Vliegenbestrijding
De zomer is begonnen en we zien dat er al veel vliegen zijn op de bedrijven. Het is belangrijk om nu al met het bestrijden van
vliegen te beginnen. De vliegen op de dieren én in de stal aanpakken geeft het beste resultaat. Tegelijkertijd moeten ook de
maden zoveel mogelijk worden gedood.

Preventie
In frisse, droge stallen met een goede ventilatie is veel minder kans op vliegenoverlast. Een goede hygiëne is belangrijk: verwijder
de voer- en mestresten. Een ventilator bij de robot of de melkstal maakt deze minder aantrekkelijk voor vliegen.

Bestrijding op het dier
Butox is een effectieve pouron tegen veel soorten vliegen. Het middel werkt 6-8 weken.

Bestrijding in de stal
Met een vliegenlint kunnen er veel vliegen worden weg gevangen uit de stal. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat zo min
mogelijk maden zich tot vliegen ontwikkelen door 1 x per 2 weken de mest in de putten te mixen. Ook effectief is de strohokken
vaak uit te mesten en daarna te behandelen met Neporex (madendood). Voor gebruik in een droge omgeving zoals
kalverhokken kan Neporex worden opgelost in water.

Uiergezondheid Duitse koeien
Bij verschillende melkveebedrijven in de regio zijn na het aanvoeren van Duitse koeien uitbraken met Streptococcus
Agalactiae begonnen. Ook de GD ziet de laatste maanden af en toe ernstige uiergezondheidsproblemen na introductie van
Duitse vaarzen of koeien.
S. agalactiae is een mastitis kiem die we in de praktijk en in Nederland niet vaak meer tegenkwamen. Wanneer de bacterie
met nieuwe koeien in een stal komt, kan deze een heftige uitbraak met veel mastitis gevallen veroorzaken en een flinke
stijging van het tankcelgetal. In sommige gevallen zijn de helft van de koeien aangedaan en loopt het tankcelgtal op tot
meer dan 1000.
Na de aankoop van koeien of vaarzen uit Duitsland is het aan te raden om de melk van dieren met een hoog celgetal
bacteriologisch te onderzoeken! Door vroeg in te grijpen kan een uitbraak worden voorkomen.

Medicijnlijst
De meest recente medicijnlijst is te vinden op onze website. U kunt hem ook via deze link direct downloaden.
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