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“Serving the dairy farmer!”
Ingenieursbureau Heemskerk ® is een toonaangevend en
dynamisch bedrijf binnen de melkveesector. Wij onderscheiden
ons door een technologisch hoogwaardig en uniek
productassortiment gekoppeld aan een intensieve begeleiding
van onze klanten. Door onze pioniersgeest hebben we reeds
een groot aantal succesvolle en vernieuwende introducties
op onze naam staan.
Eric Heemskerk | Directeur

Op de volgende pagina’s presenteren we onze producten
onderverdeeld in de volgende concepten:

Fokkerij
Als grootste distributeur van
ABS sperma wereldwijd, staat
Heemskerk voor een duurzame en
efficiënte fokkerij. GMS is daarbij het
meest complete programma voor
fokkerijmanagement op uw bedrijf.

Begeleiding

Verzorging

Heemskerk onderscheidt zich door de
intensieve begeleiding van haar klanten.
Door onze verschillende concepten kan
Heemskerk u op alle facetten van uw
bedrijfsvoering doeltreffend ondersteunen.

Met de juiste preventieve maatregelen
houdt u uw veestapel gezond.
De betrouwbare kwaliteitsproducten van
Heemskerk werken zowel oplossingsgericht
als preventief.
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	Mineraalmengsel / Aanvulling
op het rantsoen

GEWASSEN

Drenchmiddelen
Gewassen
Voeding
Voor zowel melkvee, droogstaande
koeien als jongvee heeft Heemskerk
een compleet pakket van vitamine- en
mineralenmengsels en aanvullende
voeders ter ondersteuning van
de weerstand, vruchtbaarheid,
pens- en uiergezondheid.

Het belang van een hoge en efficiënte
ruwvoerproductie van eigen bodem is
groot. Door onze aandacht te richten
op het bodemleven, de gewassen en het
kuilmanagement, kunnen we de kwaliteit
en de opbrengsten van het ruwvoer
positief beïnvloeden.

	
Diervoeder / Aanvulling
op het rantsoen jongvee

Algemene productinformatie
Biociden
Gebruik biociden veilig.
Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voeding
Etiketten van de gepresenteerde mineraalmengsels, (aanvullende) diervoeders
en drenchmiddelen zijn opvraagbaar.
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Hoewel aan de tekst en opmaak in deze 'Heemskerk Concepten' de grootst
mogelijke zorg is besteed kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.
I.v.m. doorlopende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat afbeeldingen
visueel niet overeenkomen met de werkelijkheid.
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FOKKERIJ
Productiecapaciteit: veel kg vet en eiwit melken
Al 50 jaar brengt Heemskerk het beste van de ABS fokkerij naar Nederland, België en Duitsland.
Heemskerk biedt hierin een breed aanbod van zowel fok- als genomic stieren. Wij streven naar
koeien met productiecapaciteit om veel kilogrammen vet en eiwit te melken. U bepaalt zelf of
u de kilogrammen vet en eiwit realiseert met veel liters of door middel van een hoog veten eiwitpercentage. Ons paringsprogramma Genetic Management System (GMS) kan u hierbij
goed ondersteunen.

FOKKERIJ

ABS voor productieve duurzaamheid
Heemskerk staat voor duurzame fokkerij van ‘Machtige Koeien’ met
de productiecapaciteit om veel kilogrammen vet en eiwit te melken.
Hiervoor brengen we het beste van de ABS fokkerij op de markt.
ABS Global is al meer dan 75 jaar wereldwijd een toonaangevende leverancier
van rundergenetica. ABS werkt intensief samen met gerenomeerde fokbedrijven
zoals bijvoorbeeld De-Su Holsteins. Hieruit is het fokprogramma De Novo Genetics
ontstaan. Door de handen inéén te slaan is er een enorme sprong gemaakt in het
genereren van nieuwe genetica.

SexcelTM
Een recente ontwikkeling uit de koker van ABS is Sexcel™,
een revolutionaire manier van seksen van sperma.
Deze spermavriendelijke techniek maakt de mannelijke
zaadcellen inactief en laat de vrouwelijke cellen ongemoeid.
Dit heeft een positief effect op het bevruchtend vermogen van
het gesekste sperma.
GMS - Genetic Management System
Ons aanbod van ABS stieren kunt u prima combineren met
het GMS fokprogramma. GMS (Genetic Management System)
is het oudste lineaire stieradviesprogramma ter wereld. Al in
1968 heeft ABS als eerste het systeem van lineaire scores
geïntroduceerd en daarmee de weg gebaand voor stamboeken
over de hele wereld. Sinds de zomer van 2017 is GMS 2.0
geïntroduceerd waarmee het programma vernieuwd is. Dit heeft
ervoor gezorgd dat het fokdoel nog persoonlijker ingevuld
kan worden.
Waarom GMS
Het GMS-programma fokt de koe zoals de veehouder het voor
ogen heeft. Het juiste fokdoel bepalen is hierbij essentieel.
U legt de zwaarte op de punten waar het snelste vooruitgang
op geboekt moet worden. Dit zorgt voor het snelste resultaat.
Bedrijven die al jaren lang GMS gebruiken zijn te herkennen aan
de uniforme veestapel en krachtige dieren. Daarnaast beschermt
GMS uw veestapel tegen erfelijke gebreken, afkalfproblemen en
beheerst het inteelt tot wel zeven generaties.

FOK KERIJ

GenoMate
GenoMate is een stieradviesprogramma
voor bedrijven waarbij de dieren niet
gekeurd worden en alleen de fokwaarden van
drie generaties vaderdieren worden gebruik.
Hiermee kan een genetisch profiel per koe worden
gemaakt en dit wordt gebruikt om een juiste paring
te maken.
GMS voordelen:
• Meer uniformiteit in uw veestapel
• Inteelt beheersing: tot zeven generaties van de stamboom
wordt gecontroleerd
• Bescherming tegen erfelijke gebreken: elimineert schadelijke
kruisingen van ongewenste recessieve kenmerken
• Optimalisatie sperma voorraad
• Herd Percentile Ranking (HPR) brengt de genetische potentie
van uw veestapel duidelijk in kaart. U ziet in één oogopslag
welke dieren de hoogste genetische potentie hebben.
KI benodigdheden
Voor alle benodigdheden voor het insemineren van uw koeien
kunt u bij ons terecht. Naast een stikstofcontainer hebben we ook
een zeer complete inseminatiekoffer in het assortiment. Uiteraard
zijn alle onderdelen ook los verkrijgbaar.

DHZ - KI pakket
Inseminatiekoffer met inhoud:
• Combipistolet
• Thermobeker
• Citocutter
• Glijmiddel 5 l + pompje
• Inseminatiehandschoenen
• Inseminatiehulzenspiraal
• Pincet
• Thermometer
• Spoelspuit
• Spoelhulzen
• Wegwerpoverall
• Pen + notitieboekje.

Optimalisatieparing
GMS is een programma dat werkt op basis van optimalisatieparingen. Dit betekent dat alle exterieur-, productie- en
gezondheidskenmerken worden meegenomen. De goede
kenmerken worden behouden en de mindere worden verbeterd.
Het programma geeft onafhankelijk advies waarin alle stieren
gelijke kansen krijgen. Alle informatie die van uw koeien
beschikbaar zijn zoals productie, exterieur, afstamming en
managementeigenschappen, worden meegenomen in het
uiteindelijke advies.
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BEGELEIDING
Begeleiding: voor productieve duurzaamheid
De professionele vruchtbaarheidsbegeleiding in combinatie met de vruchtbaarheidsmonitor en
het paringsadvies op GMS-basis zorgen ervoor dat wij u een uniek advies op maat kunnen geven.
Daarnaast bieden wij alle serviceproducten ten behoeve van DHZ-KI en, indien gewenst,
een inseminatieservice voor het dagelijks insemineren van uw dieren.

BEGELEIDING

Wachten zorgt niet
voor drachten

BE

G

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Inseminatieservice

Onze vruchtbaarheidsbegeleiding richt zich op het tijdig drachtig krijgen
van uw dieren. We starten hier direct na de transitieperiode mee. Een schone
en goed herstelde baarmoeder is namelijk dé voorwaarde voor een
nieuwe dracht. Na de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) dienen alle koeien
geïnsemineerd te worden. Dieren die in deze periode geen tocht laten zien,
moeten tijdig gecontroleerd worden op afwijkingen. Bij een koe met een
normale cyclus/geen afwijkingen kan afgewacht worden, terwijl afwijkingen
direct aangepakt moeten worden. Indien de VWP met 42 dagen is verstreken
zullen we er alles aan doen om uw dieren te insemineren en drachtig te
krijgen. Want wachten zorgt niet voor drachten.

Er is ook de mogelijkheid om uw dieren door ons te
laten insemineren. Onze ervaren inseminators rijden
2 routes per dag, zo kunt u zelf bepalen wat het optimale
moment van de dag is voor inseminatie. Ook bieden zij een
breed pakket aan stieren aan, die u in eigen vat, of bij ons
in voorraad kunt hebben.

EID
EL

ING EN SER
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C
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Vruchtbaarheid is een belangrijke rendementsfactor op
uw bedrijf. Verbetering van de vruchtbaarheid betekent een
efficiëntere melkproductie en benutting van stal, voer en arbeid.
Omdat de bestaande situatie en het toekomstbeeld van iedere
veehouder uniek is, bieden wij u altijd advies op maat.

GMS paringsadvies
Voor uw stierkeuze kunt u gebruik maken van onze
dienst paringsadvies. Belangrijk hierbij is dat we geen
standaard exterieurbeoordeling hebben, we kijken naar
wat voor koe u op uw bedrijf wilt hebben. Hierbij doen we een
exterieurbeoordeling bij zowel de pinken als drachtige vaarzen omdat
de focus ligt op vooruitgang. Uw vaste adviseur kan u, door ons uitgebreide
stierpakket, een goed advies geven waarbij de inteeltgrens streng wordt
gehanteerd. De uiteindelijke stierkeuze wordt in samenspraak met u bepaald.

DHZ-Service
U kunt er voor kiezen uw dieren zelf te insemineren. Met onze DHZ-service
bieden wij u een breed pakket aan stieren. Hierbij hanteren wij een speciale
kortingsstructuur waarbij we uitgaan van de jaarafname. Daarnaast hebben
we serviceproducten ten behoeve van inseminatie.

Vruchtbaarheidsmonitor
Om een duidelijk overzicht te hebben van de actuele kengetallen van uw
bedrijf kunnen wij u onze vruchtbaarheidsmonitor presenteren. Deze monitor
geeft aan waar de focus qua vruchtbaarheidsbegeleiding op uw bedrijf moet
liggen. Wij brengen de probleemkoeien in beeld en laten zien of er bepaalde
trends te zien zijn in bijvoorbeeld seizoen, lactatie of voeding. Dit alles
doen we met onze eigen kengetallen die een duidelijke, eerlijke en actuele
weergave zijn van de vruchtbaarheidsstatus van uw veestapel.

Kenmerken:
• Onder begeleiding van deskundige vruchtbaarheidsspecialisten
• Diagnose en advies
• Oplossingsgericht
• Focus op de aandachtskoeien
• Vruchtbaarheidsmonitor mogelijk.

Kenmerken:
• 2 gescheiden routes per dag
• Breed pakket aan stieren
• Korte lijnen
• Betalen per gerealiseerde dracht.

Hoe werken de kengetallen?
Kenmerken:
• Fokdoelbepaling
• Stierenselectie
• Uitsluiting erfelijke gebreken
• Inteeltbeheersing.

geïnsemineerd

IR * =
beschikbaar

=

drachtig

CR* =
=
geïnsemineerd
drachtig

PR* =
beschikbaar
*

=

6

10
3
6
3

10

= 60%
= 50%
= 30%

Beschikbare koeien zijn alle koeien
die geïnsemineerd hadden kunnen
worden. Deze dieren tellen mee
vanaf de vrijwillige wachtperiode
totdat ze drachtig zijn.

IR = insemination rate | CR = conception rate | PR = pregnancy rate

Beschikbaar
10

Geïnsemineerd
6

Drachtig
3

Vraag naar de mogelijkheden in uw regio!
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VERZORGING
Preventief werken voor gezonde koeien
Door het treffen van de juiste preventieve maatregelen bevorderen we de gezondheid
van de melkkoe. Een gezonde koe kan immers op een efficiënte manier melk produceren
van een hoge kwaliteit. Deze verzorging van een koe waarborgt daarbij een goede
uiergezondheid en klauwgezondheid. Weinig klinische mastitis en een laag celgetal laten
zien dat de uiergezondheid in orde is op een bedrijf. Om dit te bereiken kijken we naar
verschillende zaken, zoals het verloop van het melkproces, hygiëne rondom het melken,
weerstand en infectiedruk. Ook de klauwgezondheid is van groot belang voor uw koeien.
Daarnaast kijken we op stalniveau naar het watermanagement en de hygiëne. De omgeving waar
de koe in leeft, bepaalt de infectiedruk en is hierdoor mede bepalend voor de gezondheid van
uw koeien. Onze rundveespecialisten kunnen u helpen met het optimaliseren van de gezondheid
van uw veestapel.

