10 gyldne regler
til at klovdesinficere
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1. Desinficer alle
koens klove

5. Brug godkendte
klovplejemidler

2. Benyt korrekt
størrelse på klovbadet

l
ltr

20°C ml

l
ltr

20°C ml

l
ltr

20°C ml

6. Dosér korrekt

3. Sørg for at placere
klovbadet et rigtigt sted

4. Start med et rent
klovbad

7. Rengør klove før
desinficering

8. Udskift opløsningen
regelmæssigt

Brug altid
engangshandsker
– sørg altid for
at det er rene
engangshandsker

9. Desinficér klove
regelmæssigt

10. Spray klove hvis
der ikke er klovbad

10 Gyldne regler
til at klovdesinficere
– i detaljer
1. Desinficer alle koens klove
• For- og bagklove
• Alle køer herunder:
Malkekøer
Goldkøer
Kvier
Kalve
2. Benyt korrekt størrelse på klovbadet
• Mindst 2 skridt langt
• Dybt nok til at dække bikloven (≥15cm)
3. Sørg for at placere klovbadet et
rigtigt sted
• Der må ikke være forhindringer
• Der skal være god belysning ved badet
• Sørg for at køerne ikke kan undgå at gå
igennem klovbadet
• Rent og tørt område når koen træder ud
af badet
4. Start med et rent bad
• Fjern brugt opløsning og gødningsrester
• Rengør klovbadet før næste brug

5. Brug godkendte klovplejemidler
• Brug kun registrerede, ikkesundhedsfarlige produkter med bevist
effektivitet
6. Dosér korrekt
• Mål badets volumen
• Beregn dosering i følge etikettens
anvisning
• Undgå under- eller overdosering
7. Rengør klove før desinficering
• Rengør klovene for at få mest muligt ud
af desificeringsopløsningen
• Præ-klovbad med sæbe vil minimere
snavset og forlænge klovbadets effekt
• Brug altid et rent klovbad når du
kombinerer med desinficerende
klovbad
8. Udskift opløsningen regelmæssigt
• Udskift efter etikettens anvisning (cirka
ved hver 200 køer) eller efter hvor
beskidt det er

Brug altid engangshandsker
– sørg altid for at det er rene engangshandsker

9. Desinficér klove regelmæssigt
• Desinficér klove mindst 1 gang om ugen
• Vi anbefaler som standard 3
desinfektioner om ugen
• Vurdér regelmæssigt hvor udbredt digital
dermatitis er og justér hyppigheden, hvis
det er nødvendigt
10. Spray klove hvis der ikke er klovbad
• Hvis det ikke er muligt at anvende
klovbad så overvej at spraye klovene
som et alternativ
• Rengør klovene før du sprayer med
desificeringsmiddel
• Dæk omhyggeligt hele området (både
hæl + klovspalten)

