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Vliegenoverlast  geeft onrust in de koppel en overdracht van 
ziektes (oa mastitis, wondinfecties, oogontsteking). Hierbij een 
aantal handige tips! 
 

Zes tips voor effectieve vliegenbestrijding 
 
1. Voorkom dat vliegen plaatsen vinden waar ze eieren kunnen leg-

gen. Een goede vliegenbestrijding begint met hygiëne in en om de 
stal. Melkresten, vieze materialen, voerresten en mest trekken vliegen 
aan en dienen te worden verwijderd. 

2. Start vroeg in het seizoen met behandelen. Vliegen kunnen zich 
razendsnel vermeerderen. Een effectieve vliegenbestrijding begint op 
het moment dat er weinig vliegen zijn. 

3. Gebruik maden- en vliegendodende middelen in de stal. Pak de be-
strijding bij de bron aan. Hiermee wordt voorkomen dat vliegen zich kun-
nen verpoppen of plekken vinden om zich voort te planten. 

4. Herhaal behandeling met een pour-on regelmatig. Herhaal de 
behandeling elke 6 tot 10 weken. De periode tussen twee behande-
lingen is afhankelijk van de besmettingsgraad op het bedrijf. 

5. Behandel ook in het najaar.Ook in het najaar kunnen vliegen zich 
tijdens warme perioden gemakkelijk vermenigvuldigen. Minder vliegen 
in het najaar betekent ook minder vliegen in het vroege voorjaar. 

6. Behandel niet met een pour-on in direct zonlicht en/of tijdens een 
hittegolf. De kans op huidirritatie bij runderen en schapen neemt 
toe. 

 

In	de	maanden	juni	t/m	september	korting	op	Tectonik	en	

Auriplak	

Tectonik	1	liter																																			€	59,95	

Tectonik	2,5	liter																															€	125,-	

Auriplak	oor#lappen	10	stuks							€	59,95	
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N I E U W S B R I E F  R U N D  

Longworm gesignaleerd! 
 
Vorige maand is gebleken dat er heel vroeg in het seizoen veel longworm 
voor kan komen bij jongvee. Het betrof een koppeltje pinken dat half april 
naar buiten was gegaan op land waar vorig jaar ook jongvee heeft gelopen. 
Deze factoren tezamen met de zachte winter hebben ervoor gezorgd dat 1 
pink is doodgegaan en 1 pink ernstig ziek is. De klinische verschijnselen le-
ken in dit geval vooral op longontsteking. Op zaterdag zijn beide dieren daa-
rom door de veehouder behandeld met antibiotica en ontstekingsremmers. 
De behandeling leek in eerste instantie wat verbetering te geven, maar 
zondag op maandagnacht was 1 pink doodgegaan. Bij sectie op het erf bij 
de veehouder bleek maandagochtend al snel dat niet een bacteriële lon-
gontsteking, maar longworm de oorzaak was. De luchtwegen zaten volledig 
gevuld met honderden, misschien wel duizenden wormen. Dit zijn 5 tot 10 
cm lange 1 mm brede witte wormen.  
 
Ons advies is om dit jaar tijdig preventief tegen longworm te behandelen. Op 
percelen waar vorig jaar jongvee heeft gelopen en waar de eerste snede be-
weid wordt, is een veel gebruikt advies om 6-8 weken na uitscharen met No-
romectin te ontwormen. Houd dit jaar dus rekening met een vroege en ver-
hoogde infectiedruk door de zachte winter. Volgend stalseizoen kunt u uw 
jongvee vaccineren met Bovipast Longworm. In geval van vragen kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Nieuws uit de praktijk 
 
Dierenarts Henk Antonis loopt al tijd te tobben met zijn onderrug. Tot zijn 
grote ongenoegen heeft hij in junihet advies gekregen om een periode niet 
meer tussen de koeien te werken. 
 
Inmiddels wijzen zijn klachten op een hernia. 
 
In de tijd tot aan zijn vakantie heeft Henk zich bezig gehouden met het  
uitvoeren van BGP ‘s op het bedrijf.  
Zijn bedrijfsbezoeken zullen worden overgenomen door Mark en Dianne, u 
zult hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 
 
We kunnen niet goed inschatten hoe snel het herstel gaat verlopen. In de 
loop van de maand september brengen we u weer op de hoogte.  
 
Geboren! 
 
Op 29 mei is Liza Dekker bevallen van een prachtige, gezonde zoon, ge-
naamd Teije. Moeder en zoon maken het allebei prima! 
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Eerder heeft u van ons al de resultaten van 

het klant tevredenheid onderzoek ontvangen. 

Onder alle inzenders werd een 

kalverdekje verloot. Op de foto de 

winnaar, Jan Gijsen, die uit handen 

van Henk Antonis het dekje in 

ontvangst nam . 

Klant	tevredenheid	onderzoek	


