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Aan de leden en afnemers
De vakanties zijn weer in volle gang. Dat merk je aan alles. Aan de
ene kant is het rustiger, maar doordat er mensen op vakantie zijn kan
het voor iedereen op bepaalde momenten ook weer drukker zijn.
Dan zie je de voordelen van een hecht team. Samen lossen we het
allemaal op.
Bij de klanten is het ook even rustiger. Gelukkig blijven de
varkensprijzen goed en verwachten we geen verdere stijging van het
voer. De prijzen van melk in de geitenhouderij zijn nog goed. In de
vleeskuikenhouderij lijken de gevolgen van de Brexit toch merkbaar.
Daar zijn de opbrengstprijzen wat gedaald. De opbrengst van
konijnen heeft de bekende zomerdip. Niks om je zorgen over te
maken. In de melkveehouderij lijken de vooruitzichten positiever,
echter een prijsstijging van de melk moet nog gebeuren. Laten we
zeggen dat er weer iets licht aan het eind van de tunnel te zien is. Op
het land hier in het oosten gaat het goed. Mooie opbrengsten en
weinig schade door te veel water. Dat is wel anders in het zuiden met
de grote overlast en in het noorden met het tekort aan water in het
voorjaar. Onze regio zit er precies tussen in. Grasland en de andere
landbouwgewassen staan er goed bij. Echter in geheel Europa staan
de gewassen er goed bij. Er worden dan ook goede oogsten
verwacht. De eerste gerst, tarwe en triticale is binnen en de
opbrengsten zijn goed. Dit zien we ook in de grondstofprijzen, die
voor de granen toch blijven dalen.
Verbouwing in Haarle
In de automatisering is een stap gemaakt. De perslijnen en verlading
zitten geheel in de nieuwe automatisering. Dit geeft weer tijdswinst in
het proces en dus een hogere efficiency. We gaan het asbest in de
stoomketelruimte en boven de trafo ruimte verwijderen en dan zijn
we in Haarle geheel asbest vrij. In Heeten zijn nog wel 2 daken met
asbest en enkele plaatsen binnen. Hier gaan we nu bekijken hoe we
dit kunnen oplossen in de toekomst.
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VoederWaarde.nl
Door de hoge prijzen voor eiwit, is VoederWaarde.nl weer super
actueel. Belangrijk is het voor u als afnemer te weten wat u voert. Wij
zien dat andere bedrijven buiten VoederWaarde.nl om ook
transparanter gaan werken. Deze bedrijven durven het kennelijk
echter niet aan, deze transparantie door een externe partij te laten
borgen. Mijn ervaring is, dat het laten zien en kunnen aantonen dat je
transparant werkt, door de klant gewaardeerd wordt.
Wij hebben onze jaarlijkse audit weer voor de deur staan en kijken
daar positief naar uit. De afwijking op de analyses van ons voer lag
ver binnen de marge. Dit is voor ons het bewijs, dat wij het
productieproces goed gecontroleerd hebben en alles goed
functioneert.
Hans Verheul
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Maisdemoveld
Op 13 juli hebben wij de 2e meting uitgevoerd. Hieronder de
resultaten.
We kunnen stellen dat de maïs in ruim 2 weken ca 1 meter is
gegroeid.
Hieronder de maïsrassen van vroeg naar laat met bijbehorende
lengtes:
27-06-2016
13-07-2016
1. Duly
1.20 meter
2.30 meter
2. Asgaard
1.30 meter
2.30 meter
3. Belami
1.10 meter
2.10 meter
4. DKC 3333
1.20 meter
2.10 meter
5. Farmezzo
1.20 meter
2.20 meter
6. Ridley
1.25 meter
2.25 meter
7. LG 30211
1.20 meter
2.25 meter
8. WPA mix kwaliteit 1.25 meter
2.20 meter
9. LG 30215
1.10 meter
1.90 meter
10. LG 31218
1.35 meter
2.35 meter
11. Smoothy
1.35 meter
2.35 meter
12. Farmfire
1.25 meter(300 kg maismest) 2.40 meter
13. Farmerino
1.05 meter
2.20 meter
14. LG 31235
1.10 meter
2.20 meter
15. Genialis
1.05 meter
2.15 meter
16. Agropolis
1.05 meter
2.15 meter
17. Agropolis
1.05 meter(zonder maismest) 2.05 meter
18. WPA mix opbrengst 1.15 meter(zonder maismest) 2.10 meter
19. WPA mix opbrengst 1.10 meter
2.10 meter
20. SY Fanatic
1.15 meter
1.90 meter
21. Millesim
1.20 meter
2.10 meter
22. Farmerkel
1.05 meter
2.15 meter
23. Borelli
0.90 meter
1.70 meter
24. P 9027
1.10 meter
2.00 meter
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De eerste pluimvorming zagen wij op 11 juli. Dit is bijzonder vroeg.
