

opgepompte vloeistof kan niet terug

knijpen van het soepele kunststoffen

vloeien in het reservoir (non return)

reservoir, gefilterde lucht samen met het

waardoor de voorraad aan product

ontsmettingsproduct door de schuim

niet vervuild raakt (hygiënisch).

vormende mazen gestuwd wordt.

WEERSTAND
INFECTIEDRUK

Non-return dipbeker

Uiersprayer voor de spenen

Hoogwaardige dipbeker, speciaal

Volledig uit kunststof vervaardigde

ontwikkeld voor het aanbrengen van

uiersprayer voor het handmatig ver

uierhygiëne middelen op de spenen

nevelen van ontsmettingsmiddel na

na het melken. Het knijpreservoir, met

het melken. De sproeinippel is op

2 afgevlakte zijden voor een betere

waarts geplaatst onder een hoek van

grip, is gemaakt van zacht kunststof

60 graden zodat de uiersprayer recht

waardoor met een beperkte inspan

op gehouden kan worden tijdens het

ning het product tot in de dipcup

gebruik. Geeft een fijne sproeinevel.

wordt gebracht.

Inhoud: 600ml

BEHANDELEN
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ALLICARE
CONTROLE

Kraantje voor op de bidon

MR 60 vatpomp

Schroefdop voor bidon van 10, 20 en

Hefboompomp voor het handmatig

30 liter voorzien van aftapkraantje.

verpompen van licht agressieve che

Type sluiting DIN 61. Handig bij ge

mische vloeistoffen. 360° zwenkbare

bruik van kantelapparaat voor een

kraanuitloop. Vermogen: 0,3 liter per

gecontroleerde uitvloei.

pompbeweging. Voorzien van een

MELKEN

TOEBEHOREN

telescopische aanzuigbuis die het
mogelijk maakt voor gebruik op 60,

Pomp 30 ml voor op bidon

Ezi-action 60/15 vatpomp

Dispenserpomp voor jerrycans voor

De Ezi-Action 60/15 pomp is een ro

zien van schroefdop DIN61. Passende

buuste, gebruiksvriendelijke en che

op 10, 20 en 30 liter bussen. 30 ml af

misch bestendige handpomp, ge

gifte per slag. Bij het gebruik van een

schikt voor vaten met een inhoud van

pompje, staan de bussen steeds

60 liter. De plaatsing van de pomp

rechtop en wordt het risico op spon

basis op de bodem van het vat garandeert een volledige

taan leeglopen uit gesloten.

lediging. Lengte aanzuigbuis: 770 mm. Opbrengst per

WEERSTAND

120 en 200 l vaten.

Ezi-action 200/55 vatpomp

Manueel te bedienen pomp met

De Ezi-Action 200/55 pomp is een ro

een capaciteit van 100 ml per slag.

buuste, gebruiksvriendelijke en che

De aanzuigbuis (1 meter) dient inge

misch bestendige handpomp, ge

kort te worden naargelang de hoog

schikt voor vaten met een inhoud van

te van het vat. De pomp is zelf ven

60, 120 of 200 liter. Lengte aanzuig

tilerend en bruikbaar voor vaten met

buis: 930 mm. Opbrengst per slag:

een inhoud van 60, 120 en 200 l (vat

400 ml. Gewicht: 700 gr.

opening 54 mm). Bevat geen metalen
onderdelen.

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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Major vatpomp

INFECTIEDRUK

slag: 400 ml. Gewicht: 635 gr.

ALLICARE

WEERSTAND

Hoe beter de weerstand van uw melkvee, hoe minder ziekten, hoe beter de productie en hoe
lager de kosten. Naast een goed rantsoen en een goede huisvesting met veel licht, lucht
en ruimte is weerstand vooral een kwestie van aandacht rondom droogstand en afkalven.
Een goede gezondheid betekent de infectiedruk verlagen en de weerstand verhogen.

CONTROLE

CALSEA MINERALE LIKBLOKKEN
Een gemiddelde koe bestaat niet

Calseagrit Biotech verenigt de voedingseigenschappen van Calseagrit (verkalkt zeewier, bestaande uit calcium,
magnesium en sporenelementen) met die van bruinwieren. Deze bruinwieren bevatten zeer hoogwaardige voedings

MELKEN

elementen voor het optimaal functioneren van de micro-flora in de pens van herkauwers.
De hoge poreusheid van Calseagrit biedt het microbieel leven in de pens een uitzonderlijk groot aanhechtings
oppervlak, waardoor de vertering verbetert en de minerale elementen beter opgenomen worden. De biologische
eigenschappen van de Calseagrit hebben een gunstige invloed op de (ruwvoer)vertering en beperken aanverwante
risico’s.

Waarom Calsea Minerale Likblok?

WEERSTAND

■

Zelfregulerende mineralenvoorziening voor het individuele dier
naar behoefte

■

Graadmeter voor de mineralenvoorziening op koppelniveau

■

Rijk aan goed opneembare mineralen en sporenelementen

■

Gunstige invloed op de spijsvertering

■

Voor ieder stadium een gerichte formule

RVS houder wordt geadviseerd

■

Geen luxe consumptie

voor optimale opname.

INFECTIEDRUK

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

BEHANDELEN

CALSEAPRECALVER+ CALSEAPHOS 9P
Speciaal ontwikkeld voor toepassing tijdens de droog

Evenwichtig en rijk aan calcium, fosfor en magnesium.

stand. Bijzonder geschikt om de afkalving en de lactatie

De ideale bijdrage voor aanvulling, opbouw, en herstel

periode voor te bereiden. Verrijkt met organische selenium

van de mineralenreserves tijdens groei, lactatie en het

en vitamine E voor een betere weerstandsoverdracht

eerste gedeelte van de dracht. Verrijkt met AMAFERM®

van koe op kalf.

voor een betere vertering van het rantsoen.
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ALLICARE
CONTROLE
Calseavit+
12,0%
14,0%
6,0%
5,0%