MASTITISMANAGEMENT
Reinigen

Chloordioxide

Met de juiste voorbehandelingsmethode
worden de koeien goed voorbereid op het
melkproces. Daarbij wordt de melkafgifte
goed gestimuleerd, de spenen hygiënisch
schoon gemaakt en kruisbesmetting van
koe naar koe voorkomen. Dit draagt bij
aan een betere speenconditie en
maximale melkproductie.

Met vochtige voorbehandeldoekjes worden spenen
beter gereinigd dan met alleen een droge doek of
papier. Door de aanwezige alcohol drogen de spenen
vervolgens vanzelf. Deze methode kan worden
toegepast in plaats van voorschuimen en drogen.
CMT test: bij verdachte koeien, of periodiek
bij alle koeien, kunt u een CMT test gebruiken.
Met deze test spoort u in minder dan 30 sec.
onregelmatigheden in de melk op waaraan u
subklinische mastitis kunt herkennen.
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* Geregistreerd
biocide

Oxy-Foam® D
* Geregistreerd
biocide

Dippingold®
Comfort

Teater Clean®

* Geregistreerd
biocide

G

Melkzuur
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De voorbehandeling in stappen:
1. Handhygiëne: handen zijn mogelijke overdragers
van mastitisveroorzakende bacteriën.
Melkershandschoenen reduceren de overdracht
van bacteriën via de handen aanzienlijk en zijn in
de melkstal niet meer weg te denken. Reinig en/
of ontsmet vervuilde handschoenen tijdens het
melken regelmatig. Vervang eventueel tijdens
het melken de handschoenen.
2. Voorstralen: door voor te stralen kunt u de melk
controleren op eventuele afwijkingen en verwijdert
u de bacteriën uit het tepelkanaal die mastitis
kunnen veroorzaken. Tevens wordt de melkafgifte
gestimuleerd. Straal elke koe voor, alvorens de
spenen te reinigen of het melkstel aan te hangen.
Vang bij ‘verdachte’ koeien de drie eerste
melkstralen, per kwartier, op in een voormelkbeker
met zwarte bodem.
3. Reinigen: de spenen behandelen met een
actief schuim biedt veel voordelen. Door de
reinigende werking van het schuim kunnen
spenen beter en gemakkelijker hygiënisch schoon
gemaakt worden. Dit heeft voor de melkkwaliteit
en uiergezondheid een positieve invloed.
4. Drogen/schoonvegen: Met een droge doek
of papier kan het voorschuimmiddel met het
losgeweekte vuil van de spenen verwijderd
worden. Even belangrijk als zuivere spenen,
zijn droge spenen. Als spenen nat zijn, kan dit
nadelige gevolgen hebben voor de werking van
de tepelvoering op de speen. Gebruik één vel
per koe om kruisbesmetting te voorkomen.

Drogen
Udder Paper

LACTAgold
* Geregistreerd
biocide

HCP®- Spray
* Geregistreerd
biocide

Handhygiëne
Udder Dry

HCP® Gloves

Nabehandeling
Een goede nabehandeling voorkomt dat
bacteriën het speenkanaal binnendringen.
Spenen worden ontsmet, het slotgat
afgesloten en de speenconditie bevorderd.
Onze dipmiddelen bevatten al deze
eigenschappen en garanderen een
optimale uiergezondheid. Afhankelijk
van de infectiedruk en de speenconditie
kunnen wij u produkten met verschillende
actieve stoffen aanbieden.

Platinum
UDDERcare

R BE
O
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Voorbehandeling

Chloordioxide
Chloordioxide is hét middel voor het desinfecteren
van de spenen. Het dankt zijn populariteit aan zijn
snelle en effectieve werking. Chloordioxide heeft
een bewezen doeltreffende werking tegen zowel
omgevings- als koegebonden mastitisveroorzakende
bacteriën, schimmels, virussen en protozoa.
Zonder gevaar voor residuvorming in de melk kan
chloordioxide veilig ingezet worden.
Melkzuur
Melkzuur is een organisch zuur dat van nature
voorkomt in melk. Een speendesinfectiemiddel
op basis van melkzuur waar huidverzorgende
bestanddelen aan zijn toegevoegd, combineert een
goede bescherming met een verzorgende werking.
Speendesinfectiemiddelen op basis van melkzuur zijn
toepasbaar in de biologische veehouderij.
Droogstand
De droogstandsperiode is een zeer risicovolle periode
voor nieuwe infecties. Omdat de koe niet meer wordt
gemolken, worden de spenen niet meer ontsmet.
Melk uitliggen en onvoldoende hygiënisch werken
tijdens de droogstand maken de slotgaten extra
kwetsbaar voor bacteriën. Het blijkt dat 50% van
alle nieuwe infecties zijn oorsprong vindt in de
droogstand; 95% van deze infecties worden in
de eerste en de laatste week van de droogstand
opgedaan. Een uitwendige speenafsluiter beperkt het
risico op nieuwe mastitisgevallen uit de droogstand en
garandeert een goede start van een nieuwe lactatie.

CellCheck

CMT test

Droogstand
* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Voorbehandeling
HCP Gloves

CellCheck

Teater Clean®
Voor een hygiënische en efficiënte voorbehandeling
Kenmerken:
• Grondige reiniging op basis van alcohol
• Spenen worden in één werkgang gereinigd en gedroogd
• Geen overdracht van micro-organismen via de voorbehandeldoek
• Het aantal bacteriën op de speen wordt sterk gereduceerd*)
• Handige dispenser of ophangbeugel verkrijgbaar voor extra werkcomfort.

Melk hygiënisch met melkershandschoenen
Kenmerken:
• Gemaakt van nitril en poedervrij waardoor
minder kans op allergische reacties
• Comfortabel, zacht en toch sterk
• Verkrijgbaar in maten S, M, L, XL en XXL
• Gloves Standard, verpakt per 100 stuks
• Gloves Strong, verpakt per 50 stuks;
zeer duurzame handschoenen die
6 cm langer zijn en over de pols vallen.
Handige dispener in roestvrijstaal beschikbaar

Spoor hoog celgetal koeien of kwartieren
op met CellCheck

Alleen droge uierdoekjes

Kenmerken:
• California Mastitis Test
(C.M.T. methode)
• Geeft indicatie over kwartieren
met een verhoogd celgetal vanaf
100.000 cellen/ml
• Verandert van kleur en textuur
naar gelang het celgetal
• Subklinische mastitisgevallen
worden zo sneller gedetecteerd.

% reductie van
bacteriën op de
speen
4%

Alleen vochtige uierdoekjes

40%

Vochtige uierdoekjes en ontsmettingsmiddel

40%

Vochtige uierdoekjes en ontsmettingsmiddel en
(handmatig) drogen

85%

Voorschuimen en handmatig drogen

85%

*) Bron: Cornell University

Udder Paper

Oxy-Foam® D
Reinig en verzorg spenen met Oxy-Foam D

Maak spenen schoon en droog met Udder Paper
voor een hygiënisch en vlot melkproces

Udder Paper Blue

Behandelmethode

Udder Paper Eco

Kenmerken:
• Actief schuim met een zeer effectieve reinigende en ontsmettende werking
• Verzorgende componenten verzachten en versoepelen de speenhuid
• Speen wordt volledig bedekt met schuim
• Uitstekende hechting
• Goed zichtbaar en makkelijk af te drogen
• Efficiënt en eenvoudig in het gebruik
• Gemakkelijk toe te passen met behulp van schuimbeker.
Udder Paper Cellulose Fold

Udder Paper Mixed Fold

Geregistreerd biocide België: NOTIF 694*
Verkrijgbaar in 20 kg.
Gebruikstoepassing:

Kenmerken:
• Drielaags cellulose papier
• Uitstekende natsterkte
• 1400 vel per rol
• Afmeting 22 x 25 cm.
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Kenmerken:
• Tweelaags papier
• 375 vel per rol
• Afmeting 20 x 37 cm.

Kenmerken:
• Gevouwen doekje
• Extra kwaliteit
• 16 x 250 vel
• Afmeting 24 x 22 cm.

Kenmerken:
• Gevouwen doekje
• Gerecycled papier
• 20 x 225 vel
• Afmeting 25 x 22 cm.

Te gebruiken met melkschort of
heuptas met papierdispenser

Te gebruiken met melkschort of
heuptas met papierdispenser

Vul de schuimbeker voor
max 2/3

Schud een aantal keren met
horizontale bewegingen

Knijp in de beker
en druk het schuim
naar boven

Breng het schuim aan op de
spenen en laat het minimaal
30 seconden inwerken

Verwijder het vuil met
een papieren uierdoek
(één vel per koe)
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Nabehandeling

Melkprotocol
De procedure tijdens het melken
1

Controleren en
reinigen spenen

2

Voorstralen

3

De referentie
in speendesinfectie
Drogen

30

seconden
in laten
werken

•	Droog alle spenen met een
wegwerpdoek, begin met de speen
die het verste weg is
•	Veeg de spenen af met een
draaiende beweging
•	Veeg de speenpunten af
•	Na afvegen de spenen niet meer
aanraken.

Stap 1 en 2 kunnen omgedraaid worden

Aansluiten

5

Afname

6

Nadippen

JODIUM

Beide producten hebben geen residuwerking.

®

Stap 1 en 3 kunnen met behulp van vochtige uierdoekjes, zoals Teater Clean®, in één handeling worden uitgevoerd.
Teater Clean is op alcoholbasis en de spenen drogen vanzelf op.

CHLOORDIOXIDE

FINISH

•	Straal de eerste 2 stralen melk voor
•	Zorg ervoor dat de melk niet op de
melkdoek of op handen komt
•	Controleer op vlokken of andere
afwijkingen in de melk
•	Draag altijd melkershandschoenen.

START

Platinum UDDERcare en Dippingold Comfort zijn allebei
als biocide geregistreerd en werken preventief tegen zowel
omgevings- als koegebonden bacteriën. Door de spenen na
het melken te dippen met één van deze desinfectiemiddelen
worden 99,99999% van de bacteriën op de speen binnen
10 tot 20 seconden gedood.

•	Let op zichtbare tekenen van mastitis
•	Verwijder organisch materiaal van
de spenen
•	Reinig de speen met een
voorbehandelmiddel
•	Laat het middel minimaal 30
seconden inwerken op de spenen.

4

Platinum UDDERcare en Dippingold® Comfort zijn speendesinfectiemiddelen met
een zeer effectieve werking op basis van chloordioxide die ontstaat door de menging
van de base met de activator component. Dit zorgt voor een snelle doding van bacteriën
op de speen.

Platinum UDDERcare

®

Dippingold® Comfort

Platinum UDDERcare is een barrièrevormend dipmiddel die een ademend
laagje vormt om de speen waardoor omgevingsbacteriën tussen de
melkbeurten niet het slotgat binnen kunnen dringen. De verzorgende
bestanddelen zorgen voor een optimale speenconditie.

Dippingold Comfort is hét vertrouwde product voor verbetering van de
uiergezondheid. Op een soepele, gladde speenhuid hebben schadelijke
bacteriën nauwelijks kans te hechten. Dippingold Comfort zorgt voor het
versneld verdwijnen van vereelte huid waardoor het speenkanaal haar
natuurlijke functie behoudt.

Kenmerken
• Barrière dipmiddel
• Maximale bescherming tussen melkbeurten
• Bewezen effectieve en brede werking.

Kenmerken
• Huidverzorgende componenten voor een gezonde speenhuid
• Zeer effectief bij koegebonden bacteriën
• Bewezen effectieve en brede werking.

Geregistreerd biocide België: NOTIF 848*
Verkrijgbaar in 20 liter Activator en 20 liter Base verpakking.

Geregistreerd biocide België: NOTIF 458*
Verkrijgbaar in 20 liter Activator en 20 liter Base verpakking.

Na

60-90

seconden

•	Sluit 60 tot 90 seconden na de
start van de voorbehandeling het
melkstel aan
•	Buig de korte melkslang om
luchtzuigen te voorkomen
•	Laat het melkstel parallel hangen
met de uierbodem
•	Sluit het melkstel snel aan om
luchtzuigen te beperken.

•	Controleer of alle kwartieren goed
leeg gemolken zijn
•	Sluit het vacuüm af
•	Zorg voor een goede afstelling van
de automatische afname
•	Voorkom namelken en namasseren.

•	Dip de spenen onmiddellijk na
afname melkstel
•	Bedek 2/3 deel of meer van de
speen met de dip.
Dippen geeft een betere bedekking
dan sprayen, vandaar dat Heemskerk
dippen prefereert boven sprayen.

* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Nabehandeling
®

LACTAgold

Udderguard

Premium gebruiksklaar spraymiddel voor effectieve
desinfectie van de spenen na het melken.

Uddermax
Kenmerken
• Ter ondersteuning van de
behandeling van uiersmet
• Bevordert de conditie van
de huid.

Kenmerken
• Uierlotion op basis van etherische
oliën, waaronder tea tree oil
• Bevordert de doorbloeding
waardoor minder zuchtvorming
• Ter ondersteuning van de
behandeling van mastitis
• Behandelde kwartieren zijn
duidelijk herkenbaar door
blauwe kleur.

Kenmerken:
• Op basis van een specifieke vorm van melkzuur (L (+)gold technologie)
• De cellulaire functies van de schadelijke bacteriën worden onderbroken
waardoor deze afsterven
• Uitgebalanceerde pH-waarde versterkt de bacteriedodende werking
• Bevat huidverzorgende componenten
• Hoog weerstandsvermogen tegen organische stof
• Langdurige werking, ook bij vervuiling door melk of mest.

Verkrijgbaar in tube van 250 ml.

Verkrijgbaar in handige
sprayfles van 700 ml.

Geregistreerd biocide België: NOTIF 472*
Verkrijgbaar in 20, 58 en 200 L.

HCP-Spray
Gebruiksklaar spraymiddel op basis van melkzuur voor
effectieve desinfectie van de spenen na het melken.

Uddermenta

Kenmerken:
• Op basis van 3.6 % melkzuur
• De cellulaire functies van de schadelijke bacteriën worden onderbroken
waardoor deze afsterven
• Uitgebalanceerde pH-waarde versterkt de bacteriedodende werking
• Bevat huidverzorgende componenten
• Hoog weerstandsvermogen tegen organische stof
• Langdurige werking, ook bij vervuiling door melk of mest.

Udder cream
Kenmerken
• Crème voor gebruik op droge of
geïrriteerde huid
• Voor de behandeling van eelt,
kloven, huiduitslag, huidirritaties
en droge huid
• Zachte, witte crème.

Kenmerken
• Verkoelende crème met Japanse
muntolie en Tea Tree Oil
• Verzachtend en verfrissend
effect op gezwollen uiers
• Gemakkelijk aan te brengen
• Stimuleert de doorbloeding van
de uier.

Geregistreerd biocide België: NOTIF 588*
Verkrijgbaar in 20, 60 en 200 L.

Verkrijgbaar in fles van 500 gram.

Verkrijgbaar in vrijstaande/hangtube van 1000 ml.

Udder Dry
Externe teatsealer voor gebruik tijdens
de droogstand.
Kenmerken:
• Vormt een ademende barrière die de speen beschermt tegen omgevingsbacteriën
• Toepasbaar op het moment van droogzetten en 7 à 10 dagen voor het afkalven
• Houdt 3 tot 5 dagen stand op de speen
• Minder risico op nieuwe infecties
• Goed zichtbaar door duidelijke blauwe kleur.

Schuimbeker

HCP Dipper

Uiersprayers

Verzorgende sprays

Verkrijgbaar in 1000 ml met bijpassende bekertjes.

* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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KLAUWGEZONDHEID

Op gezonde klauwen loopt alles beter

EHANDE
ELB
LIN
P
P

O
K

Koeien individueel behandelen, op een
curatieve wijze, zal het risico op nieuwe
gevallen niet verminderen.
Klauwgezondheid draait rond
management. Wij helpen u graag bij het
opmaken van een bedrijfsspecifiek protocol.

Koppelbehandeling
Claw Clean Liquid

Klauwenbad

IN
D

G
IN

Klauwproblemen moeten preventief aangepakt worden om het
risico op nieuwe gevallen te beperken. Dit houdt in dat koeien op
regelmatige basis bekapt worden en door een klauwbehandelbad
met een doeltreffend middel lopen. Dit kan enkel slagen door het
opvolgen van een strikt behandelprotocol.

G

Block-Fix

E BEHAN
UE L
D
EL
ID
IV

Een goede klauwgezondheid is essentieel voor een gezonde melkveestapel.
Klauwproblemen zijn voor veel veehouders een bron van ergernis. Een slechte
klauwgezondheid heeft direct invloed op de productieresultaten en maakt dat
koeien vatbaar zijn voor andere aandoeningen zoals slepende melkziekte en een
verminderde vruchtbaarheid.

Individuele behandeling

Starterskit

Twee componenten lijm
voor klauwblokjes
Kenmerken:
•	Speciaal ontwikkeld voor
de bevestiging van klauwblokjes
• Snel drogend
• Op basis van polyurethaan
• Doseerpistool los verkrijgbaar.

Geconcentreerd, vloeibaar
klauwverzorgingsmiddel
Kenmerken:
• Sterke hechting (ook op natte klauwen)
• Beschermt ook na contact met mest
• Individueel en groepsgebruik
• Antibioticavrij
• Toe te passen in klauwbad na het melken of bij
het bekappen.

Het klauwenbad is voorzien van een speciaal ontwikkeld bodemprofiel, wat zorgt voor
een optimale veiligheid. De koeien doorlopen het bad rustig en hebben lang contact
met het desinfectiemiddel. De vorm en hoogte van het profiel zorgt ervoor dat de
klauwen iets gespreid worden zodat het desinfectiemiddel goed tussen de klauwen,
waar desinfectie belangrijk is, komt.
Kenmerken:
• In lengte richting te koppelen
• Extreem duurzaam high-impact polyethyleen
• Hoogste slijtvastheid en chemische weerstand
• Uitwendige afmetingen: 205 x 81 x 17 (L x B x H).
Capaciteit 200 liter, met maatindicatie.

Inhoud:
• 2 tubes Block-Fix
• 1 doseerpistool
• 20 klauwblokjes
• 20 mengtips.

Inhoud:
• 4 tubes Block-Fix
• 40 klauwblokjes
• 40 mengtips.

Verpakkingseenheid 200 ml.

Claw Clean Gel

De achter elkaar opgestelde klauwenbaden zorgen voor een betere hygiëne.
Het eerste bad dient als spoelbad waar vuil en uitwerpselen van de klauwen worden
verwijderd. Het tweede (behandel)bad blijft langer vrij van vervuiling waardoor de
desinfectieoplossing langer effectief blijft.

Refill kit

Klauwverzorgingsgel
Kenmerken:
• Makkelijk aan te brengen na het
klauwbekappen
• Maximale hechting en bescherming
• Uitstekend smeerbaar
• Sterk geconcentreerd
• Economisch in het gebruik
• Antibioticavrij
• Geleverd inclusief kwast.

KenoTMfix

Hoof tape

Desinfecterende, helende en
beschermende hoefspray

Zelfklevende klauwtape

Kenmerken:
• Drievoudige werking, economisch in gebruik
• Bevat chlorocresol (desinfectie) en
Tea Tree Olie (helend)
• Bevat polymeren voor een unieke tweedehuid-technologie
• 100% homogeen
• Altijd een constante gelijke verneveling,
zelfs ondersteboven
• Antibioticavrij.

Kenmerken:
• Zeer elastisch, max. 4,5 meter
• In de lengte zeer scheurvast
•	In de breedte makkelijk te scheuren
• Zelfklevend, niet aan haren
•	Voorkomt beknelling balhoorn.

Geregistreerd biocide België: NOTIF 708*
Verpakkingseenheid 300 ml spuitbus.
* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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JONGVEEMANAGEMENT
Kalverhuisvesting

Een gezonde veestapel begint bij een
goede jongvee opfok. Maar hoe krijgt u dit
voor elkaar? Alles begint bij de geboorte
van het kalf.

CalfOTel®
Speenemmer

De CalfOTel opfoksystemen zorgen voor een
goede welzijn en groei van het kalf, en dragen
tegelijkertijd bij aan het reduceren van de
arbeidskosten voor de veehouder. Gezonde kalveren
zorgen voor minder zorgen voor de boer, ofwel;
Happy Calf, Happy Farmer!

G
K

CalfOTel®
Small

RHUISVEST
IN

Om te zorgen voor een optimale opfok van uw
kalveren, is een goede huisvesting onmisbaar.

Woolover kalverdekjes hebben volgende voordelen:
• Behoud van natuurlijke lichaamstemperatuur
van het kalf
• Dekjes kunnen hergebruikt worden tot 8 kalveren
met een gemiddelde duur van 3-4 weken per kalf.
Heemskerk® polyester kalverdekjes
Waarom kiest u voor de Heemskerk polyester
kalverdekjes:
• Past in enkele seconden
• Droogt snel door het natuurlijk
ademende materiaal
• Kalverdek kan tot zes weken na de geboorte
gebruikt worden
• Gemaakt van scheurvast polyester materiaal met
nylon banden en kunststof kliksluiting
• Uitwasbaar tot 30 graden.

LVERDEKJES

Kalverhuisvesting

De producten van CalfOTel® zijn gebaseerd op drie
gouden principes: arbeid, welzijn en groei. Hierdoor
dragen zij bij aan een optimale jongveeopfok op
uw bedrijf.

Woolover kalverdekjes
Woolover kalverdekjes zijn voor 70% vervaardigd uit
wol. Tijdens winterweer helpen ze kalveren bij een
warme, droge en gezonde start.

Woolover
CalfOTel®
Combifeeder

Kalverdekjes
Bescherm de toekomst van uw melkveebedrijf
door uw pasgeboren kalveren warm en droog te
houden. Zeker als het buiten koud, nat en winderig is.
Een goed kalverdekje zorgt voor een betere
warmteregulatie en biedt het kalf een hogere
weerstand. Een constante lichaamstemperatuur
draagt bij aan de groeiontwikkeling van jongvee.

KA

In Nederland is de gemiddelde kalversterfte van
geboorte tot een dag na de geboorte 8%. Hierbij is er
een verschil tussen de vaarzen en koeien, waarbij we
bij de vaarzen over 14% spreken en bij de koeien over
5%. Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet te vinden
en we kunnen dan ook spreken van een complex
probleem. Naast de genetica van de dieren en de
keuze van de stier, spelen ook managementfactoren
een rol. Denk hierbij aan voeding in de droogstand,
huisvesting en werkwijze tijdens het afkalven.

Kalverdekjes

VE
L
A

Goed begonnen,
half gewonnen

Heemskerk®
polyester
kalverdekje

Vraag naar de verkrijgbare modellen bij
uw rundveespecialist!
Alle CalfOTel onderdelen zijn op bestelling
los verkrijgbaar.
CalfOTel® XL-5
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HYGIËNE
Hygiëne van de melkinstallatie
De kwaliteit van de melk wordt beoordeeld op verschillende parameters, waaronder het celgetal,
kiemgetal en residuen van antibiotica. Als het gaat om de hygiëne van de melkinstallatie komt
het er op neer het juiste middel te kiezen.

UL
C
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C

Voor een optimale hygiëne dienen beide producten te worden
ingezet. De frequentie van afwisselen is afhankelijk van de

hardheid van het gebruikte water. Hoe harder
het water, hoe meer kalk en dus hoe vaker een zuur
reinigingsmiddel noodzakelijk is. Vaker afwisselen tussen alkalisch
en zuur creëert pH schommelingen die ongunstig zijn
voor bacteriën.
In traditionele melkinstallaties zijn chloorhoudende
alkalische of gecombineerde middelen aangewezen voor een
doeltreffende desinfectie.

Traditioneel, CIP systeem
HCP Base Standard

REINIGIN
G

Circulatiereiniging (CIP-systeem)
Deze reiniging wordt op vrij uniforme wijze uitgevoerd na elke
melkbeurt. Voor het dagelijks onderhoud van de traditionele
melkinstallatie worden twee verschillende producten ingezet:
• Alkalisch, chloorhoudend reinigings- en ontsmettingsmiddel
voor het verwijderen van organische vervuilingen (m.n. vetten)
• Zure reiniger voor het verwijderen van anorganische
vervuilingen (calcium-, eiwit- en ijzerafzettingen).

G
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De melkmachine speelt een belangrijke rol bij de kostwinning op het melkveebedrijf.
Melkwinningsapparatuur moet voldoen aan technische eisen en de melker moet deze op
de juiste wijze bedienen. Hygiëne, onderhoud, afstelling en gebruik van de melkmachine
zijn hierbij belangrijk.

Automatische melksystemen met hittereiniging
Vermijd bij melkrobots met een hitte
reinigingssysteem chloorhoudende middelen omdat
deze bij hoge temperaturen schadelijke en gevaarlijke gassen
en bijproducten produceren. In dergelijke automatische
melksystemen worden chloorvrije alkalische middelen ingezet.
Afhankelijk van het type systeem wordt de reiniging van de
AMS twee tot drie maal per dag uitgevoerd.