Normaliter zien we de eerste pluimvorming rond 20 juli.
Zoals het zich nu laat aanzien zal de maïs wat eerder afrijpen dan
normaal.
Op 14 september zal de maisdemo plaatsvinden. Noteer alvast deze
datum in uw agenda.
De officiële uitnodiging volgt binnenkort.
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Kuilkwaliteit 1e snede uitmuntend!?
Inmiddels zijn de eerste kuiluitslagen weer binnen. We hebben er nu
een 30-tal ontvangen en deze wijzen op een zeer pittige kuilkwaliteit.
Vooral de kuilen die rond Hemelvaart(5 mei dit jaar) zijn gewonnen,
zijn zeer goed verteerbaar. De VEM gehalten liggen rond de 1000, re
160-170 en suiker 150-200 met een uitschieter naar 280 gram per kg
ds! Dit meestal bij hoge ds-gehalten van de kuilen. De kuilen van een
week later zijn nog altijd zeer goed verteerbaar, rond de 950 VEM
maar wel met een duidelijk lager re en suiker gehalte.
Hieronder een voorbeeld van een uitslag van een extreme kuil:
Oogstdatum: 6-5-2016
Ds
VEM
VCOS%
NH3-fractie
Ruw eiwit
Suiker
ADL

70,4%
1028
84,4
3%
147
250
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Volgens penskarakter van BLGG valt deze kuil bijna in het optimum,
met daarbij de volgende opmerkingen:

Vooral de laatste kolom met jonger maaien lijkt ons niet verstandig….
In penskarakter wordt te weinig rekening gehouden met de
suikergehalten(suiker is zeer snel in de pens) en met de VCOS%.
De kuilkwaliteit is dus van dien aard dat er sowieso gecorrigeerd
dient te worden. Hierbij kunt u denken aan de volgende maatregelen:
-mengen met een trage kuil
-volop extra structuur bijvoeren:koolzaadstro,stro, lucerne en
graszaadhooi.
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-natriumbicarbonaat voeren:vooral tijdens de overgang naar de
snelle kuil(100-200 gram)
-kiezen voor extra rustige krachtvoeders: de Optimaal safe(code
2015) is extra rustig. Ook is de Zetmeelbrok(code 2008) eventueel
geschikt als goedkoop alternatief.
-bierbostel is een nat bijproduct dat ook rust in de pens geeft.
Zoals u ziet ontkomt u er bijna niet aan om met een voermengwagen
te voeren of te laten voeren. Vooral het mengen met een trage kuil is
een zeer goede optie. Zo maakt u uw eigen ruwvoer op en brengt u
die trage kuil ook goed tot waarde.
Vanaf dit seizoen staan er twee nieuwe kengetallen op het
analyseverslag van uw graskuilen: Fosfor beschikbaar en
Fosfor index. Samen zijn deze een handig hulpmiddel om een
efficiëntere fosfaatbenutting te realiseren.
Wat is fosfor beschikbaar?
Fosfor beschikbaar is een nieuw cijfer op het analyseverslag van
graskuil. Het toont hoeveel fosfor daadwerkelijk door de koe kan
worden opgenomen in gram/kg DS. Het gehalte fosfor dat altijd al op
het verslag stond (‘bruto’ fosfor) is de volledige hoeveelheid fosfor in
het ruwvoer. Hier wordt tot nu toe in de praktijk meestal mee
gerekend. Beschikbaar fosfor = ‘bruto’ fosfor - de onverteerbare
fractie. Op de analyseverslagen van Eurofins Agro worden de termen
‘Fosfor’ en ‘Fosfor beschikbaar’ gehanteerd. Het gehalte Fosfor
beschikbaar wordt rechtstreeks in de meeste
rantsoenberekeningsprogramma’s ingevoerd.
Wat is de fosfor index?