Calseaoligo+
5,0%
27,0%
0,0%
2,5%

3.000
1.000
3.500
500
100
50

6.000
4.000
1.000
100
50
50

4.000
2.500
1.000
250
100
25

9.000
4.000
1.500
150
60
20

2.000
300.000
110.000

2.000
450.000
45.000

1.000
-

-

Sporenelementen (mg/kg)
E6 Zink (oxide)
E5 Mangaan (mangaanoxide)
E4 Koper (sulfaat)
E2 Jodium (watervrij calciumjodaat)
E3 Kobalt (carbonaat)
E8 Selenium (natriumseleniet)
Vitamines (UI/kg)
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine D3

CALSEAVIT+

CALSEAOLIGO+

Uitgebalanceerde minerale likblok voor de hoogpro

Bijzonder rijk en compleet aan sporenelementen. Ideaal

ductieve melkkoe. Voor een optimale vertering in de pens

als algemene aanvulling en perfect aangepast aan

en betere benutting van het rantsoen. Ter ondersteuning

drachtige dieren. Verrijkt met organisch selenium en

van weerstand en vruchtbaarheid.

gechelateerde sporenelementen voor verbetering van
weerstand en vruchtbaarheid.

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID

WEERSTAND

Calseaphos 9P
13,0%
11,0%
9,0%
2,5%

INFECTIEDRUK

Calseaprecalver+
3,5%
18,0%
5,5%
6,5%
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BEHANDELEN

Analytische bestanddelen:
Calcium
Natrium
Fosfor
Magnesium

MELKEN

Mineralen op basis van Jonge zeekalk, Calseagrit

ALLICARE

werking van

CONTROLE

De gisten in Lithamax SL zijn
een bouwstof voor MOS
(Manna Oligo Sacchariden).

INTENSIEVE MELKPRODUCTIE
S nel rantsoen (pens- verzuring)
■	Verhoogde gevoeligheid voor infecties
■ Uier
■ Baarmoeder
■ Klauwen
■

MELKEN
WEERSTAND
INFECTIEDRUK

CALSEAGRIT

EOMIX

■	Aanvoer

■

van calcium en

magnesium uit jonge zeekalk
■	Buffereffect:

■

BEHANDELEN

vermenigvuldigen
nature rijk aan

32 sporenelementen
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Resultaat van onderzoek

■

■

Hoogwaardig gefermenteerde
gist, gecombineerd van
verschillende stammen

■

(EUREKA- project 1714-97.00)

nestelen en zich makkelijker
■	Van

■

ring

microporeus, hierdoor

kunnen goede bacteriën zich

4% VOEDINGSGIST

bevordering van de spijsverte

stabiliserende

werking op pens pH
■	Zeer

Complex van essentiële oliën ter

Sterke groeistimulator
voor de darmflora

Remt ziekteverwekkende flora

■

Versterkt de weerstand

in de pens (o.a. coliformen)

■

Rijk aan hoogwaardige

Stimuleert cellulolytische

voedingsstoffen

bacteriën voor verbeterde
afbraak van ruwe celstof

DE KOE CENTRAAL

ALLICARE
■

beschikbare energie
Beter beschikbare mineralen
Betere benutting van de mineralen
uit het basisrantsoen

CONTROLE

oeder

■

rm

g

pe n

■	
Meer

in

o

BETER VERTEERBAAR RANTSOEN

n ts tek

ba

a

s

MEER WEERSTAND
■

Verhoging
ruwvoeropname

Betere vruchtbaarheid
mastitis en baarmoeder
ontstekingen

ng

ro

k l a u wp

■
■

beter beschermde veestapel
beter benut rantsoen

b lem e

Voordelen
veehouder

Þ Melk / kg DS opname
Þ Vlees / kg DS opname
à Celgetal
à Kosten voor gezondheid

■

Optimaliseert de effectiviteit

VITAMINE E, ZINK,
SELENIUM

van de cellulolytische bacteriën

■

INFECTIEDRUK

■

WEERSTAND

n
ZWAVEL

Versterken elkaars werking

in de pens (Synergie S-P-Co)

tegen vrije radicalen die

Methioninesynthese zorgt voor

ontstaan door het vrijmaken

een betere benutting van

van energie uit voedingsstoffen

niet-eiwithoudende stikstof wat
in veel gevallen zorgt voor een
lichte stijging van het
eiwitgehalte in de melk

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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ui

o n tste

ki

er

MELKEN

■	Minder

ALLICARE

WEERSTAND

Hoe beter de weerstand van uw melkvee, hoe minder ziekten, hoe beter de productie en hoe
lager de kosten. Naast een goed rantsoen en een goede huisvesting met veel licht, lucht
en ruimte is weerstand vooral een kwestie van aandacht rondom droogstand en afkalven.
Een goede gezondheid betekent de infectiedruk verlagen en de weerstand verhogen.

CONTROLE

LITHAMIX MINERALEN
Voor topprestaties van uw melkvee

TOP voeding: de Lithamix microkorrels zijn het resultaat van een homogene microgranulatie Technologie en zijn
erg smakelijk voor een optimale opname.

MELKEN

■

TOP voeding: dankzij de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten Optimaliseert Lithamix de penswerking in alle
situaties. Lithamix mineralen garanderen u een betere benutting van uw basis rantsoen en minder onverteerde
vezel- en graanresten in de mest.

■

TOP voeding: met Lithamix mineralen maximaliseert u het genetisch Productiepotentieel van uw veestapel. Lithamix
zorgt voor een optimale benutting van het ruwvoer en daardoor voor een goede gezondheid en vitaliteit.

Kenmerken
■

Calseagrit mineralen van mariene oorsprong; rijk aan mineralen en sporen
elementen

WEERSTAND

■

Uitzonderlijke Bio-beschikbaarheid ➔ zeer goed opneembaar door het dier

■

Microporeuze structuur (20m²/gram)

■

Goede nestelplaats voor bacteriën, stimuleert de pensmicroflora en schept
een gunstige pH voor celluloseverterende microflora

■

Smakelijk

INFECTIEDRUK

LITHAMAX SL
■

Lithamax SL draagt bij aan de ontwikkeling van een gunstige pensflora.

■

De synergie tussen vitamine E en Selenium functioneert optimaal. Vitamine E en
Selenium werken samen om de cellen in hun totaliteit te beschermen. Deze synergie
heeft antioxiderende en ontstekingswerende eigenschappen en verbetert de
werking van het immuunsysteem. Dit speelt een zeer belangrijke rol in de strijd
tegen mastitis.

