
GEZONDHEIDSMANAGEMENT: 
HERSTEL DE BALANS BIJ UW KALVEREN 

Microbioom
Luchtweginfecties en kalverdiarree kosten de veehouderij 
grote sommen geld. Dit komt niet alleen door een hoge 
sterfte graad (tot 20%), maar ook door een sterk verminder-
de voederconversie, trage groei en hoge behandelingskos-
ten. Goed gezondheidsmanagement is dan ook van groot 
belang tijdens de eerste levensweken, infecties zijn in deze 
periode bepalend voor de algemene gezondheid en ren-
dabiliteit tijdens het verdere leven van het dier (melkgift, 
leeftijd van eerstgeboren kalf, voederopname ...).

Goed gezondheidsmanagement is gericht op het vormen 
van een gebalanceerd microbioom. Dit wordt gevormd 
in de eerste weken en zal het kalf en dus ook later de vol-
wassen koe verder gezond houden. Het microbioom is het 
geheel van micro-organismen dat zich in de darm bevindt. 

Een kalf wordt zo goed als steriel geboren en neemt de 
micro-organismen op uit zijn directe omgeving (extern en 
intern), wat leidt tot de vorming van een eigen specifiek mi-
crobioom.

• Externe balans: Belangrijk dat het kalf terechtkomt in 
een gezonde omgeving, met een evenwichtige en mi-
nimale hoeveelheid van micro-organismen. Een goe-
de reiniging en desinfectie met een breed werkings-
spectrum zijn noodzakelijk om het onevenwicht van 
(pathogene) micro-organismen te herstellen.

• Interne balans: Het is essentieel om de innerlijke ont-
wikkeling van het microbioom te ondersteunen door 
het gebruik van essentiële oliën die de balans in even-
wicht houdt gedurende de eerste levensmaand van 
het kalf. 

INTERNE BALANS

Keno™vit E
Terug naar de essentie.
• natuurlijk product
• op basis van geconcentreerde essentiële 

oliën
• zeer hoog gehalte aan actieve stoffen 
• bevordert de weerstand

SamenstelIing: 30% Propyleenglycol, 3% Glycerol. Analytische bestanddelen: 0% ruw eiwit, 0% ruwe celstof, 
0% lysine, 0% methionine, 0% fosfor, 0,06% natrium, 0,1% ruwe as, 21,0% vocht, 28,0% ruw vet. Toevoegings-
middelen: Vitamines: 3a700 - Vitamine E 10 mg/g Sporenlementen: EB - Selenium 0,05mg/g als Natrium 
Seleniet Emulgatoren: E484 polyethyleenglycolglycerylricinoleaat Aromatische stoffen (2b): 250 mg/g.

De eerste dagen na de geboorte zijn essentieel 
voor de opbouw van de natuurlijke weerstand 
van het kalf. Keno™vit E ondersteunt en versterkt 
de immuniteit van het kalf gedurende de eerste 
levensweken. 

Keno™vit E zit boordevol essentiële oliën, heeft 
een heilzaam effect op de algemene gezondheid 
en heeft een sterke antioxidantactiviteit. Keno™vit 
E zorgt het voor een sterker anti-bacterieel 
effect.Keno™vit E stimuleert de vorming van een 
evenwichtig microbioom.



Doel Verdunningssnelheid,  
contacttijd

Coccidiose 4% (1:25), 2h

Cryptosporidium 2% (1:50), 2h

Pseudomonas 1% (1:100), 30 min

Staphylococcus 1% (1:100), 30 min

Rota 1% (1:100), 30 min

Corona 1% (1:100), 30 min

Bovine Enterovirus 1% (1:100), 30 min

Keno™cox is een breedspectrum-ontsmettings-
middel ter bestrijding van endoparasieten (bv. coc-
cidiose, cryptosporidiose), bacteriën (bv. Pseudomo-
nas aeruginosa, Staphylococcus en Coli’s ) en virussen 
(bv. rota, corona). Keno™cox helpt de infectiedruk in 
dierenverblijven te verminderen. Het kan op alle 
oppervlakken worden gebruikt. Keno™cox is een 
unieke formule (gepatenteerd) zonder fenol. Veilig 
voor mens en dier.

Keno™cox
De ontbrekende schakel in 
cryptosporidiosebehandeling

• enige toegelaten middel tegen  
cryptosporidiose in België

• verbluffende resultaten
• unieke formulatie 
• zonder fenol, gepatenteerd 

Toelatingsnummer: 1014B

EXTERNE BALANS
REINIGING

DESINFECTIE

Keno™san
Efficiënt en goed reinigen
• nieuwe en unieke technologie
• langhechtend & kleverig schuim
• penetreert zelfs het meest hard-

nekkige vuil
• bespaar energie, water en tijd
• veilig op alle materialen
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Verwijder alle verwijderbare apparatuur Reinig

Verwijder overtollig water en laat drogen

Schuimreiniger  aanbrengen

Antiparasitaire desinfectie Spoel drinkbakken af en laat drogen

Spoelen

Reinigings- en desinfectieprotocol
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