Speenreiniging
Bij automatisch melken bestaan verschillende systemen voor de
speenreiniging voor het melken, nl. met borstels, met water en
lucht in de tepelbeker of met een aparte voorbehandelbeker.
Indien voorbehandelborstels worden gebruikt is naast een
alkalisch en een zuur reinigingsmiddel, een derde product
noodzakelijk voor de desinfectie van de borstel. Dit is een
product op basis van snelwerkende peroxiden.

Automatische melksystemen
HCP Acid Standard

HCP Base CF

HCP Acid

HCP Brush

Kenmerken:
• Alkalisch, chloorhoudend reinigings- en ontsmettingsmiddel
• Toepasbaar in melk(leidings)systemen en koeltanks
• Op basis van kaliumhydroxide en natriumhypochloriet.

Kenmerken:
• Zuur reinigingsmiddel
• Afwisselend te gebruiken met HCP Base Standard
• Voorkomt kalk- en ijzeraanslag
• Bevat fosfor- en zwavelzuur.

Kenmerken:
• Alkalisch, chloorvrij reinigingsmiddel
• Toepasbaar in automatische melksystemen
met hittereiniging
• Geschikt voor elk type chloorvrije reiniging.

Kenmerken:
• Zuur reinigingsmiddel
• Speciaal ontwikkeld voor hittereiniging
• Voorkomt kalk- en ijzeraanslag
• Bevat fosfor- en citroenzuur.

Kenmerken:
• Gecombineerd reinigings- en
ontsmettingsmiddel
• Toepasbaar op borstels
• Oxiderende werking.

Geregistreerd biocide België: 5011 B*
Verpakkingseenheid 25, 60 en 240 kg.

Verpakkingseenheid 25, 60 en 240 kg.

Verpakkingseenheid 25 kg.

Verpakkingseenheid 25 kg.

Geregistreerd biocide België: 5911 B*
Verpakkingseenheid 22 kg.

* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Benodigdheden

Tepelvoeringen

Vision tepelvoeringen

De tepelvoeringen zijn een belangrijk onderdeel van de melkinstallatie. Ze staan in direct
contact met de gevoelige speenpunt van de koe. De kwaliteit van de tepelvoering heeft
grote invloed op de conditie van de spenen en de uiergezondheid. Tijdig vervangen kan
veel problemen voorkomen.

De koeien produceren steeds meer en de bedrijven worden
groter. Dit betekent minder aandacht per koe, terwijl juist meer
aandacht gewenst is. Het is daarom noodzakelijk dat de techniek
zich aanpast aan de koe. Bij de afstelling van de melkmachine
moet naar de koe gekeken worden. Hoe is de speenconditie en
het gedrag tijdens het melken? De ontwikkeling van de vierkante
tepelvoering is een grote stap vooruit. Het verbetert de
speenconditie en verkort de melktijd aanzienlijk.

Fig. 3

Rubberen tepelvoeringen moeten worden vervangen bij maximaal
2.500 melkingen. Bij langer gebruik neemt de diameter en lengte
van tepelvoeringen toe waardoor er meer restmelk in kwartieren
achterblijft. Zo’n 70 % van de melkveehouders wacht te lang met
verwisselen. Hierdoor ontstaan slijtagestrepen en haarscheurtjes
waar ziekteverwekkers zich makkelijk kunnen verschuilen.
Het reinigen wordt lastiger omdat het melkvet zich makkelijker
hecht. Versleten tepelvoeringen zijn niet alleen een gevaarlijke
besmettingsbron maar zijn ook minder efficiënt waardoor de
melktijd toeneemt.

Kenmerken:
• Passend voor ieder type melksysteem
(incl. automatische melksystemen)
• Sterke, duurzame filters
Verkrijgbaar in o.a. 75, 120 en 140 gr/m2
Alle maten leverbaar, ook voor melkrobots.

ProSquare® tepelvoeringen

Delvotest T
Tepelvoeringen uit de ProSquare lijn zijn rubberen tepelvoeringen met
een vierkante schacht. Een vierkante tepelvoering sluit op een andere
manier dan een ronde tepelvoering. De stevige hoeken bewegen naar
elkaar toe waardoor de speen aan alle zijden intensiever gemasseerd
wordt (zie Fig.1). Hierdoor worden de krachten beter verdeeld waardoor
een vierkante tepelvoering minder belastend is voor de speenpunten.
Dit zorgt voor een betere speenconditie en een efficiënter melkproces.

Fig. 1.

De ProSquare tepelvoeringen zijn verkrijgbaar in verschillende
varianten afhankelijk van het type melksysteem. De ProSquare LPX
is de meest recente ontwikkeling binnen deze productlijn. De LPX is
speciaal ontwikkeld voor automatische melksystemen. Op verschillende
proefbedrijven in Amerika en Nederland is door de inzet van de ProSquare
LPX de melksnelheid flink gestegen. Figuur 2 laat duidelijk de toename van
de melksnelheid zien na de inzet van de ProSquare LPX op één testbedrijf.
Kenmerken:
• Rubberen tepelvoering met vierkante schacht
• Voor traditionele en automatische melksystemen
• Minder slotgatvereelting
• Gezondere spenen
• Melksnelheid neemt toe
• Machinetijd neemt af.

Robot melksnelheid
2,8

Type ProSquare

2,7

BPX
DPX
SPX
LPX

2,6
2,5
2,4
06 nov

13 nov

20 nov

27 nov

04 dec

HCP Milk filters

De Vision is een silicone tepelvoering en tepelbeker in één geheel.
Dit maakt het verwisselen van de tepelvoeringen een fluitje van een cent.
Vision tepelvoeringen zuigen significant minder lucht waardoor
ze bijdragen aan een gezonde speenconditie. De tepelvoering heeft een
driehoekige schacht waardoor de druk op de speen gelijkmatig wordt
verdeeld (zie Fig.3). Koeien voelen zich comfortabel tijdens het melken
wat zich uit in rustige koeien. De silicone tepelvoering heeft een lange
levensduur. Na 8.000 melkingen presteert de Vision nog steeds goed.
Kenmerken:
• Siliconen tepelvoeringen met driehoekige schacht
• Tepelvoering en tepelbeker één geheel
• Minder luchtzuigen
• Verbetert de speenconditie
• Snel en eenvoudig wisselbaar
• Verkrijgbaar in Heavy weight en Light weight
• Lange levensduur.

Kenmerken:
• Wereldwijd meest gebruikte antibioticatest met breedste testrange
• Delvotest T kan gebruikt worden voor melk van rundvee, geiten en schapen.
• Inzetbaar voor zowel melk van individuele koe als voor tankmelk.
• Gemakkelijk en snel te beoordelen op basis van kleuromslag
• Door QLIP aangewezen als referentietest voor Nederland vanwege hoge
gevoeligheid en betrouwbaarheid
Eveneens verkrijgbaar: Delvotest Incubator (verwarmingselement/timer)
Verpakkingseenheid Delvotest T (25 stuks).

Melksysteem

SAC, Boumatic
DeLaval
GEA (Surge)
Lely

Onderdelen
Verschillende typen RVS tepelbekers, jetter cups en
korte melkslangen passend bij ProSquare en Vision
tepelvoering zijn eveneens verkrijgbaar.

Fig. 2. Toename van de melksnelheid na de inzet van de ProSquare LPX.
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Hygiëne in de stal
Inciprop Extra (schuimend)

Hogedruk schuimlans

Inciprop Extra is een sterk alkalisch
middel voor de reiniging van stallen

Foam Lance HP 1 L.

Kenmerken:
• Schuimreiniger met extra lange hechttijd
• Zeer goede bevochtigende eigenschappen
• Voor de dagelijkse reiniging van de melkstal, wanden en vloeren
• Uiterst effectief bij vervuiling door eiwitten, vetten
• Sterk inweekmiddel verwijdert hardnekkige vlekken gemakkelijk
• Fosfaatarm
• Aanbrengen m.b.v. hogedruk schuimlans
• Toepasbaar bij alle waterhardheden.
Verpakkingseenheid 22 kg.

Kenmerken:
• Hogedruk schuimlans
• 1 liter.

X

BoxClean®

Bewezen effectief
Het doel van een boxstrooimiddel is het verlagen van de besmettingsdruk in
het ligbed waardoor het risico op mastitis afneemt en celgetal omlaag gaat.
BoxClean is een biocide geregistreerd boxstrooimiddel. Het heeft bewezen
mastitisverwekkers te doden die vanuit de leefomgeving via de speen
binnen kunnen dringen en daar mastitis kunnen veroorzaken.
Onderstaande tabel toont de resultaten van een onderzoek naar
de effectiviteit van BoxClean.

Inciprop 501 (niet schuimend)
Inciprop 501 is een sterk zuur,
reinigingsmiddel
Kenmerken:
• Uitermate geschikt voor verwijdering van kalkaanslag,
melksteen of roestvlekken
• Geschikt voor de veehouderij
• Aanbrengen onder lage druk.
Verpakkingseenheid 12 kg.

KenoTMcox
Kenocox is een breed spectrum ontsmettingsmiddel
Kenmerken:
• Ter bestrijding van endo-parasieten,
bacteriën en virussen
• Helpt de infectiedruk in dierenverblijven
te verminderen
• Bruikbaar op alle oppervlakken
• Een unieke formule zonder fenol
• Aanbrengen m.b.v. hogedruk schuimlans
• Veilig voor mens en dier!

Gebruik:
• Kalverhutten: na ieder kalf
• Kalverstallen: bij leegstand
• Afkalfstallen: na iedere afkalving.

Geregistreerd biocide België: 1014 B*
Verpakkingseenheid 5 L.

Tabel 1. Aantal bacteriën (cfu/ml) na gebruik BoxClean
Controlegroep
BoxClean
(geen boxstrooimiddel)
Geteste bacteriën 1 uur 2 dagen
1 uur
2 dagen
Staphylococcus
Aureus
Streptococcus
Uberis
Eschericha Coli
Klebsiella
Pneumoniae

3700

260

49.700.000

26.200.000

20

<10

5.300.000

3.300.000

90.000

<10

73.000.000 250.000.000

40

40

Bron:(Lantmännen Analycen a/s, Danmark)

4.200.000

36.000.000

Strooi mastitisverwekkers weg met BoxClean
De werkzame stof in het boxstrooimiddel BoxClean doodt schadelijke bacteriën
op een effectieve manier waardoor het risico op masitis afneemt. BoxClean wordt
toegepast op de plaats waar de koe met haar uier ligt, waardoor een lage dosering
volstaat. Door de neutrale pH-waarde irriteert BoxClean niet op de speenhuid.
BoxClean heeft geen negatief effect op de mestsamenstelling. BoxClean kan
handmatig of met een instrooimachine worden ingestrooid.
Kenmerken
• Sterk bacteriëndodend
• Geen effect op speenhuid
• Geen negatief effect op mestsamenstelling
• Gemakkelijk in gebruik
• Onschadelijk voor mens en dier.
Geregistreerd biocide België: 1516 B*
Verpakkingseenheid 25 kg.

* Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Persoonlijke hygiëne
Heemskerk overall

Melkschort / heuptas

Bekina Steplite® X werklaars
Verkozen tot de beste werklaars
Kenmerken:
• Robuuste werklaars met brede schacht
• Uitstekende grip op de meest glibberige ondergrond (SRC-gekeurd)
• Extra hoge stalen neus
• Inclusief vochtabsorberende ergonomische voetbedden.
Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 49.

C

A

C

Bekina Steplite® XCi werklaars

B

Praktische overall voorzien van eigen bedrijfsnaam
Kenmerken:
• Verkrijgbaar als standaardoverall (A) of melkersoverall (B)
• Melkersoverall voorzien van waterdichte doek (C)
• Speciale borstzakken voor injectoren/hoefmes etc
• Diepe afsluitbare borstzak voor telefoon
• Degelijke Havepkwaliteit
• Te bedrukken met eigen bedrijfsnaam op rugpand (B).

Kenmerken:
• Extra bescherming voor uw kleding
• Uitgevoerd met papierdispenser voor
vouwpapier
• Papier direct bij de hand, werkt efficiënt
• 2 grote zakken aan de zijkant voor afval en
andere benodigdheden.

Verkrijgbaar in de maat 46 t/m 66. Vraag uw rundveespecialist naar de maattabel.

Verkrijgbaar in 45 inch en 50 inch.

Draagcomfort van een zomerlaars,
thermische eigenschappen van een winterlaars
Kenmerken:
• De ideale werklaars voor de winter
• Voorzien van Steplite XCi Cold Insulation (- 40°C)
• Full safety laars met metaalvrije beschermende top en zool
• Licht, veilig en warm
• Anatomisch voetbed voor extra draagcomfort.
Verkrijgbaar in de maten 37 t/m 48.

Melkmouwen
Beschermende mouw, draagbaar over ander kleding

D

Kenmerken:
• Voor extra hygiëne rondom het melken, voorkomt natte en vieze armen bij het melken
• Superbrand melkmouwen zijn goed te reinigen en vaker te gebruiken
• Plastic melkmouwen zijn voor eenmalig gebruik.