BEHANDELEN

■

Voorkoming van pensverzuring door optimalisatie en stabilisatie van de pens pH.

■

Optimale opname van ruwvoer.

■

Vitamine E en Selenium activeren het immuunsysteem, in combinatie met de
voedingsgisten in Lithamax SL stimuleren deze moleculen het natuurlijk afweer
systeem.

■

Dieren zijn beter bestand tegen infecties en parasieten en zullen beter reageren
op vaccinaties.
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ALLICARE
CONTROLE

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

■

Mariene oorsprong

■

Rijk aan mineralen en sporenelementen

■

Uitzonderlijke Bio-beschikbaarheid ➔ zeer goed opneembaar door het dier

■

Microporeuze structuur

■

Goede nestelplaats voor bacteriën, stimuleert de pensmicroflora en

MELKEN

LITHALIB

schept een gunstige pH voor celluloseverterende microflora
Smakelijk

WEERSTAND

■

■

Voorkoming van pensverzuring door optimalisatie en stabilisatie van de pens pH

■

Optimale opname van ruwvoer

■

Efficiënte pensmicroflora om het voedselverbruik te optimaliseren

■

Levert vitamine B1 (thiamine) nodig voor het koolwaterstofmetabolisme geschikt

INFECTIEDRUK

LITHA PH+
tegen hittestress blijft 8 uur een constante buffering geven.
■

Brengt essentiële sporenelementen aan zoals kobalt, welke nodig is voor productie
Verbetert de immuunreactie

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID

17

BEHANDELEN

van vitamine B12
■

ALLICARE

WEERSTAND

Hoe beter de weerstand van uw melkvee, hoe minder ziekten, hoe beter de productie en hoe
lager de kosten. Naast een goed rantsoen en een goede huisvesting met veel licht, lucht
en ruimte is weerstand vooral een kwestie van aandacht rondom droogstand en afkalven.
Een goede gezondheid betekent de infectiedruk verlagen en de weerstand verhogen.

CONTROLE

WELLSALT

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

Voor topprestaties van uw melkvee
Wellsalt Veezout is natuurlijk ongeraffineerd en vol mineralen en sporenelementen. De beste en meest natuurlijke

MELKEN

manier om de algehele gezondheid van uw vee te ondersteunen.
■

Melkkoeien: betere algehele gezondheid, lager celgetal, minder mastitis, verbetering vruchtbaarheid

■

Vleeskoeien: betere algehele gezondheid, hogere vlees productie, betere botstructuur

■

Overig vee: langer gezond, vitaal en productief, verbetering botstructuur, melk- en vleesproductie

■

Bemesting: betere balans in bodem en dier, langere graasduur, hogere grasopname, melk- en vetproductie

Wellsalt Veezout bevat o.a.:

WEERSTAND

Calcium

0.97 g/100g

Magnesium

445 mg/kg

Fosfor

<100 mg/kg

Mangaan

<2 mg/kg

IJzer

7 mg/kg

Natrium

33.9 g/100g

Kalium

379 mg/kg

Selenium

1.2 mg/kg

Kobalt

<1 mg/kg

Zink

< 2 mg/kg

Koper

<2 mg/kg

Chloride

55.9 g/100g

INFECTIEDRUK
BEHANDELEN
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ALLICARE
CONTROLE

OESTERKALKMEEL

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

Voor een optimale voedingsopname is het van belang dat de penswand van de koe niet beschadigd raakt door
pensverzuring. Een pensbuffer speelt hierbij een belangrijke rol.

veelheid aan makkelijk opneembare mineralen en sporenelementen. Oesterkalkmeel zorgt voor een stabiele pH
en is dus bij uitstek de ideale pensbuffer!
Oesterkalkmeel bevat minder ijzer dan Zeeschelpenkalkmeel. Voor veehouders, gevestigd op ijzerhoudende gronden

WEERSTAND

is de Oesterkalkmeel daarom een goed alternatief

MELKEN

Oesterkalkmeel is een 100% natuurlijk voedermiddel. Het is een zeer rijke calciumbron en bevat daarnaast een

Voordelen Ostrea kalkmeelproducten
■

Hogere zuurbindende factor dan Natriumbicarbonaat

■

Rijk aan Calcium voor voldoende kalktoevoer

■

Voorkomt pensverzuring

■

Makkelijk toe te passen:
■

tijdens het voermengen;

■

of over het voer strooien

■

Goed opneembare mineralen en sporenelementen door organische vorm

■

Verbetering van diergezondheid door:
■

hardere klauwen;

■

beter beenwerk;

■

en optimale Ca/P balans in rantsoen

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

INFECTIEDRUK

OESTERKALKMEEL

ALLICARE

WEERSTAND

Hoe beter de weerstand van uw melkvee, hoe minder ziekten, hoe beter de productie en hoe
lager de kosten. Naast een goed rantsoen en een goede huisvesting met veel licht, lucht
en ruimte is weerstand vooral een kwestie van aandacht rondom droogstand en afkalven.
Een goede gezondheid betekent de infectiedruk verlagen en de weerstand verhogen.

CONTROLE

LUZERNE PLUS

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

Luzerne is een 2-3 jarig gewas dat valt onder de vlinderbloemigen. Luzerne bevat een grote hoeveelheid aan eiwitten,
zodat het een goede aanvulling is op het dagelijkse krachtvoer. Luzerne Plus bestaat uit pure luzerne met enkele
procenten plantaardige olie. De olie bindt het blad van de lucerne en verbetert de opname. Het is belangrijk dat
het blad goed wordt opgenomen, omdat hier juist de hoge voedingswaarde in zit. Luzerne plus bestaat dus uit de

MELKEN

gehele luzerne plant, zonder toevoeging van grassen, stro of andere ruwvoeders. De Luzerne Plus is iets fijner van
structuur en kan daarom goed worden opgenomen door vele diersoorten. kalveren kunnen bijvoorbeeld al na 5
dagen de luzerne onbeperkt opnemen.
Waarom Luzerne Plus?
■

Zorgt voor een goede pens-ontwikkeling

■

Wordt als zeer smakelijk ervaren

■

Rijk aan natuurlijke vitaminen, mineralen, sporenelementen
en bestendig eiwit (±16%)

WEERSTAND

■

Door kunstmatige droging, vrij van ziektekiemen en para-tbc-bacteriën.

