3 Poothygiëne:
Voer op regelmatige tijdstippen controles uit op de poten en hoeven van uw dieren. In geval van problemen staat AVEVE klaar met een gamma aan ontsmettingsmiddelen:deling: Reinigen van spenen en uier
eigenschappen

Pediline
Pro
Hoof-fit
gamma

•
•

•

gebruik

Formolvrij
Zowel preventief als
genezend in te zetten

•

Hét gamma voor een
complete behandeling

•
•

•

verpakking

Groepsbehandeling: aan 2 à 5% in
voetbad
Individueel: tot 50% via sprayen
(shockbehandeling)

25 kg
jerrycan

Groepsbehandeling (liquid + voetbad)
Individueel (gel of spray)

•
•
•
•

330 ml gel
5/10 l Liquid
200 ml pray
Voetbad RVS

4 STALINSTROOIMIDDELEN
Na grondige reiniging en ontsmetting is een droge stal van zeer groot
belang voor het terugdringen van allerlei ziektekiemen. Dat kan perfect
met ons pakket aan instrooimiddelen, elk met hun eigen specifieke eigenschappen.
eigenschappen

o.b.v.

verpakking

Kal-O-San

•
•

Goed opdrogend en absorberend
Goedkoopste in de markt (bigbags)

Niet-agressieve kalk

25 kg zak
1000 kg bigbag

Mistral

•
•

Zeer goed opdrogend en absorberend
Zeer breed werkingsspectrum

Zeealgen

25 kg zak

Oriasec

•
•

Algen en klei

25 kg zak

Staldren

•
•
•

Goed opdrogend en absorberend
Met saniterende werking
Minder vliegen

Kalk

25 kg zak

Houtzaagsel

•
•

Goed absorberend
Ideaal in combinatie met Kal-O-San

Eerste keuze
zuiver hout

18 kg persbaal
bulk

Koolzaadstro

•
•
•

Sterk absorberend
Scoort zeer hoog in koecomfort
Minder mest

Gehakseld
koolzaadstro

20 kg baal

Tarwestro

•
•
•

Zeer sterk absorberend
Scoort heel hoog in koecomfort
Minder mest

Gemalen tarwestro

23 kg baal

Zeer breed werkingsspectrum
Uitzonderlijk goed opdrogend en
absorberend (tot 2x eigen gewicht)
• Ammoniakbindend

De producten in deze folder zijn verkrijgbaar bij uw zaakvoerder van AVEVE.
Vraag naar een productfiche of bijkomende informatie.
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Dier- en stalhygiëne

1 uierhygiëne:
AVEVE biedt een reeks kwaliteitsvolle producten aan om uierproblemen te
voorkomen en waar nodig op te lossen. Een goed hulpmiddel bij het beoordelen
van de conditie van de uier is de scorekaart van het M-team (RUGent).

eigenschappen

gebruik

verpakking

Kenopure

•

Optimaliseert de speencondities

•
•
•

Met schuimbeker: verdunnen tot 40% 10 kg
jerrycan
Met sprayer: verdunnen tot 15%
Met uierdoeken: 0,5% (50 ml / 10 l)

Dermasoft

•

Met verzorgende, verzachtende
bestanddelen

•
•
•

Maak een oplossing van 0,5 %
Laat de uierdoeken weken
Gebruik één doek per koe; spoel
ze nadien uit

10 kg
jerrycan

Oxy Foam D

•
•

Ontsmettend, schuimvormend
Sterke hechting, complete
reiniging

•

Voordippen met schuimbeker

10 kg
jerrycan

(gebruiksklaar)
•
•

Max. 30” laten inwerken
Afvegen met droog doekje of papier

•

3-laagspapier voor een
goede absorptie

•

1 vel per koe

rol met 1000
vellen

Vochtige
uierdoekjes

•
•

Gedrenkt in actieve oplossing
Optimaal resultaat

•

1 doekje per koe

emmer 1000
vellen

Uierbrander

•
•

Alternatief op scheren
Niet hinderlijk voor de koe

•

Uier droog en proper maken
voor gebruik

Diergeneeskundige producten, vrije verkoop

Kenocidin

actief bestanddeel

type

verpakking

Actief jodium

Dip en
Spray

20/60 kg
jerrycan

•

Ideaal bij hoge ziektedruk
Verbetert de conditie van speenhuid
en slotgat
Druipt niet

•
•

Te gebruiken bij jodiumintolerantie
Filmvormend tegen extreme koude

Chloorhexidine

Dip en
Spray

20/60 kg
jerrycan

•
•

Reinigingsmiddel
Sterk schuimvormend
Voor verwijderen van organisch vuil
(mest- en voederresten, vetten)

Laten inwerken (niet laten
drogen) en naspoelen
met zuiver water

1%

22 kg

Power Des

•
•

Biocide / ontsmettingsmiddel
Zeer breed werkend (bacteriën,
schimmels, virussen,…)

15’ laten inwerken
niet naspoelen

0,5%

20 kg

gebruik

dosering jerrycan

Melkstal

eigenschappen
•
•
•

Reinigingsmiddel
Sterk schuimvormend
Voor verwijderen van anorganisch
vuil (kalk- & ijzeraanslag,
eiwitten,…)

1 à 5%
10’ laten inwerken (niet
laten drogen) en naspoelen
met zuiver water

20 kg

eigenschappen

gebruik

•

Reiniging (kalium-hydroxide) en
ontsmetting (chloor)
• Lage dosering mogelijk door
toevoeging van stabilisatoren
• Kalkwerend

•
•

Voor wisselreiniging met Lacto
Clean
• Grondige reiniger op basis van
zuren

•

Lacto Clean

Lacto Acid

•

dosering jerrycan

Dagelijks
10’ laten circuleren (met
eindtemperatuur van
35°C) en naspoelen met
zuiver water

0,5%

24 kg

1 à 2 x per week, bij
voorkeur ’s avonds
• 10’ laten circuleren (met
eindtemperatuur van
35°C) en naspoelen met
zuiver water

0,5%

24 kg

Robotinstallatie: AVEVE heeft ook een gepast aanbod voor zowel chloorreinigende als hittereinigende robotten. Vraag ernaar bij uw AVEVE-dealer.

Ontsmettingsmiddelen
eigenschappen

dosering jerrycan

•
•
•

Melkinstallatie

Nabehandeling: Gebruiksklare uiermiddelen voor na het melken
voor een complete mastitispreventie

eigenschappen

gebruik

Solid Clean

Anorga Clean

Uierpapier

Kenostart

Naast goed en regelmatig stalonderhoud (verwijderen voeder- en mestresten,
ongediertebestrijding, borstelen,…), zijn reiniging en ontsmetting onontbeerlijk in
elke afdeling van een gezond melkveebedrijf.

Loop- of ligboxenstal

Voorbehandeling: Reinigen van spenen en uier
eigenschappen

2 Stal- en melkhygiëne:

actieve bestanddelen

type

verpakking

Ioklar

•
•

Goede dieptewerking
Verzachtend

Actief jodium

Dip en
Spray

20 kg

IO Shield D

•
•

Duidelijk zichtbaar barrièrevormend
Met huidverzachtende bestanddelen

Actief jodium

Dip

20 kg

Veloucid D

•
•

Filmvormend
Ideaal bij extreme koude

Actief jodium

Dip

20 kg

Film Utile D

•
•

Filmvormend
Vliegenwerend

Melkzuur en
glycerine

Dip en
Spray

20 kg

Kenolac

•
•

Goede bescherming in de zomer
Vliegenwerend

Melkzuur en
glycerine

Dip

20/ 60 kg

