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Goede benen en sterke klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien en een lange
levensduur. Of een koe gezonde klauwen heeft, wordt voor een groot deel bepaald door het rantsoen.
Vooral Biotine, Zink en Mangaan spelen hierbij een belangrijke rol. GD biedt een tankmelkonderzoek aan
waarbij Biotine, Zink en Mangaan worden gemeten. Door de voorzieningen van deze rantsoencomponenten
op orde te brengen, krijgt u meer grip op klauwproblemen. Daarnaast krijgt u inzicht in infectiedruk van
Mortellaro. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te
dringen. Met sterke klauwen krijgen wittelijndefecten, zoolzweren en Mortellaro minder kans.
Hoe werkt het in de praktijk
Nadat de GD uw aanmelding voor dit abonnement heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw
tankmelk 4 keer per jaar onderzocht. De GD ontvangt in de meeste gevallen de melkmonsters via het melkcontrolestation Qlip in Zutphen.
De monsternamekosten en de onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters zijn onderdeel van het abonnementsgeld.

De uitslag van het onderzoek
Zodra de GD het tankmelkmonster heeft ontvangen, wordt dit onderzocht op Biotine, Mangaan en Zink waarbij de uitslag wordt
weergegeven in μg/liter. Daarnaast wordt aangegeven of er weinig, veel of zeer veel antistoffen tegen Mortellaro werden aangetoond. De
deelnemers aan Klauwgezondheid Tankmelk ontvangen vier keer per jaar een overzichtelijke uitslag, waarop ook een vergelijking met
andere deelnemers is aangegeven en een overzicht van de vorige metingen. Tevens wordt een passend advies verstrekt op basis van de
uitslag.

Meer melktanks per UBN
Sommige bedrijven hebben meer dan één melktank per UBN. In dat geval wordt het onderzoek uitgevoerd op het monster van iedere tank,
voor zover we een monster via Qlip ontvangen.

Algemene voorwaarden GD BV
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing (www.gddiergezondheid.nl/de-gd/voorwaarden).

Aanmelden
Aanmelding kan eenvoudig via de website www.gddiergezondheid.nl/kga. Daar vindt u ook meer informatie. Uiteraard is schriftelijk of
telefonisch aanmelden ook mogelijk.
Alle GD-abonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van juli
tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van
een kwartaal.

Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Het abonnement wordt automatisch beëindigd
zodra u bij de GD meldt dat het bedrijf ‘niet-melkleverend bedrijf’ wordt.
Indien een UBN wordt opgeheven zal de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij de GD is ontvangen, door de GD worden
beschouwd als de dag waarop het abonnement van het betreffende UBN is beëindigd.

Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