■

Nauwkeurig te voeren en gemakkelijk uit de verpakking te halen door de voorgesneden plakken/porties

■

Voor een betere opname van het blad (eiwit) is natuurlijke olie toegevoegd

INFECTIEDRUK

LUZERNE BALEN

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

De Luzerne structuur balen zijn een natuurlijk droogvoeder dat uitermate geschikt is voor melkkoeien, kalveren en geiten.
In tegenstelling tot hooi en gras heeft luzerne veel structuur. Deze hoge structuurwaarde garandeert een optimale pensprik wat leidt tot een hogere melkproductie. Luzerne is verder rijk aan natuurlijke vitaminen, mineralen en sporen
elementen. Doordat luzerne rijk is aan eiwitten hoeft minder krachtvoer te worden bijgevoerd. Omdat een kalf en geit
bij voorkeur een wat fijnere structuur dan een melkkoe eten, hebben we zowel grove als fijne luzerne. Bij de fijnere luzerne
is niet alleen de stengel korter, maar ook iets dunner, zodat de structuur niet te hard wordt. Het is ook mogelijk om een
combinatie van grove en fijne luzerne te bestellen.
Waarom Luzerne Balen?

BEHANDELEN

■

Zorgt voor een goede pens-prik

■

Hoog eiwit en energie waarde

■

Perfect te gebruiken in de Voermengwagen

■

Geen bijmenging van de (goedkopere) luzerne brok

■

Rijk aan natuurlijke vitaminen, mineralen, sporen

■

100% inlandse (dus Zeeuwse) luzerne

■

en para-tbc-bacteriën

elementen en bestendig eiwit (16%)
■

Verschillende lengtes van structuur leverbaar
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Door kunstmatige droging vrij van ziektekiemen

van de gehele plant
■

Zeer smakelijk

DE KOE CENTRAAL

ALLICARE
CONTROLE

LUZERNE PELLETS

BESCHIKBAAR IN DE
BIOLOGISCHE SECTOR

De Luzerne pellets zijn geschikt voor melkvee. Ze kunnen uitstekend als grondstof dienen voor veevoer, maar ook enkel
voudig worden gevoerd. e Luzerne pellets van Timmerman staan bekend om zijn uitstekende kwaliteit. Groot gedeelte
van de productie gaat daarom naar speciaal voeders. Na het drogen, malen en pelleteren van luzerne krijg je luzerne
bestendig eiwitgehalte, de grove structuur en de rijkdom aan vitaminen en mineralen.
Daarnaast heeft de structuur samen met het hoge mineraalgehalte een gunstige invloed op het voorkomen van
klauwproblemen, lebmaagdraaiing en slepende melkziekte. Luzernepellets zijn een uitstekende grondstof voor vee
voer en kan ook enkelvoudig gevoerd worden. Bovendien bevat het product veel Bèta-caroteen, hetgeen van

MELKEN

pellets (brokken), waarbij alle eigenschappen van luzerne behouden blijven met als meest positieve eigenschap het

belang is voor de vruchtbaarheid en gezondheid van de dieren. De luzerne structuurbrok 12 mm is ongemalen en
bevat daarom veel meer structuur als de 6 mm brok. Perfect om op een makkelijke manier structuur aan uw voer

WEERSTAND

toe te voegen.
Waarom Luzerne Pellets?
■

Zowel in 6 mm. pellets als in 12 mm. structuur brok leverbaar.
Luzerne bevat 2-3 maal zoveel vitamines dan granen, hooi en kuil

■

Vitamines en sporen zijn belangrijk voor weerstand en gezondheid

■

Luzerne is een unieke bron van caroteen

Melkvee

Kalveren

INFECTIEDRUK

Structuurbrok is geschikt voor extra ruwe celstof in het voer
■

Geiten

Luzerne Plus
Luzerne Balen
Luzerne Briketten

= Beste keus

= Ook geschikt

= Zeer geschikt

= Niet geschikt

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

Luzerne Pellets

ALLICARE

INFECTIEDRUK

Meerdere factoren kunnen mastitis veroorzaken. Infectiedruk is hiervan een belangrijke oor
zaak. De infectiedruk wordt bepaald door het aantal ziektekiemen dat de uier belaagt, in
combinatie met het ziekmakend vermogen van de ziektekiemen. Infectiedruk verlagen is dus
erg belangrijk om nieuwe infecties te voorkomen in de strijd tegen mastitis. Het is dus nood
zakelijk om beide invloeden aan te pakken, zowel de ‘omgeving’ als ‘besmette’ koeien.

CONTROLE

450%
vochtbinding
én bevat
kaneelaldehyde

ACTISAN 360

DROOG, DROGER, DROOGST
Wat is uw ligbed management?
Liggen en herkauwen zorgen voor een goede benutting van het rantsoen.

MELKEN

Bovendien voorkomt een schoon en droog ligbed de besmetting van koe
naar koe. De combinatie van melkresten, mest, zaagsel, speeksel- en voed
selresten in het ligbed is een ideale voedingsbodem voor mastitis verwek
kers. De box is dan ook een risicovolle bron van besmetting tijdens de gehe
le lactatie. Het wegvallen van de natuurlijke bescherming van de
tepelkanalen (slotgat) na het melken en ook speenwondjes kunnen snel
leiden tot uierontsteking. Werk preventief en houdt de uier schoon!