De fosfor index geeft in één oogopslag aan hoe goed de
beschikbaarheid van fosfor in uw kuil is. Het CVB rekent met een
beschikbaarheid van 75% fosfor. Deze rekenwaarde staat gelijk aan
een fosfor index van 100. Is het fosfor in uw graskuil echter beter
beschikbaar, bijvoorbeeld 85%, dan is deze 10% betere
beschikbaarheid in één oogopslag te zien aan de fosfor index van
110. Dit betekent dat u kunt besparen op de fosforaanvoer in het
rantsoen. Afhankelijk van de behoefte van de koe, kan dit een
besparing op de fosforaanvoer opleveren van 12% per kg DS. En dat
is gunstig voor uw bedrijfsresultaat.
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Verhoging varkensprijzen
De vraag uit China naar varkensvleesproducten blijft groeien. Dat zet
de Europese markt voor varkensvlees behoorlijk op zijn kop. De
varkensvleesmarkt werd afgelopen 10 á 15 jaar veel mondialer en is
daarom sterk veranderd. Buiten Europa zijn er veel landen
bijgekomen waar steeds meer vlees naartoe gaat. Voorbeelden zijn
China, Filippijnen, Thailand, Singapore, Zuid-Korea, Australië en
Nieuw-Zeeland. Meer markten zorgt voor meer spreiding in de afzet
en maakt vleesverwerkers minder afhankelijk van éé’n afzetmarkt
voor een bepaald product. China springt de afgelopen jaren het
meest in het oog als belangrijke exportmarkt. Vijf jaar geleden
exporteerde de EU 207.000 ton varkensvlees naar dit land. Vorig jaar
was dit volume ruim vervijfvoudigd tot 1,11 miljoen ton varkensvlees.
De rek is er nog niet uit. De Chinese vraag naar
varkensvleesproducten blijft groeien. De eerste vier maanden van
2016 voerde China 569.000 ton Europees vlees in, 94% meer dan in
dezelfde periode van 2015. Nieuwe afzetmarkten hebben invloed op
de prijs van onderdelen van het varkenskarkas. Een goed voorbeeld
daarvan zijn buiken, klaar om te versnijden. De prijs daarvan lag tot
2009 tamelijk op hetzelfde niveau als de Duitse producentenprijs
voor vleesvarkens, de VEZG-notering. Daarna groeit het verschil tot
ruwweg een halve euro per kilo. Eind 2015 zat de VEZG-varkensprijs
op € 1,25 per kilo geslacht-gewicht. Volgens de groothandelsprijzen
van de markt in Hamburg brachten buiken toen € 1,95 per kilo op.
Nog een voorbeeld is de prijs van varkenskoppen zonder wang. Die
noteerden in Hamburg 15 cent per kilo in 2010. Afgelopen jaar
noteerden koppen zonder wang 41 cent in Hamburg. Duurdere
koppen zijn een direct gevolg van de stijgende Chinese vraag naar
varkensvleesproducten. Dit voorbeeld schetst meteen hoe belangrijk
het is voor Nederland, en veel andere EU-landen, dat wereldwijd alle
exportmarkten goed toegankelijk zijn. Dat blijkt ook bij de
verwaarding van varkensbuiken: “Zuid-Korea wil de vettere buiken,
Europa vraagt magere buiken en Singapore de tussenbuiken. Voor
een goede opbrengstprijs van de vleesvarkens is daarom de
spreiding in afzet belangrijk, met een product dat aansluit op de wens
van de afnemer.”
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De buiken zijn niet alleen in prijs gestegen doordat vanuit Aziatische
landen de vraag naar vettere varkensdelen groeit; door de
gekrompen zeugenstapel is er minder zeugenvlees. Dat wordt
opgevangen met buikvlees van vleesvarkens. Ook wordt voor het
Europese vasteland meer bacon geproduceerd. In tegenstelling tot
bacon voor de Britse markt, komt dit niet uit de rug van het varken,
maar uit de buik. Export naar landen buiten de EU zorgt voor een
boost van vooral de prijzen van de vettere varkensdelen en
bijproducten. Maar China vraagt allang niet alleen maar bijproducten
en vlees van kraakbeen, ze vragen ook naar de luxere delen van het
varkenskarkas, de middels en hammen. Dat is een belangrijke
ontwikkeling, want juist de prijs van producten die traditioneel in
Europa blijven wil moeizaam omhoog, laten slachterijen regelmatig
horen. Voor de ham is er maar een beperkt aantal vragende landen.