E

Verpakkingseenheid :
Melkmouwen Superbrand: per stuk (D)
Plastic melkwmouwen: 10 stuks (E)
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VOEDING
Diergezondheid door innovatieve voeding
Juiste en evenwichtige voeding van kalveren en koeien is van groot belang en voorkomt veel
problemen in de moderne melkveehouderij. Jongvee heeft speciale aandacht nodig tijdens de
opfok naar een succesvolle start als productieve melkkoe. De ontwikkeling van kalf tot koe kan
alleen goed verlopen met de juiste voeding. Maar ook als de koe eenmaal melk geeft is goede
voeding van belang voor het behoud van de gezondheid, het onderhoud en de melkproductie.
Een goede kwaliteit en smakelijk ruwvoer is de basis voor elk rantsoen. Door de toegenomen
melkproductie voeren we melkvee steeds hoger geconcentreerde voeders om de extra behoefte
aan energie en eiwit te dekken. Hierdoor ontstaan uitdagingen op het gebied van onder andere
pensgezondheid, uiergezondheid, vruchtbaarheid en weerstand.
Heemskerk biedt, van kalf tot koe, complete voedingsconcepten aan zoals diervoeders,
aanvullingen op het rantsoen, vitamine- en mineralenmengsels en dieetvoeders met functionele
ingrediënten en bioactieve stoffen. Hierdoor kunnen de koeien de uitdagingen waaraan ze
blootstaan aan en hun genetische aanleg maximaal benutten.

KOEIEN IN LACTATIE

Mineralenmengsels
Optimale
ondersteuning voor
een gezonde productie

LACTATIE

Bolus

Tabel 1: Belang sporenelementen op vruchtbaarheid, klauw- en uiergezondheid

X

X

0,02

DER
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0,015

FarmPEQ®
Fertility

0,01
0,005

X

0

X

X
Proti PEQ ®

DEMP®

December

X

Fat PEQ ®

X

0,03
0,025

Oktober

X

X

Vetrinol®
Plus

November

X

X

X

Augustus

X

X

0,035

Juli

X

2 e monster

September

Kreupelheid

X

1e monster

Juni

Weerstand/Immuniteit

X

X

Klinische mastitis

Subklinische mastitis

X

SELENIUM CHALLENGE
Gemiddelde uitslag eerste en tweede monster

FarmPEQ®
MycControl

Mei

Celgetal

X

Dairy-Activator

April

X

Rantsoencheck
Naast bovengenoemde checks is het ook mogelijk om onze
nutritionisten een rantsoencheck uit te laten voeren.
Hierbij controleren we of het berekende rantsoen ook daadwerkelijk
gevoerd wordt. Dit voorkomt dat het rantsoen enkele malen
bijgesteld moet worden en de koeien tussentijds zakken in productie.
Met een rantsoencheck heeft u direct grip op het gevoerde rantsoen.

Maart

Aan nageboorte blijven staan

X

X

Drench PEQ®

Februari

Vitaliteit kalveren

X

Voor een optimale weerstand streven we naar een seleniumuitslag die
> 0,03 mcg Se/ml melk bevat. Wanneer het monster < 0,011 mcg
Se/ml melk bevat is er sprake van een seleniumtekort. Het toevoegen
van organisch selenium verhoogt de seleniumstatus van de veestapel
en is duidelijk meetbaar in de melk (Fig.1). De seleniumstatus
van uw bedrijf kunnen we achterhalen door middel van een
tankmelkmonster. Naar aanleiding van de uitslag kan een gerichte
strategie worden gestart om de seleniumstatus te optimaliseren.

Januari

Embryonale ontwikkeling

X

X

D

Bevruchtingspercentage

X

X

CC-Drench

NV ULLEN
AA
D

Ontwikkeling follikel

X

BOLUS

ENCH

Tochtigheids-cyclus

Mangaan Zink Koper Selenium

FarmPEQ®
Yeast

Seleniumcheck
Selenium is een belangrijk element in het rantsoen dat zorgt
voor een goede weerstand en vruchtbaarheid. Koeien met een
seleniumtekort zijn gevoeliger voor infecties zoals uierontsteking,
hebben meer kans op nageboorteproblemen en lopen een groter
risico op baarmoederontsteking. Kalveren met een seleniumtekort
zijn vaak zwak na de geboorte en zijn vatbaarder voor ziektes.

DR

Er zijn situaties waarbij het dier extra ondersteuning kan
gebruiken om problemen te voorkomen, zoals hittestress.
D.m.v. zeer geconcentreerde eiwit- en of energierijke
producten kan het rantsoen geoptimaliseerd worden.
Hierdoor wordt een uitgebalanceerd rantsoen aangeboden
waardoor voedingsstoornissen verholpen of voorkomen
kunnen worden.

ER

EN
AL

FarmPEQ®
Buffer

De inzet van een mycotoxinebinder ondersteunt de weerstand
en de penswerking. Het gebruik van een buffer werkt preventief
tegen pensverzuring en plantextracten ondersteunen de
uiergezondheid en het welzijn van het dier.

Drench

Nia-Drench

FarmPEQ®
Vital

MI
N

Er is een direct verband tussen de voeding
en de gezondheid van melkvee. Naast
Vital-Lix
kwalitatief ruwvoer is een juiste dosering aan
macromineralen, vitamines en sporenelementen
nodig voor een optimale ondersteuning van
de weerstand en stofwisseling. Een rantsoen
met tekorten of een overmaat aan één of meer
voedingsmiddelen geeft op de korte of
Aanvullingen op het rantsoen
langere termijn problemen.
Organische sporenelementen hebben een hoge
beschikbaarheid die de uiergezondheid, vruchtbaarheid en
klauwgezondheid ondersteunen (Tabel 1). Levende gisten
optimaliseren de penswerking en hebben een preventieve
werking op pensverzuring.

Salix
Bolus

FarmPEQ®
Complete

Mycotoxinecheck
Een mycotoxinebesmetting is een sluimerend gevaar op een
melkveebedrijf, die zich vaak uit in kreupelheid, dikke hakken,
lagere productie en verminderde vruchtbaarheid. Een mycotoxine
is een gifstof geproduceerd door een schimmel. Onze nutritionisten
kunnen op uw bedrijf een mycotoxinecheck uitvoeren. Deze gaat
verder dan alleen de analyse van het rantsoen op de voergang en
het beoordelen van de kuil. Schimmels worden vaak al op het land
gevormd, dus ook het bouwplan wordt geëvalueerd. Ook kunt
u bij verdenking van een mycotoxinebesmetting gedurende vier
weken FarmPEQ MycControl inzetten. Ziet u in deze testperiode
de productie stijgen, de mestconsistentie verbeteren en de koeien
actiever worden dan zijn mycotoxinen de boosdoener geweest.

Effect van toevoegen organisch selenium aan het rantsoen
Effect van toevoegen organisch selenium aan het rantsoen
1e monster:
seleniumgehalte bij basisrantsoen.
1e monster: seleniumgehalte bij basisrantsoen.
2e monster:e s eleniumgehalte na toevoeging organisch selenium aan basisrantsoen.

2 monster: seleniumgehalte na toevoeging organisch selenium aan basisrantsoen
Fig. 1 Selenium challenge
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TRANSITIEMANAGEMENT
Droogstand

Opstart
Energy-Drink

Dry Bolus
FarmPEQ®
Dryplex

Drench
PEQ ®

FarmPEQ®
Pre-Lac

Dry-Lix

N

Cal-Drench

Droogstandsrantsoen

Een goed droogstandsrantsoen is een eerste vereiste
om koeien na het afkalven goed op te laten starten. In de
droogstand is het belangrijk dat de drogestofopname
en de Body Condition Score (BCS) op peil blijft.
Om ketose aan het begin van de lactatie te voorkomen
is het belangrijk dat de BCS rondom het afkalven niet te
hoog is. Streef naar een BCS van 3,25 tot 3,50.
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Stofwisselingsproblemen
Soms start een koe niet goed op, ondanks alle
maatregelen die genomen zijn. Vaak zijn deze problemen
te herleiden naar een te lage droge stofopname.
Melkziekte en/of slepende melkziekte zijn de meest
voorkomende stofwisselingsziektes. Maar ook vervette
lever en lebmaagverdraaiingen komen voor. Klinische
verschijnselen zijn het makkelijkst op te sporen, maar zijn
niet meer dan het puntje van de ijsberg. Subklinische
problemen zijn lastiger op te sporen. Zo blijkt dat 25%
van de afgekalfde vaarzen een te laag calciumgehalte in
het bloed hebben. Bij derdekalfs koeien en ouder loopt
dit op tot 50%.

FarmPEQ®
Complete

Baarmoederontsteking

X

Lebmaagverdraaiing

Dag 0 - 100

Dag 100 - 200
Lactatiestadium

Dag 200 - 305

Mastitis

Lage bevruchtingsgraad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Het verkorten van de periode waarin de energiebehoefte hoger ligt dan het energie aanbod
geeft een winst bij melkkoeien op meerdere fronten!

Bron: J. H. Britt 1992

Fig. 1 Energiebalans na afkalven

Tabel 1. Relatie tussen primaire en secundaire aandoeningen

Baarmoederontsteking

X

X

X

X

X

Ketose

X

Lebmaagverdraaiing

Zwaargeboorte

Nageboorte

Secundaire
aandoeningen

Nageboorte

Opgeslagen
lichaamsenergie

Stofwisselingsziekten kunnen een opstap zijn voor
nog meer problemen bij het dier (zie tabel 1). Daarom is
het belangrijk dat problemen snel verholpen en
onderkend worden.

Primaire aandoeningen
Zwaargeboorte

Energie
uit voeding

PhosforBolus

Melkziekte

Energie

Dairy-Activator
Droogstandsmineralen
Tijdens de transitieperiode is het belangrijk de
weerstand en penswerking van de koe extra te
ondersteunen. Een mineralenmengsel met levende
gisten stimuleert de penswerking waardoor de koeien
meer droge stof opnemen en minder lichaamsreserves
Energiebalans na afkalven
afbreken. Hierdoor neemt het risico op ketose af.
De organische sporenelementen in een
Energie melkgift en onderhoud
droogstandsmineraal helpen de koe haar afweersysteem
op peil te houden. Mycotoxinebinders beschermen
tegen eventuele mycotoxines in het rantsoen.
Droogstandsbolus
Wanneer geen mineralen met het rantsoen kunnen
worden verstrekt, is een bolus een praktische en
effectieve manier om een individueel dier te voorzien
van de benodigde sporenelementen. Deze bolus wordt
bij het droogzetten toegediend en is 10 weken
werkzaam. De unieke samenstelling ondersteunt de
vruchtbaarheid, weerstand en vitaliteit van het kalf.

CalciumBolus

Salix Bolus

Na het afkalven neemt de melkproductie en de
energiebehoefte snel toe. Zeker in de eerste maanden
van de lactatie is de energieopname lager dan de
benodigde energiebehoefte voor onderhoud en
productie. In de opstart mag door de negatieve
energiebalans de BCS maximaal één punt zakken.

Drenchen
Rondom het afkalven neemt de koe weinig ruwvoer
en water op, maar verliest ze wel veel vocht. Daarom is
drenchen een zeer efficiënte manier om een koe tijdens
het opstarten te ondersteunen. Een koedrank toedienen
kan door vrijwillige opname direct na het kalven of door
het gebruik van een drenchaparaat. Door een koe te
drenchen krijgt zij niet alleen belangrijke voedingsstoffen
binnen, maar juist ook water. Drenchen herstelt de vochten mineralenbalans en verhoogt de energieopname
waardoor het dier sneller gaat eten.

EnergyBolus

Een goed droogstandsrantsoen moet minimaal aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• Vers, fris en smakelijk
• Structuurrijk rantsoen
• Droge stofopname minimaal 12-14 kg
• Altijd beschikking over vers drinkwater.

Opstartrantsoen

Dit houdt in dat een opstartrantsoen aan de volgende
eisen moet voldoen:
• Hoogwaardig en smakelijk ruwvoer
• Droge stofopname van 18 tot 25 kg
• Hoge energiedichtheid en passend eiwitaanbod
• Aanvulling met hoogwaardige eiwitsupplementen
in de vorm van essentiële aminozuren.
(Energiebalans na het afkalven. Zie Fig. 1 pagina 38)

D

OPSTAR
T

De transitieperiode start al vanaf 6 tot 8
weken vóór het afkalven. Door de vele
fysiologische veranderingen is dit voor
de melkkoe één van de belangrijkste
periodes. Een koe die zonder problemen
de droogstand ingaat en er gezond weer
uitkomt, produceert probleemloos veel
gezonde liters melk.