WEERSTAND
INFECTIEDRUK

ACTISAN 360
Ligbed instrooimiddel

Drogend vermogen van 450% door:

■

Vermindert ammoniaklucht in de stal

■

Onomkeerbare chemische fixatie

■

Sterk drogend vermogen in de box

■

Absorptie door capillaire werking

■

Stuift niet en is makkelijk strooibaar

■

Huidvriendelijk

■

Langdurige werking

■

100 gram per box per dag

Sterk bindend vermogen van ammoniak door:

BEHANDELEN

■

Ionische fixatie
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ALLICARE
CONTROLE
absorptie van ammoniak

550

400
350

water absorptie

+50%

300
250
200
150
100
50
0

1000

800

ammoniak absorptie

+66%

600

400

200

WEERSTAND

450

0

INFECTIEDRUK

POEDERSTROOIER
Ligbedhygiëne voor een beter
dierwelzijn
Een handige poederstrooier speciaal
ontwikkeld voor ACTISAN®
■

Handig en snel boxen instrooien

■

Zorgt voor een gelijkmatige verdeling
in het ligbed

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

500

MELKEN

1200

Absorbtie (milligram) ammoniak per kg product

Percentage vochtbindend vermogen per kg Actisan

absorptie van water

ALLICARE

INFECTIEDRUK

Meerdere factoren kunnen mastitis veroorzaken. Infectiedruk is hiervan een belangrijke oor
zaak. De infectiedruk wordt bepaald door het aantal ziektekiemen dat de uier belaagt, in
combinatie met het ziekmakend vermogen van de ziektekiemen. Infectiedruk verlagen is dus
erg belangrijk om nieuwe infecties te voorkomen in de strijd tegen mastitis. Het is dus nood
zakelijk om beide invloeden aan te pakken, zowel de ‘omgeving’ als ‘besmette’ koeien.

CONTROLE

VULKANISCH KLEIMINERAAL®
Een 100% natuurlijk boxenstrooisel,
rijk aan mineralen en sporenelementen.

Innovatief en rendabel stalstrooisel

MELKEN

Vulkanisch kleimineraal is zacht (een zogenaamd zeoliet) van vulkanische
oorsprong. Dit zeoliet is een 100% natuurlijke grondstof, rijk aan mineralen en
sporenelementen. In de veehouderij wordt het gesteentemeel ingezet ter
verbetering van de hygiëne in ligboxen. Het bindt de uit mest afkomstige
ammoniak en heeft in het ligbed een sterk bacterie-onderdrukkend effect.
Natuurlijke zeolieten dragen op een groot aantal manieren bij tot een scho
ner en veiliger milieu. Zeoliet heeft o.a. het vermogen om giftige en schade
lijke (organische-) stoffen en zware metalen uit bodem, water en lucht te

WEERSTAND

absorberen en te binden. Bovendien is Vulkanisch kleimineraal niet agres
sief voor uiers en spenen.
Verder heeft Vulkanisch kleimineraal sterk absorberende eigenschappen
waardoor het stalklimaat aanzienlijk verbetert. Tegelijkertijd wordt de mest
verrijkt met belangrijke minerale stoffen en sporenelementen.

INFECTIEDRUK

Voordelen
■

Geen schrale spenen.

■

Hoge vochtabsorptie.

■

Bindt ammoniak.

■

Geen vervluchtiging van Stikstof zoals bij kalk (calciumcarbonaat).

■	Mest

en bodem worden verrijkt met belangrijke minerale stoffen en

sporenelementen.
■

Heeft een positief effect op celgetal en klauwgezondheid.

BEHANDELEN

Dosering en verpakking:
■

Verpakking: Zakken van 25 kg en Big Bag van 1000 kg

■

Dosering: 250 gr. per m2 per dag

■

Soortelijk gewicht: 0,9 kg per liter

■

pH: 11

24
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CONTROLE
Calcium

CaO

8.3

Kalium

K 2O

5.1

Magnesium

MgO

1.0

Fosfaat

P 2O 5

0.2

Zwavel

S

0.1

IJzer

Fe2O3

4.1

Titaan

TiO2

0.4

Mangaan

MnO

0.2

Silicium

SiO2

48.2

Natrium

Na2O

5.9

Zink

Zn

760*

Koper

Cu

11.5*

Molybdeen

Mo

9.0*

18.1%

Kobalt

Co

6.5*

Kristalwater, H2O : 6.7%

Borium

B

0.1*

Kooldioxide, CO2 : 0.4%

MELKEN

Gewichts (%)

* in mg/per 1000 gr

WEERSTAND

Sporenelementen

Verbinding

Overige:
Aluminiumoxide, Al2O3 :

Veehouder: “Ik gebruik vulkanisch kleimineraal voor de gezondheid van
mijn koeien. Maar ook omdat het bijdraagt aan de
bodemvruchtbaarheid.”
Toepassing
Vulkanisch kleimineraal wordt meestal met de hand gestrooid in combinatie met zaagsel of stro, toegepast op

INFECTIEDRUK

Mineralen

Element

zowel matten als diep strooisel voor de boxen in de potstal. Voor optimale werking is het raadzaam 250 gram per

Ter vergelijk
Voor 100 kg kalk (95% calcium carbonaat) in de boxen, of in het strooisel, kan men maximaal een vervluchtiging
krijgen van 27,5 kg N. Hoe fijner de kalk, des te meer vervluchtiging. Nu zal deze maximale vervluchtiging niet snel
optreden, maar houdt toch al snel rekening met minimaal de helft.

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

m2, dagelijks te verdelen in de box, of over het strooisel.

ALLICARE

BEHANDELEN

Stofwisselingsziekten zijn soms lastig te traceren maar hebben een grote impact op het
rendement van een melkveebedrijf. Ze ontstaan vaak in droogstand en rond het afkalven.
Snel reageren en oplossen van deze problemen voorkomt o.a. mastitis, ketose of verminderde
vruchtbaarheid.

CONTROLE

BOLIFAST® RUMEN

Ondersteuning nodig bij pensverzuring of rantsoenwisselingen?
Problematiek

MELKEN

20 % VAN HET MELKVEE ONDERVINDT
LAST VAN SUBACUTE PENSVERZURING
Pens-pH < 5,5
GEDAALDE
VOEDEROPNAME

GEDAALDE
MELKPRODUCTIE

= Verminderde voerefficiëntie

MEER
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Meer uierontstekingen (+44%)
Meer vruchtbaarheidsproblemen (+27%)
Meer kreupele koeien (+11%)

Unieke toepassing !