Het is daarom lastig de prijs van dit onderdeel omhoog te krijgen.
Daar komt bij dat de ham het grootste deel van de waarde van het
varkenskarkas vertegenwoordigt, minstens een derde. De producten
die van oudsher op de Europese varkensvleesmarkt blijven, voegen
dus relatief minder waarde toe aan het varkenskarkas dan tien jaar
geleden. Dat geldt voor de hammen, maar ook voor de ribben.
Ribben brengen –anders dan 10 jaar geleden- minder geld op dan de
buik.
Overproductie en exportrisico’s
Vooral onder invloed van Spanje en Duitsland is de
varkensvleesproductie in de EU enorm gegroeid in de afgelopen 15
jaar. In combinatie met een verzadigde markt in Europa en
onvoldoende exportmogelijkheden naar landen buiten de EU, heeft
dit afgelopen jaren geleid tot prijsdruk op de varkensmarkt.
Uiteindelijk bepalen vraag en aanbod de varkensprijs. Een
overaanbod in Europa van een aantal procent heeft vaak grotere
invloed op de prijs dan in eerste instantie lijkt. De varkensprijs zakt
daardoor niet met centen, maar dubbeltjes. De prijs van
bulkproducten, zoals varkensvlees, ontwikkelt meestal niet lineair,
maar exponentieel. Voor een goede varkensprijs is toegang tot
zoveel mogelijk importerende landen van belang en minder
overproductie in de EU dan afgelopen 2 jaar.
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De varkensprijs bewijst dat. Uitgezonderd Rusland is de toegang tot
de overige afzetlanden goed. Zelfs al is de markttoegang geregeld,
valutarisico’s blijven. Goed voorbeeld is het Britse pond. Dat
schommelt flink in waarde dit jaar. Als de waarde van deze valuta 20
eurocent afneemt, scheelt dat € 3 op een varken. Daarbij vanuit gaan
dat 14 kilo bacon aan een varkenskarkas zit.
(bron: Boerderij 19 juli 2016)
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Oornecrose en staarbijten
Duits onderzoek: Oornecrose en staarbijten nader onderzocht.
Staartbijten en oornecrose zijn onvoorspelbare aandoeningen. Ze
doemen soms ineens op en zijn hardnekkig te behandelen. Gelukkig
wordt er steeds meer bekend dankzij onderzoeken. Een Duits
onderzoek gaf onlangs veel handvatten over hoe de aandoening
ontstaat en hoe het preventief kan worden aangepakt.
Bij een bijeenkomst van varkensdierenartsen is er een grote tip van
de sluier opgelicht over het ontstaan van oornecrose en staartbijten.
Door het zorgvuldig observeren van de varkens en aanvullende
onderzoeken is er een groot deel van de oorzaak van oornecrose en
staartbijten bekend geworden. Er zijn wel honderd factoren genoemd
die deze verschijnselen kunnen veroorzaken maar in het onderzoek
zijn de onderliggende oorzaken blootgelegd. Zo worden klimaat,
huisvesting, watervoorziening, voeding en bezettingsgraad genoemd
als factoren die oornecrose en staartbijten kunnen bevorderen.
Overbelasting
Tevens is er gekeken welke welzijnsaspecten er bij betrokken zijn.
De toepassing van welzijnsbevorderende maatregelen zoals stro,
hout, snippers en speeltjes worden veelvuldig in kwaliteitsconcepten
genoemd en toegepast. Maar uit dit onderzoek blijkt dat er ook nog
andere factoren van grote invloed zijn. Overbelasting van de
stofwisseling speelt namelijk een cruciale rol bij het ontstaan van
oornecrose en staartbijten. De overbelasting wordt veroorzaakt door
verschillende processen. Deze processen hebben invloed op het
functioneren van diverse organen zoals de lever, nieren, hersenen,
darmen en luchtwegen. Het beenwerk en de klauwen zijn ook
betrokken in dit proces. Daar meerdere oorzaken bijdragen aan het
uiteindelijk manifest worden van de typische verschijnselen, gaan we
uit van het “emmer-model”. In het emmer-model zorgen vele
druppels er uiteindelijk voor dat de emmer overloopt en het feit dat
het staartbijten en oornecrose wisselend door het jaar heen
voorkomen, ondersteunt dit model. In het voorkomen van de
aandoeningen moeten we ons richten op het niet laten overlopen van
de emmer.