DROO
GS
TA

Gezond door de
droogstand is
de start van een
succesvolle lactatie

TRANSITIE

X

X

Heemskerk beschikt over een breed pakket aan drenches
en bolussen om de koe te ondersteunen en tekorten
te verhelpen.
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JONGVEEMANAGEMENT

Calbilac ®
Almash 20RE
Calbilac ®
groen

0 - 6 MA AND
(
F
EN
AL

)

Calbilac ®
Coloboost

Calbilac ®
pH Enhancer

JO

FarmPEQ®
Vital

N

Voor het monitoren van de groei kan het beste de BCS
gebruikt worden in combinatie met een meetlint om
na te gaan dat het dier niet vervet. Een uiteindelijke
BCS van 3 - 3,5 wordt als ideaal ervaren.

Doel groeicurve bĳ afkalﬂeeftĳd van 23 maanden
700

Mentho-Lix

600

Doel kg

Calbilac ®
Vitakalf

- 24 MA
A
ND
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FarmPEQ®
Junior Plus

E (6

Op het moment van spenen, na een melkperiode van
8 weken, moet het kalf verdubbeld zijn in gewicht.
Er kan pas gespeend worden wanneer het dier
3 dagen achter elkaar minimaal 1,5 kg muesli per dag
opneemt. Om een speendip te voorkomen is het
verstandig om de kalveren de eerste 14 dagen na het
spenen niet te verplaatsen naar roosters of over te
stappen op een ander krachtvoer. Als ruwvoer kan
een goed uitgebalanceerd basisrantsoen dienen
van melkvee.

Om het dier op 23 maanden te laten afkalven,
moet vanaf de 13e maand worden begonnen met
insemineren. Op dat moment heeft de pink een
lichaamsgewicht van 65% van de volwassen koe.
Meestal is het dier 3 tot 5 keer tochtig geweest.
Het rantsoen moet wat verschraald worden.
Door de inzet van structuurrijke voeders wordt
vervetting tegengegaan. Op 21 maanden kan de vaars
bij de droge koeien gezet worden. Tegen het moment
van afkalven, moet krachtvoer verstrekt worden voor
wat meer energie en eiwit. Dit is nodig voor de groei
van het kalf en de beginnende melkproductie.

Calbilac ®
Premium 25/35

E
GV

Tijdens de melkperiode is het belangrijk dat naast
melk, altijd vers water en muesli verstrekt wordt.
Daarnaast moet er hooi of gerstestro bijgevoerd
worden. Zowel de muesli als het ruwvoer zijn belangrijk
voor een goede pensontwikkeling en groei.

De puberteit begint als het dier 50% tot 55% van
het gewicht van een volwassen koe heeft behaald.
Meestal begint deze bij 10 maanden, maar is sterk
afhankelijk van de gemiddelde groei. Om vervetting
tegen te gaan moet dan gestopt worden met de gift
van krachtvoer.

Young-Cow
Bolus

Calbilac ®
Muesli

Onderzoek toont aan dat de ideale afkalfleeftijd
tussen de 22-23 maanden is. Om vaarzen te laten
afkalven op de ideale afkalf leeftijd van 23 maanden in
plaats van het Nederlands gemiddelde van 26 maanden
moet een hogere groei per dag gerealiseerd worden.
Zie grafiek pag. 41
Omdat een goed begin het halve werk is, moet gestart
worden met voldoende en hoogwaardige biest voor
een maximale weerstand. Wij adviseren om binnen
3 uur minimaal 2 liter biest te verstrekken en binnen
de eerste 24 uur 5 tot 6 liter. Onderzoek van de
Gezondheidsdienst voor Dieren leert dat in de eerste
21 dagen 50% van de kalveren diarree heeft, met als
gevolg een sterke afname van de groei.
Ook andere ziekten, zoals luchtwegproblemen,
kunnen de groei sterk remmen.

Jongvee (6 - 24 maanden)

K

Kostprijs en regelgeving dwingen u kritisch
te kijken naar het vervangingspercentage
op uw bedrijf. Minder jongvee betekent
dalende opfokkosten en meer ruimte
voor melkkoeien. De eerste maanden uit
het leven van een kalf zijn bepalend voor
haar prestaties als vaars. Investeren in een
goede opfok betaalt zich dus uit in haar
verdere carrière.

Kalf (0 - 6 maanden)

)
EN

Goed begonnen,
half gewonnen

JONGVEE

Vital-Lix
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Calbilac ® F14

Bron: Penn State Extension

Calbilac ® Acid
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Mineralenmengsels / Aanvullingen op het rantsoen
FarmPEQ® Complete

LACTATIE

Vital-Lix

LACTATIE

TRANSITIE

JONGVEE

Compleet mineraalmengsel voor koeien in lactatie met levende gisten
en mycotoxinebinder

Mineraal likblok voor koeien in lactatie en jongvee met hoge
gehaltes aan mineralen, sporenelementen en vitaminen

Kenmerken:
• Bevat een substantieel aandeel organische
sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se), ter ondersteuning
van de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en
klauwgezondheid

Kenmerken:
• Eenvoudige oplossing voor het verstrekken van vitaminen, mineralen en sporenelementen
• Een belangrijk aandeel stabiele- en organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se) ondersteunt
de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Gegoten likblok, dus extra smakelijk
• Bevat geen fosfor.

Verpakkingseenheid 25 kg.

• Hoge gehaltes mineralen, sporenelementen en vitaminen
• Bevat levende gisten voor optimale penswerking en
voorkomt pensverzuring
• Past in het merendeel van de rantsoenen zonder dat
extra macromineralen toegediend hoeven te worden.

Handige gegalvaniseerde ophangbak beschikbaar
Verpakkingseenheid 25 kg (blok) en 22 kg (emmer).

FarmPEQ® Vital

LACTATIE

Mineraalmengsel voor koeien in lactatie met hoge gehaltes aan
mineralen, sporenelementen en vitaminen
Kenmerken:
• Een belangrijk aandeel stabiele- en organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se)
ondersteunt de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Gemelasseerd, dus stuift niet
• Past in het merendeel van de rantsoenen zonder dat extra macromineralen toegediend hoeven te worden.

Dry-Lix
Compleet mineraal likblok mengsel voor koeien in de droogstand
met hoge gehaltes aan sporenelementen en vitaminen
Kenmerken:
• Eenvoudige oplossing voor het verstrekken van vitaminen, mineralen en sporenelementen
• Bevat een substantieel aandeel organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se), ter ondersteuning van
de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Bevat levende gisten voor een optimale penswerking
• Bevat een mycotoxinebinder
• Gegoten likblok, dus extra smakelijk.

Verpakkingseenheid 25 kg.

FarmPEQ® Dryplex

TRANSITIE

TRANSITIE

Handige gegalvaniseerde ophangbak beschikbaar

Compleet mineraalmengsel voor koeien in de droogstand met
levende gisten en mycotoxinebinder

Verpakkingseenheid 25 kg (blok) en 22 kg (emmer).

Kenmerken:
• Hoge gehaltes mineralen, sporenelementen en vitaminen
• Bevat een substantieel aandeel organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se), ter ondersteuning van
de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Bevat levende gisten voor optimale penswerking en voorkomt pensverzuring.

Mentho-Lix

Verpakkingseenheid 25 kg.

LACTATIE

JONGVEE

Mineraal likblok voor kalveren en geiten

FarmPEQ® Pre-Lac
Mineraalmengsel voor koeien in de droogstand met hoge
gehaltes aan sporenelementen en vitaminen
Kenmerken:
• Een belangrijk aandeel stabiele- en organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se)
ondersteunt de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Gemelasseerd, dus stuift niet
• Bevat cholinechloride ter ondersteuning van de lever.

TRANSITIE

Kenmerken:
• Eenvoudige oplossing voor het verstrekken van vitaminen, mineralen en sporenelementen
• Bevat een kruidenmengsel met bewezen werkzaamheid tegen coccidiose
• Met biotine voor sterke en gezonde klauwen
• Kan verstrekt worden vanaf speenleeftijd
• Gegoten likblok, dus extra smakelijk.
Verpakkingseenheid 8 kg.

Verpakkingseenheid 25 kg.
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Mineralenmengsels / Aanvullingen op het rantsoen
FarmPEQ® Fertility

LACTATIE

TRANSITIE

DEMP®

JONGVEE

LACTATIE

Aanvullend mineraalmengsel gebaseerd op organische sporenelementen

Hoogwaardig pensbestendig microbieel eiwit

Kenmerken:
• Bevat hoge gehaltes aan organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se), ter ondersteuning van de weerstand,
vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid
• Bevat vitamine E equivalent ter ondersteuning van de darmgezondheid
• Kan ingezet worden bovenop standaard vitamine- en mineralenmengsels om tekorten aan te vullen
• Kan zowel bij koeien in lactatie, jongvee als droogstaande dieren ingezet worden.

Kenmerken:
• Unieke, vrijwel gelijke aminozurenpatroon als melkeiwit
• Noodzakelijke aanvulling bij hoog productieve koeien
• Stimuleert de melkproductie
• Ondersteunt diergezondheid.
Verpakkingseenheid 25 kg.

Verpakkingseenheid 25 kg.

FarmPEQ® YeaSt

LACTATIE

TRANSITIE

15

• Stabiliseert de pens pH
• Verhoogt de DS-opname
• Ondersteunt de melkproductie
tijdens hittestress.

10
5
0

Verpakkingseenheid 25 kg.

FarmPEQ® MycControl

Pensbestendig vet

TRANSITIE

25
20

Kenmerken:
10
• Op basis van palmolie met voornamelijk palmoliezuur (+/- 43% C16) en stearinezuur (+/- 55% C18)
5
• Zeer energierijk en smakelijk product
0
• Positief effect op zowel melkproductie, melkvetgehalte en vruchtbaarheid
• Ideaal ter ondersteuning van koeien met een negatieve energiebalans net na het afkalven of tijdens hittestress.
15

Verpakkingseenheid 25 kg.

LACTATIE

TRANSITIE

JONGVEE

FarmPEQ® Buffer
Zeer effectieve en langwerkende pensbuffer
Kenmerken:
• Bevat 3 verschillende buffers die elkaar aanvullen voor een langdurige werking
in pens en darmstelsel
• Extra ondersteuning van de weerstand door vitamine A, D en E
• Ondersteuning stofwisseling door inzet vitamine B-complex
• Geen nadelig effect op mineralenhuishouding.

Kenmerken:
• Zeer brede werking
• Bindt mycotoxinen en inactiveert de werking van mycotoxinen
• Stimuleert en ondersteunt het immuunsysteem.
Verpakkingseenheid 25 kg.

LACTATIE

JONGVEE

25
20
15
10
5
0

Effectief bij hittestress

Aanvullend diervoeder voor maximale ondersteuning en
bescherming tegen de schadelijke effecten van mycotoxinen

Proti PEQ®

Effectief bij hittestress

Kenmerken:
• Bevat levende gisten voor optimaliseren penswerking
door stimulering van celwand verterende en melkzuur
consumerende bacteriën

25
20

LACTATIE

Effectief bij hittestress

Aanvullend diervoeder met levende gisten

Fat PEQ®

JONGVEE

Verpakkingseenheid 25 kg.

LACTATIE

TRANSITIE

JONGVEE

Langzaam vrijkomende bron van penseiwit
Kenmerken:
• Zeer geconcentreerde Ruw Eiwitbron
• Optimaliseert eiwitvoorziening in de pens
• Ideaal om rantsoen te optimaliseren.
Verpakkingseenheid 25 kg.
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Drenchmiddelen
Cal-Drench

TRANSITIE

Drench PEQ®

Drenchmiddel voor melkvee rondom het afkalven om aan
calciumbehoefte te voldoen

Kenmerken:
• Voor verse koeien of dieren met een verminderde
eetlust ter ondersteuning van de stofwisseling
• Glucogene energie ter ondersteuning van de lever
• Elektrolyten, vitaminen en mineralen
• Calcium in zeer goed opneembare vorm

Verpakkingseenheid 5 L.

•
•
•
•
•

Hoogwaardige aminozuren
Levende gisten en buffers
Mycotoxinebinder
Toedienen met drench-apparaat (minimaal 20 – 40 liter)
Per dosering verpakt.

Verpakkingseenheid 1 kg.

Nia-Drench

LACTATIE

TRANSITIE

Energy-Drink

Drenchmiddel ter ondersteuning van melkvee
met een negatieve energiebalans

TRANSITIE

Kenmerken:
• Glucogene energie ter ondersteuning van de lever
• Elektrolyten, vitaminen en mineralen
• Toediening door vrijwillige opname direct na het kalven of door middel van drenchapparaat.
Verpakkingseenheid 8 kg.

Verpakkingseenheid 5 L.

LACTATIE

LACTATIE

Aanvulling op het rantsoen voor snel herstel na het afkalven

Kenmerken:
• Bevat snel opneembare energie in de vorm van propyleenglycol en glycerine
• Bevat o.a. niacine ter ondersteuning van de stofwisseling
• Ondersteunt de weerstand door extra toediening van vitamine A, D en E.