WEERSTAND

■

1 bruisende bolus die zorgt voor een snelle vrijstelling
en opname van de bestanddelen binnen enkele

Bloedniveau

minuten
■

1 bolus met gecontroleerde vrijstelling die zorgt voor
een progressieve vrijstelling van de bestanddelen

Vrijstelling in pens

gedurende enkele uren
■

Levert hoge gehaltes op bloedniveau

INFECTIEDRUK

Voordelen
■

Goedebufferende eigenschappen

■

Stimuleert de penswerkingen pensflora

■

Stimuleert de pensvertering

■

Stimuleert de herkauwbeweging

■

Nutritionele ondersteuning van de leverfuncties met
o.a. pensbestendige methionine en choline

Dosering en verpakking:

BEHANDELEN

■

2 bolussen per koe, bij pensverzuring, bij rantsoenwisselingen
of bij afkalven

■

1 doos omvat 12 bolussen = 6 dierbehandelingen
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CONTROLE

BOLIFAST® PHYSIOLOGIC

Ondersteuning nodig bij risico op leververvetting en slepende melkziekte?
Problematiek

GEDAALDE
MELKPRODUCTIE

VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN

Vaars: - 500 kg melk / lactatie
Koe: - 300 kg melk / lactatie

Inseminatie 22 dagen uitgesteld
Slaagkans inseminatie - 20%

MELKEN

30 % VAN HET MELKVEE HEEFT
PROBLEMEN MET SLEPENDE MELKZIEKTE
BHB > 12,5 mg/dl bloed

1 bruisende bolus die zorgt voor een snelle vrijstelling
en opname van de bestanddelen binnen enkele

Bloedniveau

minuten
■

1 bolus met gecontroleerde vrijstelling die zorgt voor
een progressieve vrijstelling van de bestanddelen
gedurende enkele uren

■

Levert hoge gehaltes op bloedniveau

INFECTIEDRUK

Vrijstelling in pens

Voordelen
■

Nutritionele ondersteuning van de leverfuncties met
o.a. pensbestendige methionine en choline

■

Bescherming van de lever tijdens de NEB

■

Ondersteuning van de lever wanneer het risico op
slepende melkziekte hoog is

■

Voorbereiding op de volgende melkproductie

■

Voorbereiding op de komende kalving

Dosering en verpakking:
■

2 bolussen per koe, 10 tot 15 dagen voor afkalven

■

1 doos omvat 12 bolussen = 6 dierbehandelingen

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID

27

BEHANDELEN

■

WEERSTAND

Unieke toepassing !

ALLICARE

BEHANDELEN

Stofwisselingsziekten zijn soms lastig te traceren maar hebben een grote impact op het
rendement van een melkveebedrijf. Ze ontstaan vaak in droogstand en rond het afkalven.
Snel reageren en oplossen van deze problemen voorkomt o.a. mastitis, ketose of verminderde
vruchtbaarheid.

CONTROLE

BOLIFLASH® CALCIUM

Ondersteuning nodig voor zwakke koeien vlak na afkalven?
Problematiek

MELKEN

42 % VAN HET MELKVEE
ONDERGAAT MELKZIEKTE
< 75 mg Ca/dl bloed
GEDAALDE
VOEDEROPNAME
Gemiddeld 20 min minder komen
vreten aan het voederhek

GEDAALDE
MELKPRODUCTIE

KOSTEN
SUBKLINISCHE
MELKZIEKTE

0,5 tot 2 liter minder
melkproductie per dag

Kan tot 37% van het melkvee
omvatten
Tot 100€ per geval van
melkziekte

Gemiddeld 1 Kg DS minder
opgenomen per dag

Unieke toepassing !

WEERSTAND

■
Bloedniveau

1 bruisende bolus die zorgt voor een snelle vrijstelling
en opname van het calcium binnen enkele minuten

■

1 bolus met gecontroleerde vrijstelling die zorgt voor
een progressieve vrijstelling van het overige calcium

Vrijstelling in pens

gedurende enkele uren
■

Levert hoge gehaltes op bloedniveau

INFECTIEDRUK

Voordelen
■

Ondersteuning van koeien met subklinische melkziekte

■

Bevat 3 verschillende calciumbronnen

■

Bevat een combinatie van snelle en trage calciumbronnen

■

Levert 80g calcium per behandeling (2×2 bolussen)

■

Specifiek voor melkvee zwak na afkalven of met een voorgeschiedenis
van melkziekte

Dosering en verpakking:

BEHANDELEN

■

2 bolussen per koe, bij afkalven + 12h later

■

1 doos omvat 12 bolussen = 3 dierbehandelingen
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CONTROLE

BOLIFLASH® FERTIL

Vruchtbaarheidsproblemen of onduidelijke tochtigheid bij uw melkvee?

VERBETERING VAN DE VRUCHTBAARHEID
VERBETERING VAN DE CONCEPTIE
STIMULATIE VAN DE TOCHTEXPRESSIE
VERBETERDE PROGESTERONPRODUCTIE

VITAMINE A
VITAMINE D3
VITAMINE E

MELKEN

VOORBEREIDING VAN DE OVULATIE

ZINKCHELAAT
KOPERCHELAAT
MANGAANCHELAAT
JODIUM
SELENIUM
β-CAROTEEN

Unieke toepassing !
■

1 bruisende bolus die zorgt voor een snelle vrijstelling
en opname van de sporenelementen en

Bloedniveau

vitamines binnen enkele minuten
■

1 bolus met gecontroleerde vrijstelling die zorgt voor
een progressieve vrijstelling van de bestanddelen
gedurende enkele uren

■

Levert hoge gehaltes op bloedniveau

INFECTIEDRUK

Vrijstelling in pens

Voordelen
■

Veel duidelijkere tochtexpressies

■

Ondersteuning van de vruchtbaarheid voor betere ovulatie en sneller
behoud van de dracht

■

Bevat een hoge hoeveelheid betacaroteen

■

Levert een sterkantioxidant effect

■

Extra ondersteuning voor de eerstekalfskoeien

WEERSTAND

Ondersteuning bij

2 bolussen per koe, 10 à 15 dagen voor de inseminatie

■

1 doos omvat 12 bolussen = 6 dierbehandelingen

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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BEHANDELEN

Dosering en verpakking:
■

ALLICARE

BEHANDELEN

Stofwisselingsziekten zijn soms lastig te traceren maar hebben een grote impact op het
rendement van een melkveebedrijf. Ze ontstaan vaak in droogstand en rond het afkalven.
Snel reageren en oplossen van deze problemen voorkomt o.a. mastitis, ketose of verminderde
vruchtbaarheid.

