livestock ID

De Nederlandse leverancier van oormerken
en dier-identificatiesystemen

Dier-identificatie • Kalver Drinksystemen • Veterinair Laboratorium

Bflex oormerken:
Hoge kwaliteit met
levenslange garantie.

Bflex oormerken worden gemaakt van de allerbeste grondstoffen. Onze leverancier:
Caisley International uit Bocholt Dld, innoveert continu om ons de sterkste oormerken
te kunnen garanderen. Door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van kunststoffen is ons oormerk opvallend licht van gewicht, zeer flexibel en taai.
Eigenschappen die een minimum aan oormerkverlies moeten opleveren.

Kwaliteitsoormerken met unieke eigenschappen
• Kunststof delen uit UV- en weersbestendig Polyurethaan.
•H
 et mannelijk en vrouwelijk deel zijn onderling zeer gemakkelijk te verdraaien.
• Zeer hoge sterkte, waardoor het oormerk niet uitvalt.
• Een beluchte kop van het vrouwelijk deel, waardoor de genezing van de wond
sneller verloopt en er geen ontstekingen in het oor ontstaan.
• Een vaste afstand tussen het mannelijk en vrouwelijk deel. Het oor wordt niet
gekneusd door het aanbrengen van het oormerk.
• Zeer goed met lasers te bedrukken. Een hoog contrast van de tekst zorgt voor een
goede afleesbaarheid, ook in een matig verlichte stal. De barcode is uitstekend
scanbaar.

Elektronische Bflex oormerken met transponder
Bflex oormerken zijn leverbaar met een krachtige HDX of FDX transponder, zodat bij vrijwel
alle denkbare toepassingen als krachtvoerboxen, kalverdrinkautomaten, selectiepoorten,
melkstallen, enzovoort, een dier met onze elektronische merken herkend zal worden.
Elektronische oormerken zijn er ook voor weefselonderzoek BVD en DNA.

Bflex oormerken voor toepassing Agis Cowmanager
Voor de montage van de Cowmanager zender aan ons oormerk hebben we zowel elektronische als niet-elektronische oormerkcombinaties. Deze oormerken beschikken over
meer ruimte om de Cowmanager transponder zijn plaats te geven en het oor voldoende
te blijven beluchten.

Bflex oormerken voor de fokkerij
Bij een deel van de rundveehouders bestaat de behoefte om informatie zoals naam vader
en geboortedatum op het oormerk te plaatsen. Bflex biedt hiervoor een unieke mogelijkheid. In plaats van zelf schrijven met een stift, kan deze informatie ook door ons op het
oormerk worden geprint.
Vraag naar de mogelijkheden!

Bflex levert de kalver-drinksystemen van Milk Bar
Hoogwaardige speenbakken voor individuele dieren of groepen met de unieke
speen waardoor dieren niet té snel kunnen drinken en veel speeksel produceren. Voor één liter kan een kalf 4 à 5 minuten nodig hebben. Dit is beter voor de
spijsvertering en de dieren verslikken zich niet. Voedingsdiarree en longproblemen worden zo voorkomen. Zorg voor de juiste hoogte van de speen (ongeveer
60 cm) en vervang de speen tijdig. En indien gewenst, zorgen wij voor vakkundige montage.

De meest natuurlijke manier
van kalveropfok

www.bflexoormerken.nl

Bflex oormerken voor BVD en DNA weefsel onderzoek
Bflex oormerken hebben een unieke sluiting, waardoor in één beweging:
- Het oormerk wordt aangebracht
- Er een weefselstaal van het dier wordt genomen
- Het buisje met het weefselstaal wordt afgesloten
- Het oormerk en het buisje hetzelfde nummer hebben

Onze dealers:

Op deze manier is geen verwisseling mogelijk. Het monster is 100 % betrouwbaar!
Bflex oormerken voor weefselonderzoek nemen van elk oor een monster.
U heeft altijd twee weefselstalen per dier.
- In geval van verlies is er dus altijd een reserve.
- Van onze merken voor BVD én DNA stuurt u dus het staal zelf naar het juiste laboratorium.
BVD: Stuur uw oorbiopt(en) naar ons in het gratis meegeleverde inzendmateriaal.
U ontvangt een bericht op het moment dat uw zending bij ons binnen is.
De uitslag inclusief rapport ontvang u zo spoedig mogelijk.
Bflex / Lavetan zorgt voor melding in de database van ZuivelNL.
DNA: Onderzoek naar A2A2. Stuur uw haarmonsters of oorbiopten naar ons.
U ontvangt een bericht op het moment dat uw zending bij ons binnen is.
U ontvangt de uitslagen zo spoedig mogelijk.

Samenwerking
Bflex werkt nauw samen met Verenigingen Veehouderij Belangen, Ki bedrijven en Inseminatiediensten. De medewerkers van deze partnerbedrijven zijn vaak in staat om de door u
bestelde voorraad oormerken voor de kalveren persoonlijk bij u te komen afleveren. Dat
levert een besparing op in de portokosten. Bovendien worden onze oormerken in dat geval ook gefactureerd door de betreffende dealer. Minder facturen!
Bflex werkt samen met laboratorium Lavetan uit Turnhout België voor BVD onderzoek
en met Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V uit Wageningen voor DNA onderzoek.
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Bestellingen /informatie:
Sinus Voskes
06 135 25 166
www.bflexoormerken.nl

Freyr KI
Fertiplus BV
KI Clemens
World Wide Sires B – NL BV
KI Service Salland
KI Service Twente
Propos KI-Service
Reproplus NWF&NH
Reproplus WLN
VVB Silvolde
VVB Veluwe-IJsselstreek
FHRS
Tellus Tigra
Alvet
CrossAgro