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Staartbijten
Bij het staartbijten kunnen we verschillende vormen onderscheiden.
Het ontdekkingsgedrag, waarbij er eerst aan de staart gesabbeld
wordt, is een vorm die past bij verveling en irritatie. Het
ontdekkingsgedrag kan overgaan in agressiviteit en manisch bijten.
Iedereen heeft wel een ervaring dat in een nacht de staarten van
vele varkens voor een groot deel zijn aangevreten. Achterblijvers die
uit stress en frustratie aan de staarten bijten, is ook bekende
oorzaak. Als je elke dag wordt weggejaagd en niet bij het water en
voer kan, dan raak je ook gefrustreerd. Alleen blijkt deze vorm
relatief weinig voor te komen. Stofwisselingsstoornissen die zorgen
voor overbelasting van de lever zijn van toepassing op meerdere
varkens en zullen ertoe leiden dat meerdere varkens “at risk” zijn.
Voeding, maar ook endo- en mycotoxinen kunnen deze stoornissen
veroorzaken. Bij eiwitafbraak ontstaat ammoniak, dat weer door de
lever omgezet moet worden in ureum en dit geeft een belasting van
de lever. Mycotoxinen hebben een negatief effect op belangrijke
cellen in het lichaam en leiden tot celdood en remming van de
afweer. Mycotoxinen worden geproduceerd door gewassen die als
diervoeder worden gebruikt. Tijdens de groeifase maar ook in de
opslag kunnen de toxinen gevormd worden. Endotoxinen zijn
afbraakproducten van gramnegatieve bacteriën en komen zowel in
de omgeving, lucht en het varken voor. De celmembranen van deze
bacteriën bevatten LPS (lipopolysacchariden) die de luchtwegen,
maar ook vele andere organen van het varken, aantasten. Tevens
kunnen deze LPS de werking van mycotoxinen verstreken.
Stress/hittestress kunnen de productie van endotoxinen tot wel 200
procent doen toenemen. De volgende verschijnselen worden bij deze
toxinenbelasting waargenomen
- Koorts
- Daling/stijging van de witte bloedcellen
- Daling van het aantal bloedplaatjes
- Bloedstolling in de kleine bloedvaatjes van kop, uier en oren
- Shock
- Daling bloedsuikergehalte
- Afsterven van organen (lever, nier, hersenen, luchtwegen)
- Hoefbevangenheid (pijnlijke klauwen, kromme ruggen)
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Als gevolg van de endotoxineproductie wordt de omzetting van de
stof tryptofaan naar serotonine verstoord. Vermindering van
serotonine kan leiden tot agressiever gedrag van het varken, met als
gevolg meer sabbelen en vervolgens bijtgedrag. Extra toevoeging
van tryptofaan om meer serotonine te maken heeft in dit geval geen
zin omdat het omzettingsmechanisme verstoord is en dus wordt er bij
meer tryptofaan alleen maar meer van de andere stof geproduceerd
die agressie juist bevordert. De reactie van het varken op een
endotoxinebelasting is een resultante van bovengenoemde
verschijnselen. Eén van de kenmerken is de vorming van oedeem
(vochtophoping in weefsels zoals de huid). Deze oedeemvorming is
het gevolg van de veranderingen in het bloed en de bloedvaten. Door
de vochtophoping gaat de huid aan de staart zweten en delen
kunnen loslaten met wondjes als gevolg, zonder dat de varkens
bijten. Ook het weefsel in de klauwen raakt opgezwollen en dit geeft
pijnlijk lopende varkens met kromme ruggen.
Oorzaken en maatregelen
Bij deze verschijnselen moeten de alarmbellen afgaan en
maatregelen genomen worden om bijten te voorkomen. Zoals in het
begin genoemd moet je ervoor zorgen dat de emmer niet overloopt
door:
Stress als gevolg van bijvoorbeeld hitte, overbezetting of
klimaatstoornissen te voorkomen. Is stress onvermijdelijk, voer dan
anti-oxidanten (vitamine E en vitamine C). Hittestress kan de
endotoxineproductie wel met 200 procent doen toenemen en daarom
moet deze stress zoveel mogelijk worden voorkomen door
koelsystemen op tijd aan te zetten, luchtinlaten op zomerstand te
zetten en ventilatieniveau aan te passen. Afdelingen met
kunststofroosters geven eerder aanleiding tot hittestress omdat de
varkens hun warmte moeilijker kunnen afvoeren via contactgeleiding.
