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De voordelen op een rij:
•	Inzicht in de mastitis
verwekkers op uw bedrijf.
•	Zekerheid over welke injector
werkt op uw bedrijf.
•	Uitslagen met een helder
advies, zodat u gericht
maatregelen kunt nemen.
•	De kans om uiergezondheids
problemen vóór te zijn.
•	Waardevolle input voor uw
bedrijfsbehandelplan.

7 belangrijke mastitisverwekkers
Uw tankmelk wordt onderzocht op
Streptococcus uberis, Klebsiella,
coliformen, Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae en
omgevingsstreptokokken.

T. 088 20 25 500
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Met Mastitis Tankmelk krijgt u in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van
uw hele koppel melkvee. Uw tankmelk wordt automatisch periodiek onderzocht
op de zeven belangrijkste (groepen) mastitisverwekkers. Twee keer per jaar
ontvangt u een overzicht van de antibioticagevoeligheid van deze kiemen. Zo
weet u voor het komende half jaar welke injector werkt op uw bedrijf.
Mastitis ontstaat niet zomaar; er zijn altijd één of meerdere mastitisverwekkers in het spel.
Welke kiemen er aanwezig zijn en hoeveel van elk, verschilt van bedrijf tot bedrijf. En ook de
antibioticagevoeligheid van deze kiemen is op elk bedrijf anders.

Mastitisverwekkers bepalen
Mastitis Tankmelk vertelt u zes of tien keer per jaar via tankmelkonderzoek precies welke mastitiskiemen
op uw bedrijf wel of geen rol spelen. Bovendien krijgt u de kiemen in beeld die mogelijk in de toekomst
een actieve rol kunnen gaan spelen. Dit geeft u duidelijke handvatten om op uw bedrijf tot een lager
tankcelgetal en structureel minder (klinische en subklinische) mastitis te komen.

Juiste behandeling kiezen
Aanvullend kunt u twee keer per jaar bij GD laten onderzoeken voor welke antibiotica de gevonden
mastitisverwekkers gevoelig zijn (Bedrijfsantibiogram Mastitis). De uitslag vertelt u voor alle in
Nederland verkrijgbare antibiotica per gevonden kiem of de gevoeligheid goed, matig of slecht is. Dit
geeft u waardevolle input voor uw bedrijfsbehandelplan en helpt u om, samen met uw dierenarts, het
juiste middel te kiezen voor behandeling en bestrijding van mastitis.

Mastitis Tankmelk
Basis
6 keer per jaar automatisch tankmelkonderzoek
naar de zeven belangrijkste mastitisverwekkers.
• Inzicht tijdens de risicovolle perioden
• Drie tankmelkmetingen in de zomer
en drie tankmelkmetingen in de winter

Mastitis Tankmelk
Optimaal
10 keer per jaar automatisch tankmelkonderzoek
naar de zeven belangrijkste mastitisverwekkers.
• Jaarrond inzicht in mastitiskiemen op het
bedrijf
• Iedere vijf weken een uitslag

Twee keer per jaar inzicht in de antibioticagevoeligheid van de gevonden mastitisverwekkers.
Ga voor aanmelden en actuele tarieven
naar: www.gddiergezondheid.nl/uga.
Vragen over uiergezondheid?
Bel het UGA Team van GD: 0900-1770
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