CONTROLE

BOLIFLASH® VITAMINS
Immuniteitsproblemen bij uw melkvee?
Ondersteuning bij

SELENIUM
VITAMINE E

VERBETERING IMMUNITEIT

MELKEN

ANTIOXIDANT-EFFECT
VOORBEREIDING VAN DE OVULATIE
VERBETERING VAN DE CONCEPTIE
STIMULATIE VAN DE TOCHTEXPRESSIE

VITAMINE B2
VITAMINE B9
CHOLINE
VITAMINE A
VITAMINE D3

WEERSTAND

Unieke toepassing !

Bloedniveau

■

1 bruisende bolus die zorgt voor een snelle vrijstelling
en opname van de componenten binnen enkele

Vrijstelling in pens

minuten
■

Levert hoge gehaltes op bloedniveau

INFECTIEDRUK

Voordelen
■

Volledige vitamine booster

■

Verrijkt met choline en selenium

■

Ondersteuning van melkvee tijdens stressvolle perioden (hittestress,
winterdip)

■

Verbetert de algemene immuniteit van het rundvee

■

Extra ondersteuning tijdens de inseminatieperiode

Dosering en verpakking:

BEHANDELEN

■

1 bolus per koe, wanneer nodig of 1 dag voor de inseminatie

■

1 doos omvat 12 bolussen = 12 dierbehandelingen
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BOLITRACE® BIOTIN

Op zoek naar een langdurige algemene ondersteuning voor uw melkvee?

Vit. E,
Selenium,
Koper,
Kobalt

Vlottere kalving

Ontwikkeling uierweefsel

Vit. E,
Selenium,
Koper,
Jodium,
Kobalt

MELKEN

Groei kalf

Vit. E/D,
Selenium,
Jodium,
Mangaan,
Kobalt

Vit. A/D,
Selenium,
Jodium,
Zink,
Kobalt

WEERSTAND

Ondersteuning op alle vlakken

Lichaamsconditie
Klauwkwaliteit
Biotine
Zink

■

2 slow release bolussen die zorgen voor een dagelijkse vrijstelling

INFECTIEDRUK

en opname van de componenten en dit gedurende 4 maanden

Voordelen
■

Slow release ondersteuning gedurende 4 maanden

■

Bevat alle nodige vitamines en sporenelementen

■

Rijk aan biotine voor een verbetering van de klauwkwaliteit

■

Verbetert de colostrumkwaliteit

■

Ondersteuning voor de komende melkproductie

2 bolussen per koe, bij de start van de droogstand

■

1 doos omvat 20 bolussen = 10 dierbehandelingen

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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Dosering en verpakking:
■

ALLICARE

BEHANDELEN

Op elk melkveebedrijf komt helaas mastitis voor; zelfs bij het beste management en de
beste preventieve maatregelen. Mastitis geneest zelden spontaan en behandeling is daarom
noodzakelijk. Bij de behandeling moet onderscheid worden gemaakt tussen klinische en
subklinische mastitis. Beide vormen ontstaan op dezelfde wijze, maar de manier waarop de
infectie zich uit is verschillend. Allicare adviseert en begeleidt bij de behandeling; indien
mogelijk zonder de inzet van antibiotica.

CONTROLE

ALLIMAX: NATUURLIJK GEZOND

Het streven om het gebruik van antibiotica bij rundvee in de veehouderij terug te dringen vraagt om een ander
management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn daarbij belangrijk. Tevens kunnen natuurlijke middelen
worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Allimax producten zijn middelen op natuurlijke basis (knof
look) die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de reductie van antibioticagebruik.

MELKEN
WEERSTAND

Mastitis

Behandeling

Mastitis, ook wel uierontsteking of melkklierontsteking

Het toedienen van antibiotica is vooralsnog de enige

genoemd, is een ontsteking van de melkklier. De ontste

remedie bij mastitis. Daarbij geldt: hoe eerder de be

king wordt veroorzaakt door verschillende bacteriën,

handeling start, hoe beter het is. Bacteriën kunnen zich

waaronder Streptococcus uberis, Streptococcus Aga

gaan innestelen in het ontstekingsweefsel en worden

lactiae, Prothoteca, E. coli, Staphylococcus aureus en

daarmee onbereikbaar voor antibiotica. Vanwege de

Klebsiella. De bacterie Klebsiella kan in zaagsel zitten en

aangescherpte regels op het gebruik van antibiotica bij

ernstige mastitis en zelfs sterfte veroorzaken. Bij warm

rundvee is dit niet de juiste remedie. Allimax producten

weer kan deze bacterie explosief groeien. In incidentele

langer voor melkkoeien helpen mastitis genezen zonder

gevallen is mastitis het gevolg van een schimmelaantas

het gebruik van antibiotica en zonder risico voor de

ting. Mastitis is het meest voorkomende gezondheids

gezondheid van het dier.

probleem op melkveebedrijven. Dit wilt u dus ten allen
tijde voorkomen!

Ziekteverschijnselen

Preventie
Een goede hygiene, in de stal maar vooral tijdens het
melken, kan helpen mastitis te voorkomen, evenals goed

INFECTIEDRUK

Voor de koe is mastitis een heel pijnlijke aandoening,

werkende melkapparatuur, het voorkomen van tocht,

waar ze goed ziek van is en soms zelfs aan dood kan gaan.

het bieden van voldoende bewegingsruimte en het

Een koe met mastitis produceert minder melk en ook de

correct droogzetten aan het einde van de dracht.

samenstelling van de melk verandert. Dit laatste gegeven
wordt gebruikt om de diagnose mastitis te kunnen stellen.

Preventie blijft echter moeilijk, zeker bij de meest gang
bare veroorzaker van mastitis, de Streptococcus uberis.

