
 

 

AD-Mint  

 

AD-Pens Aktief  

Ad-Pens Aktief is een herkauwpoeder met o.a.   

natriumbicarbonaat en levende gisten. Het vermindert het 

risico op pensverzuring en de levende gisten dragen bij 

aan de ontwikkeling van een gezonde pensflora. 

Ad-Pens Aktief wordt ingezet bij koeien met te weinig 

pensaktiviteit en/of afwijkende mest. De dosering is 1 à 2x 

daags 1 zakje gedurende 3 tot 5 dagen. 

AD-Mint                            
Ad-Mint is een uiermintgel die gebruikt 

wordt bij mastitis. Door de unieke formule 

wordt de gel eerst koud en daarna warm.  

Ad-Mint optimaliseert de natuurlijke 

weerstand en bevordert het herstel. Het trekt 

snel in het uier, plakt niet en is gemakkelijk in 

te masseren. Ad-Mint bevat geen antibiotica 

en heeft ook geen wachttijd.  
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Samen met u werken wij dagelijks aan het bevorderen 

van een optimale gezondheid van uw koeien. Kwaliteit 

en service staan bij ons hoog in het vaandel. In het 

kader van deze “adVee-visie” ontwikkelden we daarom, 

in samenwerking met gespecialiseerde firma’s, een 

aantal topproducten voor uw melkvee. 

Versterking 
Rundveeteam  
 
Sinds oktober  is ons 
rundveeteam op de 
locatie Ysselsteyn 
versterkt met de 
komst van Jens van 
Rijssel. Jens heeft een 
jaar in Duitsland 
gewerkt als 
rundveedierenarts. 
Wij wensen Jens veel 
werkplezier toe en 
vertrouwen op een 
goede samenwerking 
met u. 

  

Voor bestellingen van 
medicijnen kunt u 
vanaf nu ook een  
(digitaal) 
bestelformulier 
gebruiken.  Informatie 
hierover is te 
verkrijgen bij de  
praktijk.  



AD-Boost  Nieuwe formule 
AD-Boost is een energiedrank ter preventie en behandeling 

van slepende melkziekte.  

De samenstelling van AD-Boost is compleet gewijzigd. De 

oude formule was op basis van glycerol met enkele 

toevoegingen. De nieuwe formule is op basis van 

propyleenglycol en natriumpropionaat. Dit zijn de 

belangrijkste natuurlijke bouwstoffen voor de vorming van 

glucose in de lever. Daarnaast bevat de nieuwe  AD-Boost 

meer niacine en cobalt ter bevordering van de 

pensstofwisseling. Verder heeft de nieuwe AD-Boost een 

eetlustopwekkend effect door de toegevoegde zoetstof. 

Omdat de energiebron in de nieuwe AD-Boost effectiever is 

voor de koe, kan ook de dosering aangepast worden. Het is nu 

voldoende om 400 ml éénmalig per dag te geven, bij 

voorkeur gedurende 5 dagen. 

AD-Startfit  Nieuwe formule 
Ook de samenstelling van onze afkalfdrank, AD-Startfit,  is compleet gewijzigd. De 

oude formule was op basis van calcium en dextrose met daarnaast enkele 

toevoegingen.  In de nieuwe AD-Startfit zit naast calcium ook fosfor en de 

energiebron is voornamelijk op basis van propyleenglycol. De energiebron is 

effectiever en naast calcium wordt ook fosfor aangevuld (iets wat de komende jaren 

steeds belangrijker zal worden). 

AD-Startfit is te gebruiken als afkalfdrank door 500 ml op te lossen in 20 liter water, 

maar kan ook direct oraal gegeven worden ter preventie of als nabehandeling van 

een koe met kalfziekte. 

Ook verkrijgbaar Bovikalc 
Bovikalc is een calciumbolus ter preventie van melkziekte bij  

koeien met een verhoogd risico. Door de samenstelling                                     van 

Bovikalc komt de calcium zowel onmiddellijk als geleidelijk beschikbaar. Deze bolus is 

gemakkelijk en veilig toe te dienen met bijhorende applicator. Bovikalc kan ook 

worden gebruikt bij de (na)behandeling van koeien met melkziekte. 
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Hoestende kalveren 
 
Goede melkproductie 
vergt een optimale 
jongveeopfok. In de 
herfst- en 
wintermaanden zien 
we regelmatig 
hoestende kalveren. 
Naast dat de dieren 
ziek worden, geeft dit 
vaak groeivertraging 
door blijvende 
longletsels.  Via 
bloedonderzoek of 
longspoeling kunnen 
we een aanpak op 
maat van uw bedrijf 
opstellen. 
  


