
Farm-O-San Cellow en Cellow Bio zijn bolussen  
voor ondersteuning van uiergezondheid

Cellow en  
Cellow Bio
Ondersteuning uiergezondheid 



De gevolgen van verminderde uiergezondheid kunnen groot zijn. Het is bekend dat met het 
stijgen van het celgetal, de melkproductie afneemt. Daarnaast kan een verlaagde uiergezondheid 
een reden voor afvoer zijn. Een goede uiergezondheid bereik je door middel van een goed 
preventieprogramma. Hierbij past een nutritionele ondersteuning zoals een bolus om bij  
de eerste signalen actie te kunnen ondernemen voor het verlagen van het celgetal.

Ondersteuning door natuurlijke ingrediënten
Farm-O-San Cellow en Cellow Bio zijn bolussen gebaseerd op natuurlijke 
plantextracten en mineralen. Deze rijkgevulde bolussen bevatten een hoog 
gehalte aan knoflook aangevuld met componenten zoals calcitriol (een actieve 
vorm van vitamine D ter bevordering van calciumopname) en geselecteerde 
Trouw Nutrition additieven, zoals organisch selenium, een blend van plantaardige 
antioxidanten, vitamine E en hoogwaardige hydroxy zinkmineralen. Deze 
zijn speciaal geselecteerd om in periodes van verminderde weerstand en 
uiergezondheid ondersteuning te bieden aan de koe.

Praktijktest: een zichtbare daling  
van het celgetal
Bij een praktijktest in 2019 kreeg een selectie van 38 koeien met een verhoogd 
celgetal* verspreid over 3 verschillende bedrijven de Cellow bolus toegediend.  
In 70% van de gevallen daalde het celgetal tot wel 96%!
*>150.000 cellen/ml voor vaarzen en 250.000 cellen/ml voor koeien.

Farm-O-San Cellow en Cellow Bio: 
inspelen op de eerste signalen  
van verlaagde uiergezondheid

‘De eenmalige handeling is simpelweg  
heel weinig werk en je ziet het resultaat  
terug op je MPR.’ 

‘Ik zocht een preventieve aanpak tegen de stijging 
van het celgetal. Want spuiten met medicatie, wil je 
pas doen als het écht nodig is. Die aanpak heb ik 
nu gevonden: Zodra er sprake is van een verhoogd 
celgetal, separeer ik die koe via de robot en geef haar 
een Farm-O-San Cellow bolus. Eén simpele handeling, 
waarvan je het resultaat direct terugziet op je MPR! Zo 
kan ik vroegtijdig ingrijpen bij risicokoeien en spuiten 
voorkomen. Dat scheelt niet alleen stress bij mijn 
koeien, maar het voorkomt ook inkomstenderving: 
zodra je een koe spuit, moet je een week lang de melk 
weggooien. Snel gerekend is dat al gauw een verlies 
van meer dan € 60,- per koe.’ 
          

Melkveehouder Jaco Timmer  
uit Putten, Gelderland.

Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten
www.trouwnutrition.com

Toediening
Bij signalen van celgetal verhoging. Geef de Cellow of Cellow Bio bolus 
oraal met een daarvoor geschikte bolusschieter. 1 bolus per koe. Indien 
nodig herhalen na 5 dagen. 

Algemene informatie
De Cellow is voor regulier rundvee, de Cellow Bio is voor biologisch 
rundvee. Ze bevatten allebei dezelfde functionele ingrediënten.  
Type voer: Aanvullend mineraalvoeder voor melkvee.
Verpakking: Cellow 8 bolussen x 70 gram
  Cellow Bio 10 bolussen x 70 gram
Kleur: Bruin/Grijs.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Wachttijd:  Geen wachttijden voor melk en vlees.  

Geeft geen geur en smaak aan de melk.
Bewaarcondities:  Koel, donker en droog bewaren in een  

gesloten verpakking.

Kerneigenschappen
De Cellow en Cellow Bio bolussen dragen bij aan:
• gezond uierweefsel    • een laag celgetal    • goede weerstand

De Cellow en Cellow Bio bolussen ondersteunen de uiergezondheid op 
een natuurlijke manier.
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Resultaat bedrijf Timmer, 16 koeien in proef 2020

Verloop van celgetal controle- en bolusgroep, 6-wekelijkse MPR

Per bolus Eenheid

Calcitriol (active vitamine D3) > 40 µg

Plantextract (o.a. knoflook) 2,4 g

Zink (IntelliBond) 550 mg

Org. Se (Optimin SeY) 1,4 mg

Vitamine E 1100 IE

Antioxidanten (AO-mix) 640 vit E-equivalenten


