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Heemskerk bestaat 50 jaar. 
Bedankt!

Serving the dairy farmer...

VOEDING

FOKKERĲ

VERZORGING

GEWASSEN

BEGELEIDING

®
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< 150.000

BACTERIOLOGISCH 
ONDERZOEK

KOEGEBONDEN OMGEVINGS-
GEBONDEN

Verbeterpunten:
• Hygiënescore uier/benen
• Hygiëne van de ligboxen
• Speendesinfectie na het 

melken, bij voorkeur met 
barrièrevorming

• Weerstand controleren: 
Seleniumtest

• Hygiënisch  
voorbehandelen

• Koeien staande houden 
na het melken

• Speenconditie  
controleren/verbeteren.

> 20%> 150.000

< 10%

NIEUWE  
INFECTIE

< 10% > 10%

Verbeterpunten:
• Droogzetprotocol controleren / 

verbeteren
• Toepassen van sealer
• Hygiëne ligboxen droge koeien
• Productie bij droogzetten verlagen
• Hygiëne rondom afkalven
• Mineralenvoorziening tijdens de 

droogstand.

> 80% < 80%

Verbeterpunten:
• Droogzetprotocol controleren / 

verbeteren
• Toepassen van sealer
• Keuze van antibiotica
• Hygiëne ligboxen droge koeien
• Lengte van de droogstand.

GENEZEN

DROOGSTANDSANALYSE

> 10% < 5% > 5%

Verbeterpunten:
• Hygiëne rondom melken verbeteren
• Speendesinfectie na het melken, bij voorkeur dippen
• Melkershandschoenen dragen
• 1 doek per koe
• Ontsmetting borstels of voorbehandelbeker
• Chronische koeien laatste melken of versneld afvoeren
• Juiste melkprocedure consequent toepassen
• Afstelling melkmachine en borstels
• Speenconditie controleren/verbeteren
• Tijdig tepelvoeringen vernieuwen.

NIEUWVERHOOGD  
NA AFKALVEN

CELGETAL UITSLAG

Blijf preventief werken Blijf preventief werken

< 20%
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Ingenieursbureau Heemskerk  
50-jaar, trots en dankbaar!

50 jaar, een geweldige prestatie en daar zijn we  
best trots op. Dit willen we graag met u vieren,  
want zonder klanten geen bestaansrecht.  
Met de groei van onze klanten, groeide ook  
ons bedrijf.  

Graag willen we onze trouwe klanten bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen en de fijne 
samenwerking. Ter ere van ons jubileum willen  
we u daarom een praktisch cadeau aanbieden.  
Namens het hele team van Ingenieursbureau 
Heemskerk, bedankt en we hopen onze 
samenwerking nog lang voort te mogen zetten!

Eric Heemskerk  

� Eric Heemskerk

Uiergezondheid,  
kies de juiste aanpak
Uierontsteking, een behoorlijke kostenpost en een grote  
bron van ergernis op veel melkveebedrijven. Het verlagen  
van de infectiedruk en het verhogen van de weerstand van  
de koeien is vaak het advies. De oorzaak van het probleem 
bepaalt echter welke stappen het meeste resultaat opleveren. 
Het stroomschema hiernaast laat zien hoe we de 
uiergezondheidsproblemen op een bedrijf ontrafelen om  
tot een doeltreffende aanpak te komen. 

UDDERgold® Platinum is een bacteriedodend barrière vormend spenendipmiddel.  
Reg.: NL 6813 Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend uitwendig gebruiken. 
Raadpleeg voor gebruik de instructies op de verpakking. Nadere informatie: zie verpakking/
bijsluiter of op aanvraag beschikbaar. Werkzame bestanddelen: UDDERgold Platinum 
Activator: melkzuur (26,4 mg/ml), UDDERgold Platinum Base: natriumchloriet (6,4 mg/
ml). Werkingsmechanisme: directe oxidatie van celmembraan en -organellen van micro-
organismen. Indicatie: Preventie van infecties van de uier van melkgevend rundvee, veroorzaakt 
door uierpathogenen. Contra-indicaties: niet gebruiken op beschadigde speenhuid en bij 
speenverwondingen. Bijwerkingen: in sommige gevallen kunnen kloven en irritatie ontstaan. 
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt, wordt u verzocht uw dierenarts 
hiervan in kennis te stellen.

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

Etiketten van alle producten 
zijn opvraagbaar.

      4XLA® is een tepeldip-oplossing voor cutane toepassing bij melkgevende 
runderen. Reg.: NL 9490 Uitsluitend uitwendig te gebruiken. Uitsluitend voor  
diergeneeskundig gebruik. Raadpleeg voor gebruik de instructies op de 
verpakking. Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag 
beschikbaar. Werkzame bestanddelen: 4XLA Activator: melkzuur (26,4 mg/ml), 
4XLA Base: natriumchloriet (6,4 mg/ml). Werkingsmechanisme: directe 
oxidatie van celmembraan en -organellen van micro-organismen.  
Indicatie: Als hulpmiddel bij het voorkomen van mastitis bij melkgevende 
runderen. Contra-indicaties: irritatie; overgevoeligheid.  
Bijwerkingen: Geen (niet bekend).

ProSquare®  
tepelvoering

BoxClean® 

Udder Dry

FarmPEQ® 
Galaxy

Udder-
guard

4XLA® 

Teater Clean®

HCP® Gloves

UDDERgold® 
Platinum

LACTAgold

Geregistreerd biocide: 13941 N. *)

Geregistreerd biocide: 14363 N. *)
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De actie's in deze folder zijn geldig t/m 31 december 2018. 
Hoewel aan de tekst en opmaak in deze 'Heemskerk Focus' 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.

®

®

Introductie-actie: 

5+1 GRATIS!
inclusief bolusschieter.

+

PREGNANCY 
KINGVRUCHTBAARHEIDSKONING

KG V+E TOP

Performance
Efficiency
Quality

Bovikalc® Dry 
De comfortabele manier van droogzetten
• Vermindert de melkproductie
• Verhoogt de ligtijd
• Vermindert de uierdruk.

SILVER 
Mogul x Snowman 

NIRVANA
Mogul x Planet

Sterke punten:
• Exterieur
• Kg vet & eiwit
• Beengebruik
• Kwaliteitsuier.

Sterke punten:
• Melk
• % Eiwit
• Pinkenstier
• Balans.

De Rith Nova Emblem 8

Molenkamp Rita 5013

BoxClean®
Strooi mastitisverwekkers weg
Sterke punten:
• Biocide geregistreerd *)
• Bewezen bacteriëndodend
• Geen effect op speenhuid
•  Geen negatief effect op 

mestsamenstelling 
• Gemakkelijk in gebruik
• Onschadelijk voor mens en dier.

*)  Geregistreerd biocide Nederland: 13941 N. 
Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst  
het etiket en de productinformatie.
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Ingenieursbureau  
Heemskerk B.V.
Tellus Focus B.V.
T: 013 - 505 1658

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com

Uw rundveespecialist:
<<HK-naam>>
<<Telefoonnummer>>

Nieuw


