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TANKMELKONDERZOEK MAAGDARMWORMEN
In de maanden juni en juli van 2018 bieden wij u in samenwerking met Boehringer Ingelheim, de fabrikant
van Eprinex, een gratis tankmelkonderzoek op maagdarmwormen aan. Wilt u van deze actie gebruik maken?
Breng dan vòòr 29 juli een melkmonster (10 ml) langs op de praktijk, of vraag de dierenarts tijdens een
bedrijfsbezoek om het tankmelkmonster te nemen.

VLIEGENBESTRIJDING
Vliegen en andere insecten zorgen in de (melk)stal voor onrust, bevuiling en kunnen ook nog eens
ziektekiemen (zoals bijvoorbeeld mastitisverwekkers) overdragen. Daarom is een goede vliegenbestrijding
noodzakelijk. Het diergeneesmiddel Deltanil is bij ons verkrijgbaar, dit is een middel wat op de rug van de
koe kan worden aangebracht en de vliegen op het dier bestrijdt. Voor een behandeling is er maar 10 ml per
dier nodig. Daarnaast is het van belang om de roosters en ligboxen schoon te houden, zodat de al aanwezige
vliegen hier geen eitjes kunnen leggen in de mest, waardoor de vliegenpopulatie niet toeneemt.
Tot en met 31 juli 2018 geldt er een aanbieding: bij aanschaf van een verpakking van 2,5 liter Deltanil
ontvangt u een gratis ‘farmpack’, een rugzak waarmee u gemakkelijk Deltanil kunt toedienen.

HITTESTRESS
In de afgelopen weken is het erg warm geweest. Vanaf een temperatuur van 21 °C heeft een melkkoe last van
de warmte. Hoge luchtvochtigheid en lage windsnelheid verergeren hierbij de hittestress. Hittestress kan
leiden tot pensverzuring, melkproductiedaling, weerstandsproblemen en een verminderde vruchtbaarheid.
Hittestress kan voorkomen worden via huisvesting, door een geïsoleerd dak aan te brengen of ventilatoren te
plaatsen. Vaak aanbieden van vers ruwvoer is essentieel op warme dagen, let daarbij ook op het voorkomen
van broei in de kuil. Bicarbonaat door het rantsoen kan helpen om pensverzuring tegen te gaan. Daarnaast is
het belangrijk dat elke koe gelegenheid heeft om in rust, vers en smakelijk drinkwater op te nemen. Wilt u
weten of het drinkwater van uw koeien voldoet? Doe dan de drinkbakcheck van de Gezondheidsdienst voor
Dieren. Vraag er naar bij de dierenarts of bij de GD.

WILLEKE
Assistente Willeke Jansen-Nevenzel is per 1 juli 2018 gestopt met werken bij Dierenartsenpraktijk Tubbergen.
Wij danken haar voor al haar inzet in de afgelopen jaren!