TRANSITIE

JONGVEE

Vetrinol® Plus

Drenchmiddel ter ondersteuning van de weerstand

LACTATIE

TRANSITIE

Aanvullend diervoeder ter ondersteuning van dieren met een
verlaagde weerstand

Kenmerken:
• Bevat vitamine A, D en E
• Organische sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se)
• Bevat Mannan-Oligosaccharides.

Kenmerken:
• Verlaagt de stressgevoeligheid
• Verrijkt met organisch Selenium en Vitamine E
• Natuurproduct op basis van knoflookextract.

Verpakkingseenheid 5 L.

Dairy-Activator

TRANSITIE

Volledig en effectief drenchproduct

Kenmerken:
• Bevat calcium en propyleenglycol
• Bevat vitamine B-complex ter stimulering en ondersteuning stofwisseling
• Zeer snelle werking (verhoging concentratie calcium in bloed na 15 minuten).

CC-Drench

LACTATIE

Verpakkingseenheid 187 g.

LACTATIE

TRANSITIE

Drench-Mate maagpomp

Drenchgun blauw

dr. Register Drenchgun

Speedy Feeder

Aanvulling op het rantsoen/drenchmiddel voor melkvee
Kenmerken:
• Ter ondersteuning van de stofwisseling
• Bevat snel opneembare energie in de vorm van glycerine en dextrose
• Bevat niacine, biotine, vitamine B12 en jodium ter ondersteuning van de stofwisseling
• Zeer goed door middel van PropyDos/MultiDos systeem te doseren over/naast het krachtvoer
• Kan ook ter ondersteuning aan dieren met ketose worden toegediend.
Verpakkingseenheid 4 x 5 L of 200 en 1.000 L.
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Diervoeder / Aanvulling op het rantsoen jongvee
Calbilac® Rood 25 / Premium 35

JONGVEE

Volledige melkvervanger voor opfokkalveren tot een leeftijd van 12 weken
Kenmerken:
• Bevat 25% (Calbilac rood) of 35% (Calbilac premium) magere melkpoeder
• Zeer smaakvol en energierijk product voor snelle groei
• Zowel geschikt voor emmer- en automaatvoedering.

Calbilac® Vitakalf

Diëtisch voeder voor kalveren voor stabilisatie van de water- en
elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spĳsvertering
gedurende spĳsverteringsstoornissen (diarree)
Kenmerken:
• Ondersteunt de elektrolyten huishouding
• Ondersteunt de weerstand door extra vitaminen en
sporenelementen

Verpakkingseenheid 25 kg.

JONGVEE

• Ondersteunt de darmintegriteit door inzet
van pre- en probiotica
• Kan zowel in water als melk toegediend worden.

Verpakkingseenheid 5 kg.

Calbilac® Groen

JONGVEE

Volledige melkvervanger voor opfokkalveren tot een leeftijd van 12 weken
Kenmerken:
• Aangezuurd product voor een veilige opfok
• Zeer licht verteerbaar waardoor pensontwikkeling gestimuleerd wordt door snelle en hoge krachtvoeropname
• Zowel geschikt voor emmer- en automaatvoedering.
Verpakkingseenheid 25 kg.

Calbilac® Muesli

JONGVEE

Calbilac® F14

JONGVEE

Dieetvoeder speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de spijsvertering
Kenmerken:
• Combinatie van organische zuren
• Melkzuurbacteriën geven een extra bescherming van
het darmslijmvlies en bevorderen de ontwikkeling van
de natuurlijke darmflora

• Aanvulling van benodigde vitaminen en
sporenelementen
• Plantenextracten met aroma en eetlust
stimulerende stoffen.

Verpakkingseenheid 3 kg.

Muesli voor jongvee tot 12 weken
Kenmerken:
• Hoog aandeel ontsloten/goed verteerbare granen
stimuleren de ontwikkeling van pensvlokken
• Zeer smakelijk product

• Bevat een kruidenmengsel met bewezen werkzaamheid
tegen coccidiose
• Bevat organisch Selenium.

Verpakkingseenheid 20 kg.

JONGVEE

Aanvullend diervoeder om de passieve immuniteit
van het kalf te verhogen

Calbilac® Allmash 20RE

JONGVEE

Aanvullend diervoeder voor jongvee van 6 weken en ouder
Kenmerken:
• Energie- en eiwitrijk product
• Zeer smakelijk mengsel van grondstoffen

Calbilac® Coloboost

• Onmisbaar om maximaal te profiteren van de
jeugdgroei en probleemloos spenen.

Kenmerken:
• Bevat antistoffen uit IBR vrije biest
• Bevat vitaminen en sporenelementen
• Bevat prebiotica.
Verpakkingseenheid 6 x 60 ml.

Verpakkingseenheid 20 kg.

Calbilac® Acid
FarmPEQ® Junior Plus

JONGVEE

Mineraalvoeder voor jongvee
Kenmerken:
• Speciaal samengesteld voor jongvee
• Bevat een substantieel aandeel organische
sporenelementen (Cu, Zn, Mn en Se), ter ondersteuning
Verpakkingseenheid 25 kg.
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van de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid
en klauwgezondheid
• Bevat mycotoxinebinder.

JONGVEE

Aanvulling voor het aanzuren van melk
Kenmerken:
• Stabiliseert en verbetert de stremming van (koude) melk door aanzuren met citroenzuur
• Zorgt voor juiste hoeveelheid vitaminen, sporenelementen en mineralen in de melk
• Uitstekend oplosbaar
• Ondersteunt de vertering.
Verpakkingseenheid 5 kg.
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Bolussen
Calcium-Bolus

LACTATIE

TRANSITIE

Young-Cow Bolus

Bolus voor rundvee rondom het afkalven om aan
calciumbehoefte te voldoen

Kenmerken:
• Vitaminen en sporenelementen die gedurende 6 maanden vrijkomen in de pens
• Speciaal ontwikkeld voor koeien in lactatie en jongvee die geen extra vitaminen en mineralen
bijgevoerd krijgen
• Helpt tekorten aan vitaminen en sporenelementen te voorkomen.
Verpakkingseenheid 12 x 110 g.

Verpakkingseenheid 7 x 100 g.

LACTATIE

TRANSITIE

Bolus voor rundvee rondom het afkalven om aan
fosforbehoefte te voldoen

Salix Bolus

LACTATIE

Kenmerken:
• Bevat plantextracten
• Makkelijk toe te dienen zonder risico op verslikken of irritatie
• Geen wachttijd bij vlees- en melkvee
• Kan in combinatie met andere bolussen gebruikt worden
• Zeer kosten effectief.

Verpakkingseenheid 7 x 150 g.

Verpakkingseenheid 7 x 60 g.

LACTATIE

TRANSITIE

Bolus ter ondersteuning van melkvee met een negatieve energiebalans
Kenmerken:
• Zeer snel werkende bolus
• Bevat calciumpropionaat als snelle energiebron
• Bevat plantextract voor het ontgiften van de lever

JONGVEE

Bolus ter ondersteuning van het welzijn van de koeien

Kenmerken:
• Zeer snel werkende bolus
• Bevat zeer goed opneembare fosforbron (dinatriumfosfaat)
• Makkelijk toe te dienen zonder risico op verslikken of irritatie
• Zeer kosten effectief.

Energy-Bolus

TRANSITIE

Mineralenbolus voor jongvee en melkvee

Kenmerken:
• Zeer snel werkende bolus
• Bevat zeer goed opneembaar calcium (calciumpidolaat en caliciumpropionaat)
• Makkelijk toe te dienen zonder risico op verslikken of irritatie
• Zeer kosten effectief.

Phosfor-Bolus

LACTATIE

• Makkelijk toe te dienen zonder risico op verslikken
of irritatie
• Zeer kosten effectief.

Verpakkingseenheid 7 x 90 g.

Dry Bolus

Calbilac® pH Enhancer

JONGVEE

Voor stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter
ondersteuning van de fysiologische spijsvertering
Kenmerken:
• Bevat natriumbicarbonaat voor herstel van de zuur/base balans
• Stimuleert de vochtopname
• Makkelijk toe te dienen met pillenschieter zonder risico op verslikken of irritatie.
Verpakkingseenheid 24 x 10 g
Wordt geleverd met kunststof pillenschieter.

TRANSITIE

RVS Bolusschieter S

RVS Bolusschieter XL

Mineralenbolus voor droogstaand vee
Kenmerken:
• Vitaminen en sporenelementen die gedurende 10 weken vrijkomen in de pens
• Speciaal ontwikkeld voor koeien die tijdens de droogstand geen extra vitaminen en mineralen
bijgevoerd krijgen
• Helpt tekorten aan vitaminen en sporenelementen te voorkomen.
Verpakkingseenheid 12 x 110 g.
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Geschikt voor:
Dry-, Young-Cow- en Salix Bolus

Geschikt voor:
Calcium-, Phosfor- en Energy-Bolus
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GEWASSEN
Optimaal management voor bodem,
gewassen en opslag van ruwvoer.
De afgelopen 50 jaar heeft Ingenieursbureau Heemskerk veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van
kennis en producten ter preventie van de meest voorkomende problemen op het melkveebedrijf.
Door onze aandacht ook te richten op bodemgezondheid, gewasvitaliteit en inkuilmanagement,
kunnen we de kwaliteit van het (ruw)voer beïnvloeden en daarmee de gezondheid van het dier.
Immers ook voor een koe geldt: “Je bent wat je eet”
Een goede bodemgezondheid zorgt voor een hogere weerbaarheid tegen ziekten en plagen.
De bodemgezondheid is afhankelijk van de bodemstructuur, bemesting, grondbewerking en
vruchtwisseling. Maar ook is het bodemleven belangrijk voor de mineralisatie van organische
stof en het vrijmaken en beschikbaar komen van belangrijke nutriënten voor de plant.
Biostimulanten stimuleren direct of indirect de opname van voedingsstoffen door de plant en
hebben daardoor een gunstige invloed op het gewas. Deze kunnen o.a. door middel van
bladbemesting toegediend worden, al dan niet gelijktijdig met een gewasbeschermingsbehandeling.
Tijdens de oogst en opslag ontstaan er verliezen. Bij het uitkuilen kan het verlies enorm oplopen
als gevolg van broei. Om inkuil- en uitkuilverliezen tot een minimum te beperken is het belangrijk
dat de conservering gestuurd wordt, waarbij zuren gevormd worden die fermentatieverliezen
en/of broei tegen gaan.

GEWASSEN

Vital
Rumen

DE
N

GEWAS
BEH

Inkuiltoevoegmiddel mais

EL

Tasty Silage
Maize Liquid

BROEIREMMER

EN

INKUILT

OE V

O

ID

D

Zuren

Inkuiltoevoegmiddel gras

Tasty Silage
Grass Liquid

BROEIREMMER

AFC Firewall

Powerstart®
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Inkuiltoevoegmiddel
De stabiliteit van een kuil is van vele factoren afhankelijk.
Belangrijk is dat tijdens de conservering de pH snel en
sterk daalt waardoor ongewenste micro-organismen zoals
schimmels en gisten geremd worden. Een snelle en sterke
daling van de pH wordt gerealiseerd door toediening van
inkuiltoevoegmiddelen op basis van melkzuurbacteriën.
Broeiremming is vooral belangrijk in suikerrijke drogere
gras- en maiskuilen.

Grow PEQ®
Maize

EVO
E
G
M
I
DDE
L

• Vital Grass: voor maaien en beweiden
• Vital Rumen: voor maaien (hoogwaardige structuurbron)
• Vital Spring: groenbemesters/graslandmengsel
na de oogst.

Vital
Grass

ILTO
INKU

Vital graszaden
U wilt ruwvoer met een hoge voederwaarde voor een
hoge melkproductie. Omdat de bedrijfsvoering per bedrijf
kan verschillen, heeft Heemskerk verschillende typen
graszaadmengsels ontwikkeld.

Mais

G
LIN

Gezonde koeien zijn de basis voor ieder
melkveebedrijf. Goed ruwvoer levert een
belangrijke bijdrage aan de gezondheid van
uw koeien. Koeien hebben namelijk structuurrijk
voer nodig voor een optimale penswerking.
Ruwvoer met voldoende structuur zorgt ervoor
dat koeien meer herkauwen waardoor
ze optimaal speeksel produceren.
Dit stimuleert een gezonde penswerking
waardoor pensverzuring wordt voorkomen.

