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On the way to an Antibiotics-free Dairy Farm
    No production loss and waiting time for milk and meat

Allicin:
Allicin is een natuurlijk Antibiotica, (bron Google) wat geregistreerd staat als aanvullend diervoeder (uit 
knoflook, Aromatische stof: Allium Sativum) met een zeer hoog gehalte aan werkzame stoffen die in 
staat zijn, bacteriën, Virussen, Parasieten en Schimmels te bestrijden. 
De gezondheid van de dieren wordt sterk verbeterd. 
Heeft een gunstige werking op de darmflora. Heeft een positieve werking ter verbetering van het 
immuunsysteem. 
Geeft een goede pens stimulatie en herkauwprikkel.
Werkt eetlust verhogend.
Het product wordt zowel in Bolussen als ook in Vloeistof aangeboden onder de naam 
Alli-Health-Support

Allicin een hoog celgetal:
koeien die na de melkcontrole, een verhoogd celgetal vertonen, gelijk een AHS-10
ingeven, de meeste koeien met een verhoging zijn bij de volgende controle al naar beneden
gegaan, in enkele gevallen ziet men dat sommige koeien, die bij eerste controle
nog niet naar beneden zijn gegaan, bij de tweede melkcontrole ook naar beneden zijn
gegaan, op een enkel extreme uitzondering na.
Wanner men bij een verhoogde geleidbaarheid in de melk, gelijk een AHS-10 ingeeft,
worden hiermee veel verdere problemen voorkomen.
Oudere koeien kan men beter een AHS-28 ingeven, deze bolus werkt langer door.

Allicin Health Supports Products
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Allicin en Mastitis (uierontsteking):
bij Mastitis bestaat de schade vooral uit productie verlies en niet kunnen leveren van de melk vanwege 
de wachttijd bij gebruik van Antibiotica.
Bij beginnende infectie niet afwachten maar gelijk een AHS-10 ingeven, plus het ontstoken kwartier ca. 
3 dagen 2 maal daags behandelen met de BOVI-JET Applicator.
In de meeste gevallen kan een behandeling met Antibiotica achterwege blijven.
Voordeel met deze behandeling is, dat er geen wachttijd en geen productie verlies is, er moet wel 
rekening mee gehouden worden dat er vele malen meer vlokken kunnen komen dan bij een 
behandeling met Antibiotica, (niet in alle gevallen) dit is een normaal proces, daar Allicin het uier 
opschoont en Antibiotica de infectie onderdrukt.
Altijd 3 aandachtspunten in de gaten houden: als de koe goed vreet, de productie weer stijgend is en de 
koe geen koorts heeft verder niets doen, koe is dan niet ziek meer, maar het uier nog niet volledig 
hersteld, vlokken kunnen in sommige gevallen lang aanhouden, als de Bolus is uitgewerkt, houd het 
vlokken vanzelf op.
Als boven genoemde 3 punten afwijken, dierarts informeren, dan is er meer aan de hand.

Bovi-Jet Applicator:
de Bovi-Jet Applicator is een natuurlijk product dat zuivert, reinigt en opschoont,
hierdoor ontstaat er een sneller herstel bij bijvoorbeeld uierontsteking, in sommige gevallen bij zeer 
lichte ontsteking is alleen het inzetten van de Bovi-Jet al voldoende.
Het kan ook gebruikt worden bij uitwendige wonden, door hier de Gel op te smeren krijgt men het 
zelfde effect en geneest de wond sneller.

Lactatie’Stop:
Vermindert de melkproductie bij het droogzetten, een belangrijk onderdeel is het
verlagen van de melkproductie naar onder de 12 liter.
Hierdoor vermindert de kans dat de koe na het droogzetten melk uit gaat liggen,
waardoor het risico op het ontstaan van uierinfecties vergroot.
Daarnaast wordt, door de verminderde druk op het uier, het welzijn voor de koe
verhoogd.
Bij inzetten Lactatie’Stop, de koe bijvoorbeeld morgens nog melken hierna de
Lactatie’Stop ingeven, avonds nog een keer melken en dan gelijk droogzetten.
Verdere voordelen, minder druk op het uier, minder stress bij droogzetten,
minder kans op melk uitliggen en verkleint de kans op Mastitis.

Allicin en Droogzetten, Transitie periode en Sukkelende koeien:
Wanneer koeien drooggezet worden en ze een te hoog celgetal hebben, kan men deze een AHS-28 
ingeven, uit een test is gebleken dat 90 % van de koeien er tussen de 40.000 en 80.000 cellen weer 
uitkomen.
Men kan ca. 5 dagen voor het afkalven de koe een AHS-28 ingeven, hiermee start de koe veel beter op, 
minder last van Ketose, minder uierontsteking, het is koorts remmend en komen de transitie periode 
beter door.
Bij sukkelende koeien, ziekte of lusteloosheid altijd een AHS-28 ingeven.
Ook als de dierenarts de koe heeft behandeld met Antibiotica en hij wil niet goed, ook hier een AHS-28 
ingeven, Allicin en Antibiotica versterken elkaar zelfs.
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Droogzetten met Natu-Dry-Cow:
Zeer geschikt voor het natuurlijk droogzetten van koeien met een celgetal van
< 150.000 en zonder mastitis in de af te sluiten lactatie, past in het Antibiotica reductie plan. Het is een 
huidverzorger voor uitsluitend extern gebruik en bestaat uit o.a. water extract, kruidenextracten, 
Etherische Oliën, water Gel.
1 tube (10 gr.) per kwartier, niet op masseren.