De invloed van mycotoxinen te beperken door een juiste
grondstofkeuze (laag in toxine) en tevens gebruik te maken van
toxinebinders. Deze binders moeten vele toxinen kunnen binden,
maar via enzymatische reactie ook toxinen en omzettingsproducten
van toxinen afbreken tot onschadelijke producten.
De endotoxineproductie te minimaliseren door de belasting met
gramnegatieve bacteriën (E. coli, salmonella, enz.) te reduceren.
Aanpassing van de voersamenstellling. Organisch zuur en
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probiotica kunnen de darmflora gunstig beïnvloeden.
Daarnaast kunnen endotoxinen ook via de placenta en de melk aan
de biggen worden doorgegeven. Ook stalstof bevat endotoxinen en
via de luchtwegen komt het in het dier. Door stofreductie verminder
je ook de endotoxinebelasting. Het is misschien niet de eerste
maatregel, maar is wel één van de vele druppels die de emmer
kunnen doen overlopen.
Overige maatregelen
Om de emmer niet over te laten lopen, zijn er ook
managementmaatregelen te nemen, zoals:
- Beperk stress, vooral hittestress door koeling van de
ventilatielucht. Ook moet de watervoorziening perfect in orde
zijn. Varkens kunnen hun lichaam voor een belangrijk deel
ook koelen door water te drinken. Zorg voor schoon en vooral
ook voldoende water, liever niet in drinkbakjes. Droge roosters
in de zomer zijn een teken dat de dieren te weinig water
krijgen! Drinknippels moeten goed bereikbaar zijn en de juiste
afstelling hebben (hoeveelheid en druk). Het aantal
drinkplaatsen gaat meer toe naar 1 op 8-10 varkens.
- Ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals natriumsalicylaat en
meloxicam remmen de negatieve effecten van endotoxinen.
Er worden reeds diverse behandelschema’s in het veld
toegepast, maar een alternerend schema (3 dagen wel/ 4
dagen niet) voor natriumsalicylaat is meer en meer
gebruikelijk.
- Meloxicam of vergelijkbare middelen kunnen rond het werpen
een positief (pre-/postnataal) effect hebben op de vruchten en
biggen. Deze middelen werken niet alleen
ontstekingsremmend maar kunnen zo mogelijk ook nog
endotoxinen binden.
(bron: Varkensbedrijf.nl juni 2016)
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Finecto+ Horse is een aanvullend diervoeder op basis van zorgvuldig
geselecteerde aromatische stoffen, dat eenvoudig over het voer
gestrooid kan worden. Door de toevoeging van voor het dier
smakelijke ingrediënten nemen ze het graag op. De aromatische
stoffen worden door het dier opgenomen en uitgescheiden via de
huid. Ectoparasieten hebben hier een grote hekel aan.
Beschermt uw paard tegen ectoparasieten vliegen, dazen en
muggen
100% natuurlijk, bevat geen gif.
De kracht van kruiden
600 gram
De voordelen van Finecto+ Horse
Paarden en pony’s ondervinden veel last en stress van vliegen,
mijten, muggen en dazen. Met mogelijk vervelende gevolgen als
zomereczeem, staart- en manen eczeem, schurft en mok. Deze
problemen zijn herkenbaar aan hevig schuren en/of stampen,
korsten en kloven in de kootholte, korsten op de huid tussen de
manen en bij de staart. Chemische shampoo’s, insecticiden en
zalven werken vaak onvoldoende en zijn alleen curatief toepasbaar.
Met de natuurlijke Finecto+ aanpak maken we dit probleem op een
natuurlijke wijze beheersbaar. Met als resultaat gezondere, rustige
dieren en betere prestaties.
100% natuurlijk
Finecto+Horse bevat geen chemische middelen, maar uitsluiten
natuurlijke ingrediënten. De zorgvuldig geselecteerde aromatische
stoffen en etherische oliën in Finecto+ Horse zijn bewezen effectief in
de beheersing van ectoparasieten bij paarden en pony’s.
Preventief en curatief
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Voorkom problemen, behandel voor het te laat is. Finecto+Horse
door het voer beschermt uw paard tegen ectoparasieten.
Mijten zullen van het dier afgaan en vliegen, dazen en muggen
zullen niet meer steken of bijten.
.

Verpakking 600 gram

€ 42.95
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