Graszaden

R
ZU

Ruwvoermanagement

Gewasbehandeling
Met de huidige bemestingsnormen zal een
andere manier gevonden moeten worden om
een hoger rendement per hectare te behalen.
Het gewasbehandelingsmiddel Grow PEQ® Maize
stimuleert onder andere de fotosynthese van de plant
waardoor deze vitaler is, beter wortelt en de kolf zich
beter ontwikkelt. Grow PEQ Maize kan tegelijk met een
gewasbeschermingsmiddel of vloeibare meststof
worden toegediend.
Tips voor het maken van een topkuil
Graslandbeheer
• Zorg voor een goed graslandbeheer door het zaaien
van de juiste rassen met gelijke bloeidata.
• Voorkom dat gras verontreinigd raakt door het te laat
aanwenden van drijfmest. Reken ook de stikstof uit
drijfmest mee bij het bepalen van de totale stikstofgift.
Maaien
• Maai met droog weer met een maaier met kneuzer,
breedafleg en scherpe messen.
• Maai niet te diep. Laat ongeveer 7 cm staan. Dit is
belangrijk voor een snelle hergroei.
Schoon werken
• Voorkom zoveel mogelijk dat grond in de kuil komt.
Aarde en mest zijn een grote bron van schimmels en
gisten. Let op modder aan de banden van de tractor
en aan de machines die gebruikt worden tijdens
het inkuilen.
• Schud het gras zo min mogelijk en zorg voor een
goede afstelling van schudder en hark.
Inkuilen
• Zorg dat het gras binnen 24 uur wordt ingekuild.
Als het gras te lang blijft liggen treden er grote
verliezen op.
• Bij gebruik van maaier met kneuzer en breedafleg
is schudden meestal niet nodig.
• Vul de kuil snel en vermijdt insluiten van lucht.
Maak gebruik van een kuilverdeler die de silage
verspreidt in dunne lagen. Haksel of snij de silage in
korte stukjes. Rijd de kuil zeer goed aan en dek deze zo
snel mogelijk af. Binnen 20 minuten na het afdekken is
alle zuurstof verbruikt en begint het fermentatieproces
m.b.v. melkzuurbacteriën.
• Laat een kuil altijd 6 tot 8 weken dicht.
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Graszaden / Inkuiltoevoegmiddelen
Vital Grass

Powerstart® Instant
Smakelijk en gezond graszaad voor zowel beweiden als maaien

Voor smakelijke, hoogwaardige en geslaagde kuilen bij elk weerstype

Kenmerken:
• Efficiënte productie per hectare
• Hoge kroonroestresistentie
• Smakelijk en structuurrijk gras
• Hoge voederwaarde.

POWERSTART Instant zorgt onder alle weersomstandigheden voor een kwaliteitskuil met weinig
conserveringsverliezen.
Het weer heeft veel invloed op de verhouding enkelvoudige en meervoudige suikers in gras.
Bij donker weer vlak voor en tijdens het maaien en inkuilen kan het aandeel meervoudige suikers oplopen
tot wel 85% van alle beschikbare suikers. Door de unieke ABER F1 bacterie in POWERSTART Instant worden,
in tegenstelling tot de meeste inkuiltoevoegmiddelen, ook de meervoudige suikers in het gewas gebruikt
voor de conservering. Er wordt direct veel melkzuur gevormd waardoor de pH snel daalt en de kuil zijn
voederwaarde behoudt. Melkzuurrijke kuilen zijn zeer smakelijk en melkzuur is bovenal ook een belangrijke
voedingsbron voor melkkoeien.

Samenstelling:
Engels Raaigras tetraploid 50%
Engels Raaigras diploid 30%
Timothee 20%
Verpakkingseenheid 15 kg.

Vital Rumen

Kenmerken:
• Weersonafhankelijk inkuilen
• Gebruikt enkelvoudige en
meervoudige suikers voor
omzetting naar melkzuur

• Zorgt voor snelle conservering
• Behoud van voederwaarde
• Vormt een hoog aandeel melkzuur
wat de melkproductie stimuleert

• Lage NH3 -fractie
• Smakelijke grassilage voor hogere
DS-opname
• Alleen vloeibaar te doseren.

Verpakkingseenheid:
1 doos bevat 4 zakjes voor 100 ton
vers product (8-12 ha, per zakje
voor 25 ton vers product).

Structuurrijk en smakelijk graszaad alleen voor maaien
Kenmerken:
• Hoge productie per hectare
• Structuurrijk, smakelijk en hoge voederwaarde
• Betere benutting nutriënten
• Hogere stikstofefficiëntie
• Diepe beworteling, hoge droogteresistentie.
Samenstelling:
Zachtbladige Rietzwenk rassen 85%
Timothee 15%

Natter

Droger

Powerstart

Tasty Silage Grass

BROEIREMMER

Verpakkingseenheid 15 kg.

Tasty Silage Grass
Vital Spring

Houd uw hoofd en kuil koel

Tasty Silage Grass is ontwikkeld voor de wat drogere suikerrijke kuilen tussen de 35% en 55% droge stof. Tijdens het
conserveringsproces worden suikers omgezet naar melkzuur voor een snelle daling van de pH. Melkzuur zorgt
ervoor dat de kuil snel stabiel is en blijft. Daarnaast bevat Tasty Silage Grass azijnzuur producerende bacteriën.
Azijnzuur zorgt ervoor dat schimmels en bacteriën die broei veroorzaken afgeremd worden. Hierdoor blijft de kuil
langer koel en stabiel waardoor de smakelijkheid en voederwaarde behouden blijft.

Ideaal vanggewas bij late inzaai
Kenmerken:
• Hoge kiemenergie bij lage temperaturen
• Hoge productie van organische stof
• Zorgt voor een optimale vastlegging van stikstof en mineralen
• Levert veel VEM per kg DS op t.o.v. overige groenbemesters
• Sterke verticale als horizontale beworteling
• Houdt vocht vast in de bodem.
Samenstelling:
Specifiek Westerwolds raaigras 50%
Specifiek Italiaans raaigras 50%
Verpakkingseenheid 10 kg.
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Het inkuiltoevoegmiddel Tasty Silage Grass behoudt voederwaardes in grassilages en
remt de broei tijdens het uitkuilen.

BROEIREMMER

Suikers worden deels omgezet in propyleenglycol. Hierdoor zijn deze niet meer beschikbaar
voor ongewenste bacteriën en gisten die broei veroorzaken en kostbare energie en eiwit afbreken.
Propyleenglycol is een direct bruikbare energiebron voor melkvee.

Kenmerken:
• Snelle conservering door melkzuurvorming
• Remt broei- en schimmelvorming door azijnzuurvorming
• Behoud van voederwaarde
• Smakelijk ruwvoer

•
•
•
•

Zet overtollige suikers om in propyleenglycol
Zowel in Low als High Volume Applicator toepasbaar
Vermindert drogestof verliezen
Ongeopend 2 jaar houdbaar.

Verpakkingseenheid:
Granulaat: 25 kg
(goed voor 50 ton vers product)
Vloeibaar: 1 zakje / 50 ton product.
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Inkuiltoevoegmiddelen / Biostimulant
Tasty Silage Maize

Grow PEQ® Maize

Haal meer uit eigen ruwvoer
Als het maximale gehaald moet worden uit eigen ruwvoer,
dan is Tasty Silage Maize het ideale inkuiltoevoegmiddel. Het zorgt ervoor
dat maiskuilen snel conserveren waardoor de voederwaarde behouden
blijft. Het ondersteunt de productie van essentiële zuren die broei en
schimmelvorming remmen.

Snelle conservering
Een maiskuil moet goed vastgereden en direct afgesloten worden waardoor de
zuurstof uit de kuil verdwijnt en de conservering start. Belangrijk tijdens dit proces
is de omzetting van suikers naar melkzuur. Melkzuur zorgt ervoor dat de pH daalt
en de kuil snel stabiel is en blijft. Tasty Silage Maize bevat deze melkzuurvormende
bacteriën en enzymen om de suikers beter beschikbaar te maken voor deze bacteriën.
Voorkom broei
Goed afdekken van de kuil en een voldoende hoge voersnelheid helpen mee aan
het voorkomen van broei- en schimmelvorming. Tasty Silage Maize bevat een unieke
bacteriestam die ervoor zorgt dat er bij stresssituaties zoals het uitkuilen, propionzuur
gevormd wordt. Propionzuur zorgt ervoor dat schimmels en bacteriën die broei
veroorzaken afgeremd worden. Hierdoor blijft de kuil langer koel en stabiel waardoor
de smakelijkheid en voederwaarde behouden blijft.

BROEIREMMER

Grow PEQ Maize stimuleert de fotosynthese en wortelvorming al in een
vroeg stadium, waardoor de plant zich beter ontwikkelt en vitaler is.
Dit resulteert in een hogere korrelopbrengst, meer zetmeel en een beter
verteerbare plant. Samengevat: meer melk per ha = meer rendement.
Grow PEQ Maize wordt toegediend op het moment dat de aanleg van de
kolf plaatsvindt en stimuleert direct de aanmaak van bladgroenkorrels.
Hierdoor verbetert de fotosynthese en vindt er meer wortelvorming
plaats. Dit zorgt voor een betere structuur van het blad en de stengel.
De verteerbaarheid verbetert en de kolven bevatten meer zetmeel.
Grow PEQ Maize vermindert de impact van stressvolle omstandigheden
en zorgt voor een uniformer gewas.

Extra Stabiliteit
9
8
7

Kenmerken:
• Sterker ontwikkeld wortelstelsel
• Vitalere plant, stengels en blad blijven
langer groen
• Hogere verteerbaarheid
• Hogere zetmeelproductie
• Snellere rijping van de kolf
• Efficiënte productie: meer melk per ha.

Hoger suikergehalte in het blad (+ 29%)
Verbeterde wortelontwikkeling
Meer kolfvulling (9% zwaarder)
Hogere opbrengst per hectare
(+ 7,6% vers product).

Droge stof (g/kg)

5

Zetmeel

4

2
1
0

Silage 1
Onbehandeld

Silage 2

Silage 3

VEM

Verpakkingseenheid:
Granulaat: 25 kg
(goed voor 100 ton vers product)
Vloeibaar: 1 zakje / 100 ton product.

DVE

Tasty Silage

Verpakkingseenheid 1 en 5 L.

12V Shurflo pompsysteem

Behandeld:
betere wortelontwikkeling
en vitalere plant.

Verbeterde nutritionele samenstelling
Uiteraard telt niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het eindproduct.
Op zes bedrijven werden monsters verzameld van de behandelde en onbehandelde
gedeelten en geanalyseerd door Eurofins.

6

3

Onbehandeld

Resultaat praktijkproef *)
Grow PEQ Maize verhoogt de opbrengst
van zowel de kolf als van de gehele plant
en dus uiteindelijk de opbrengst per ha.
Het gebruik van Grow PEQ Maize
resulteert in:
•
•
•
•

Samenstelling:
• Homofermentatieve melkzuurbacterie: zet suikers om in melkzuur
• Propionzuurbacterie: groeit onder “uitdagende omstandigheden”.
Uit melkzuur wordt propionzuur gevormd wat schimmels en gisten inactiveert.
• Enzymen: zorgen ervoor dat tijdens de conservering zetmeel snel omgezet wordt in
suikers die gebruikt kunnen worden bij de productie van melkzuur.

10

Dagen

Kenmerken:
• Snelle conservering door melkzuurvorming
• Remt schimmel- en broeivorming
• Behoud van voederwaarde
• Smakelijk ruwvoer
• Zowel in Low als High Volume Applicator toepasbaar
• Toepasbaar in de biologische landbouw.

Voor een gezonde plant
en hogere maisopbrengst

Onbehandeld

360

353,5

906,3

53,7

Behandeld

363,3

363,3

922

56,2

Tabel 1. Effect van Grow PEQ Maize op nutritionele samenstelling.
*) Praktijkproef uitgevoerd in samenwerking met HAS Dronten en Alltech B.V. In de veldproef werden
50 percelen met zowel zand- als kleigrond opgesplitst. Eén gedeelte werd met Grow PEQ Maize behandeld
en het andere gedeelte bleef onbehandeld. Tijdens het 3e tot het 9e bladstadium werd, in een aantal
gevallen gecombineerd met de onkruidbestrijding, de mais met Grow PEQ Maize bespoten.

AFC Firewall
Vloeistof doseersysteem voor het toedienen
van inkuiltoevoegmiddelen

Zuurmengsel ter behandeling en preventie van broei- en
schimmelvorming tijdens het uitkuilen

• Kan zowel op hakselaars, opraapwagens en balenpers
gemonteerd worden
• Doseerhoeveelheid instelbaar d.m.v. nozzle keuze en doseerkast
• Degelijk en betrouwbaar.

• Remt de groei van bacteriën, schimmels en gisten direct door de aanwezigheid
van zuren en zouten
• Voorkomt vorming van broei en schimmels op snijvlak en toplaag
• Voorkomt broei in het rantsoen
• Toepasbaar in voermengwagen.

Afgebeelde beugel om vat te bevestigen is niet leverbaar.

Verpakkingseenheid 25 kg en 1.000 kg.
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