Calci Phos Optimum 500 ml:
Calci Phos is een vloeibaar aanvullend diervoeder voor melkkoeien, ontworpen om het risico op calcium 
en fosfor tekort direct na het afkalven te verminderen. (melkziekte)
500 ml. Calci Phos heeft de zelfde werking als 4 calcium Bolussen.
De samenstelling bestaat uit 50 gr. Calcium, 36 gr. Fosfor en 4,5 gr. Magnesium,
het gebruik is 1 flacon van 500 ml. direct na het afkalven.

Kextine Optimum 500 ml.:
Kextine optimum is een vloeibaar aanvullend diervoeder gemaakt om het risico op Ketose te 
verminderen en voor een goede leverfunctie zorgt.
Koeien krijgen een extra ondersteuning met Nicotinamide, een turbo boost in het geval van Ketose.
Snel beschikbare energiebronnen in de vorm van natriumpropionaat en propyleenglycol.
Uniek complex van geselecteerde extracten om een duurzame functie van het levermetabolisme te 
bieden. Verbeterde prestaties en vruchtbaarheidscijfers naarmate de negatieve energiebalansen worden 
hersteld.
Ingrediënten per flacon: 6,2 mg. Nicotinamide, 62 gr. Natriumpropionaat en
296 gr. Propyleenglycol
In het geval van Ketose 1 flacon van 500 ml. ingeven.

Painless Liquid:
het is al jaren bekend dat sommige plantenextracten een pijnstillend en koortsverlagend effect hebben 
op zowel mens als dier.
Painless Liquid, van nature vrij van pijn en koorts, te gebruiken bij het afkalven. Mastitis, tussenklauw en 
gewrichtsontsteking en stress, als gevolg hiervan kunnen de prestaties van de melkproductie worden 
beïnvloed.
Bij gebruik, 1 x 200 ml. oraal ingeven met een geschikte fles of Drench Gun.
Speciale mix van kruiden, ondersteund het welzijn en de mobiliteit, plus extra verstrekking van 
Elektrolyten.

Crypt-O-Stop:
Cryptosporidium, Rota Corona, Coli en Diarree Kalveren, Crypt-O-Stop is te vergelijken met Halocur van 
de dierartsen, Halocur heeft het nadeel dat het alles afdood en de darmflora aangetast wordt waardoor 
de kalveren achterblijven met de groei en niet goed drinken/vreten.
Crypt-O-Stop heeft het voordeel dat de darmflora niet aangetast wordt en ze gewoon blijven drinken en 
of vreten.
Het stopt de verdere ontwikkeling van de parasieten, werkt ook bij Rota virussen en E.coli problemen.
Het is geen af doder van de parasieten en bacteriën maar voorkomt de uitbreiding er van en het product 
is beduidend goedkoper dan de Halocur van de dierartsen.
De beste resultaten worden behaald door vanaf de eerste dag met de biest gelijk 1 maal daags 1 doseer 
lepel 10 gram toe te dienen gedurende 10 / 12 dagen.
Wanneer men extra problemen heeft met Crypto, dan niet de dosering per voedingsbeurt verhogen 
maar overgaan tot 2 maal daags 1 doseer lepel 10 gram bij mengen.
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HOLLAND FEED SUPPORT 
HMS Rotterdam BV
Jan Kruijffstraat 51 b
3026 VN Rotterdam
The Netherlands 
Phone: +31.85.2737457
Mail: info@hollandfeedsupport.com 
Website: hollandfeedsupport.com

Alli Health Support-Calf:
Dairree en Longproblemen bij kalveren. De meeste problemen bij kalveren doen zich 
voor ronde de vierde / vijfde dag, meestal bij de omschakeling van moedermelk naar 
kunstmelk.
Hier kan men vanaf de vijfde dag preventief éénmalig 1 Pill ingeven en rond de tiende 
dag nog één.
Wanneer de kalveren van de melk gaan en naar een andere huisvesting, kan men hier 
ook preventief een Pill ingeven, dan hebben ze minder last van stress en ook minder 
terugval, wat in de meeste gevallen nog al eens voorkomt.
Kalveren die aan de diarree raken, éénmalig 1 pill ingeven, bevordert de drinklust, en 
een dieet voeding is dan niet nodig, waarbij de diarree na korte tijd over is.
Wanneer een kalf niet wil drinken ook éénmalig een Pill ingeven, dit bevordert de 
drinklust, meestal is dit een voorbode van andere problemen.
Bij Hoesten en of longproblemen ook hier eenmalig een pill ingeven, bij extreme 
gevallen na 5 dagen nog een tweede.
Let op: De A.H.S.-Calf pas vanaf dag 5 inzetten beslist niet eerder, dit in verband met 
de sterkte van de Allicin wat dan mogelijk schade aan de slokdarm kan aanbrengen.

Alli Health Support - Liquid

Bolus shooter

Drench Gun