Er zijn twee soorten mastitis:

Deze bacterie kan, in tegenstelling tot andere bacteriën

1. Klinische (acute) mastitis. Een van de vier kwartieren

die mastitis veroorzaken, in allerlei verschillende omge

van de uier is zichtbaar gezwollen en rood en bij
aanraking pijnlijk. De koe gedraag zich ziek: ze heeft

vingen lange tijd overleven.

BEHANDELEN

koorts, eet weinig en is traag. De melk is vlokkerig,

Voordelen Allimax

soms bloederig.

Een zieke koe is al snel een dure koe. Behandelingen

2. Subklinische mastitis. Minder zichtbare verschijnselen.

van diverse aandoeningen zijn niet goedkoop en vaak

De koeien liggen vaak op hun zij, en wel alleen op

ook tijdrovend. Melk (of vlees) van een koe die een anti

de kant van het zieke deel van de uier.

biotica kuur ondergaat, mag niet geleverd worden.
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€ 200,-

Allimax

De gezonde aanpak van mastitis

op uw behandelingskosten

Productinformatie

der zelf inbrengen; dit vergt geen behandelingskos

Allimax producten zijn ontwikkeld om het antibioticage

ten van de dierenarts.

bruik in de rundveehouderijen te reduceren. Met deze

2. Geen wachttijd: Melk mag worden behouden, er is
geen wachttijd voor vlees.
3. Blijvend herstel: Geen herhalingsgevallen. Geen kans

producten kunt u uw vee voordelig en veilig gezond
houden!

op recidive omdat Allimax Bolus de biofilmformaties

Toediening

waarin bacteriën zich verbergen afbreekt.

1 bolus per toediening met een bolusschieter. Niet toe

4. Besparing: Directe besparing gemiddeld melkbehoud
bij melkprijs voorbeeld van € 0,34 per liter:

dienen aan runderen onder 250 kg. Werkingsduur: 3 weken.

■

Melk 30 liter per dag € 10,20

Investering

■

Melk 210 liter per week € 71,40

Hoeveel kost behandeling met een Allimax Bolus? Voor

■

Indirecte besparing: minimaal € 275,-*

prijsinformatie kunt u contact opnemen met Allicare.

WEERSTAND

1. Gebruiksgemak: De Allimax bolus kan de veehou

MELKEN

Bespaar ruim

NF

Bron: De Stentor 23-04-17

* Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren kost een koe met klinische mastitis, in de eerste drie maanden van de lactatie, ongeveer € 275,-. In de periode van vier tot
negen maanden in de lactatie bedraagt de schade ruim € 140,-. Hierbij komen ook nog behandelingskosten en schade vanwege het voortijdig afvoeren van zieke dieren.
Bovendien wordt de melkveehouder gekort op het melkgeld wanneer het geometrisch tankmelkcelgetal de grens van 400.000 cellen per ml melk overschrijdt en wanneer
het celgetal op het moment van scheppen boven de 400.000 cellen per ml melk komt. (bron: www.gddiergezondheid.nl/ diergezondheid/dierziekten/mastitis)
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“Knoflook? Beter dan antibiotica, zegt Martin Spruit uit Zoetermeer, veehouder met
65 melkkoeien. Vijf dagen na een knoflookpil is het genezen. In kosten scheelt het
weinig, in melk wel, bij een koe met antibiotica mag je 10 dagen geen melk leveren,
bij knoflook 2 of 3 dagen niet en gooi je per keer geen 200 euro melk weg. Het gaat
een boer om resultaat onder aan de streep: knoflook is hartstikke goed, ook al bij de
ouderwetse pillen die ik al jaren had, schrijf maar op.”

INFECTIEDRUK

Melkveehouder Spruit uit Zoetermeer:

ALLICARE

BEHANDELEN

Op elk melkveebedrijf komt af en toe mastitis voor; zelfs bij het beste management en de
beste preventieve maatregelen. Mastitis geneest zelden spontaan en behandeling is daarom
noodzakelijk. Bij de behandeling moet onderscheid worden gemaakt tussen klinische en
subklinische mastitis. Beide vormen ontstaan op dezelfde wijze, maar de manier waarop de
infectie zich uit is verschillend. Allicare adviseert en begeleidt bij de behandeling; indien
mogelijk zonder de inzet van antibiotica.

CONTROLE

VITEMINT UIERCREME

ViteMint Uiermint bevat 36% Japanse pepermuntolie, het hoogste percentage op de markt. De hierin aanwezige na
tuurlijke menthol wordt gedurende een lange periode gedoseerd afgegeven, waardoor ViteMint niet alleen snel, maar
ook een langdurig verkoelend effect heeft. Afvalstoffen worden versneld afgevoerd en de koe ervaart minder pijn.

MELKEN

Wanneer ViteMint gebruiken?
ViteMint biedt een ideale oplossing in alle gevallen waar de bloedcirculatie plaatselijk gestimuleerd moet worden,
zoals bij beginnende mastitis en oedeem. ViteMint geeft ook efficiënte ondersteuning bij een mastitisbehandeling in
combinatie met antibiotica.

Gebruiksaanwijzing ViteMint
Schudden voor gebruik. Na het melken 1 eetlepel (5-10ml) ViteMint op de aangetaste uier aanbrengen en

WEERSTAND

inmasseren tot het is opgenomen. Tweemaal per dag aanbrengen, herhaal dit gedurende 2 à 3 dagen. Als de
symptomen aanhouden of het dier koorts heeft, raadpleeg uw dierenarts.

INFECTIEDRUK

Voordelen
■

Snel en lang intens verkoelende werking

■

Verbeterde bloedsomloop

■

Snellere afvoer van afvalstoffen

■

Bevat vitamine E voor de huidverzorging

■

Beschikbaar in 500 ml hangfles, 1000 ml hangfles en 2500 ml fles
(optie: doseerspeen)

■

Hoogste percentage Japanse pepermuntolie op de Nederlandse markt

BEHANDELEN
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MELKEN

Drenchgun 300ml voor het
ingeven van vloeistoffen

Dispenser voor 2500 ml
flacon Vitemint

WEERSTAND

Schieter zonder handvat,
ingeven van 2 bolussen tegelijk

Schieter met handvat,
ingeven van 1 bolus

Cow Drencher

ALLICARE: SPECIALIST IN (UIER)GEZONDHEID
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Drench Mate
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