Welk onderzoek is relevant voor mijn koppel?
Als u denkt dat er op uw bedrijf sprake kan zijn van een voedingsgerelateerd probleem op koppelniveau,
dan kunt u gebruikmaken van een groot aantal laboratoriumonderzoeken binnen FIT, de voedingsaanpak van GD.
Op deze pagina vindt u per klacht de meest relevante onderzoeken.
Luchtwegproblemen

Tocht- of
ventilatieproblemen

Kalveren 0 tot 6 maanden
Voor een gezonde start van een kalf zijn hygiëne rondom het
kalven, biestmanagement en huisvesting erg belangrijk. Daarnaast
is onder meer een goed voermanagement, aanmaak van de melk,
type melkpoeder en op- en afbouw van krachtvoer van belang.
Kijk voor meer informatie en de checklist kalverdiarree in de eerste
veertien levensdagen op www.gddiergezondheid.nl/jongvee
Relevante onderzoeken kalveren
Biestopnamecheck
Pakket Kalverdiarree
Mestonderzoek coccidiose/giardia
Longspoeling/neusswab
Beoordeling van het klimaat en de huisvesting door GD-specialist

Diarree

(Acute)
baarmoederontsteking
Transitiekoe 8 weken voor t/m 6 weken na kalven
De transitieperiode is een cruciale periode voor
de koe. Veel problemen vlak na afkalven zijn te
herleiden naar suboptimale voeding, huisvesting
of management voor afkalven.
Relevante onderzoeken transitiekoe
Droogstandscheck
Pakket Spoorelementen aangevuld
met GSH-Px (voorraad selenium)
Pakket Vitaminen
Pakket energiestatus verse koe
Pakket liggende koe
Pakket leverfunctie
Pakket Energiestatus verse koe

Te veel conditieverlies
start lactatie

Aan de nageboorte
staan
Slecht opstartende
melkproductie

Slechte groei/ontwikkeling

Slecht tochtig/
drachtig worden
Terugkomers
Te hoge ALVA*

Luchtwegproblemen**

Jongvee 6 tot 24 maanden
Een goede groei en vruchtbaarheid
van jongvee zijn essentieel voor
een goede opfok en optimale
afkaleeftijd als vaars. Hierbij
spelen gezonde voeding en een
goede beschikbaarheid en kwaliteit
van water een belangrijke rol.
Relevante onderzoeken jongvee
Pakket Spoorelementen
Pakket Vitaminen
Ureum
Pakket leverfunctie
Longspoeling/neusswab
Vitamine B12
Droogstandscheck
Pakket Energiestatus verse koe

Slecht opstartende
melkproductei vaars

Melkgevende koe 6 weken na start lactatie
Goede voeding is belangrijk voor de weerstand, vruchtbaarheid
en algehele gezondheid van uw vee. Ook zijn een goede
beschikbaarheid en kwaliteit van water, beperking van hittestress
en geschikte huisvesting van groot belang.

Veel koeien mager,
een doffe vacht**

Slecht tochtig of
drachtig worden,
terugkomers

Witvuilers

Relevante onderzoeken melkgevende koe
Mineralencheck
Pakket Spoorelementen aangevuld
met GSH-Px (voorraad selenium)

Te veel mastitis
vlak na afkalven
Kalfkoe 0 t/m 2 dagen na kalven
Liggende koe,
melkziekte

Dood- en zwakgeboren
kalveren*
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Pakket Vitaminen
Vitamine B12
Uiergezondheid Tankmelk
Klauwgezondheid Tankmelk
Pakket leverfunctie
Droogstandscheck
Pakket energiestatus verse koe

Veel mastitis

Diarree*/**
Veel klauwproblemen
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Biestmanagement

Te veel conditie tot
6 weken voor afklaven

