
Riskera inte juverhälsan
använd spendopp från 
DeLaval

En mastit kan kosta över 

7.000 kronor, det är lika 

mycket pengar som ett 

halvårs förbrukning av vårt 

bästa spendopp. 

Det är stora skillnader mellan 

spendopp på marknaden. 

Ta inga risker, använd DeLaval 

spendopp – det lönar sig.

En av de två viktigaste skötsel-

åtgärderna för att sänka cell-

talet är att spendoppa varje 

ko efter varje mjölkning. Det är 

vetenskapligt bevisat. 

En förbättrad juverhälsa är ett 

sätt att öka produktionen med 

samma antal kor.



Hitta det spendopp 
som passar dig

Vad ska ett effektivt spendopp uppnå

Basic

Dipal RTU Dipal Conc.

Hamra Red

Prima Plus

Proactive Plus

IodoFenceTri-Fender

Standard Premium

Desinfektion

Mjukgörande

Det huvudsakliga målet med 
att spendoppa är att förebygga 
mastit. Ett effektivt spendopp ska 
ha följande två egenskaper:

• Effektivt döda bakterierna på
spenen (desinfektion) för att undvika
att bakterier tränger in i spenen och
orsakar mastit.

• Underhålla och förbättra
spenhudens kondition. En frisk
spene med mjuk hud är viktig för ett
snabbt mjölkflöde. Samtidigt
minskar man risken för att bakterier
kan växa i sprickor och sår i huden,
vilket kan vara en källa till mastit.

Ska det vara med eller utan jod?
Spendopp med Jod

Jod är i särklass det mest effektiva 
desifektionsmedlet du kan välja i ett 
spendopp. Den stora fördelen med 
jod är att det dödar alla typer av 
mastitbakterier men också sporer, 
svampar och en del virus. Jod är 
dessutom inte resistensbildande.

DeLaval har ett brett sortiment 

av spendopp beroende på vad 

som är viktigt för dig. Det finns 

idag en uppsjö av spendopp 

på marknaden med olika 

grader av desinfektion och 

mjukgörande förmåga. Det är 

inte lätt att veta vilket spen-

dopp som passar dig.
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Jodprodukter

Premium+ Desinficerande +++
Mjukgörande +++
Filmbildande – ej 
spraybar
Långtidsverkande, miljö-
bundna bakterier
Solskyddsfaktor 6,24
I-TECH

IodoFence

Mjukgörare: 5,1%
Jod: 2 500 ppm
Fritt jod: 10-12 ppm
ACT
Filmbildande

Premium Desinficerande +++
Mjukgörande ++
Långtidsverkande
I-TECH

Tri-Fender

Mjukgörare: 2%
Jod: 2 500 ppm
Fritt jod: 10-12 ppm
ACT

Premium Desinficerande +++
Mjukgörande ++
Långtidsverkande
I-TECH
Godkänt i KRAV och 
Arlagården

Proactive Plus

Mjukgörare: 8%
Jod: 1 500 ppm
Fritt jod: 6-8 ppm
ACT

Basic Desinficerande ++
Mjukgörande +
Koncentrerad
Späds (1+4)
Godkänt i KRAV och 
Arlagården

Dipal Conc.

Mjukgörare: 3,5%
Jod: 1 500 ppm

Basic Desinficerande ++
Mjukgörande +
Färdigblandad
Godkänt i KRAV och 
Arlagården

Dipal RTU

Mjukgörare: 4%
Jod: 1 500 ppm

Fakta om DeLaval spendopp

Fritt jod är nyckeln till framgång
Jod är i regel bundet i stora 

molekyler som har mycket liten 
desinficerande verkan. Endast det fria 
obundna jodet kan döda bakterier. 
Därför är det viktigt att spendoppet 
innehåller mycket fritt jod, något 
som ofta inte står på dunken. Med 
ett unikt patent har DeLaval hittat en 
lösning hur man kan generera extra 
mycket fritt jod som ger en bättre 
desinficerande verkan (vi kallar den 
I-TECH–teknologi). Spendopp med 
I-TECH har 4 gånger högre andel fritt 
jod än traditionella jodspendopp.

Är Jodspendopp mjukgörande?
Traditionella jodspendopp är ofta 

irriterande för huden. Tack vare 
mycket forskning har DeLaval tagit 
fram en lösning på det problemet. 
Ett unikt mjukmedel som tränger in 
i spenhuden så att spenen håller sig 
mjuk (detta kallar vi ACT–teknologi).

Spendopp utan jod
Det finns idag flera alternativa 

desinfektionsmedel istället för jod. 
Några exempel är klorhexidin eller 
väteperoxid. Dessa alternativ har 
väldigt olika egenskaper. Vissa har en 
bättre desinficerande verkan än andra 
dock är dessa alternativ aldrig lika bra 
desinficerande som jod. 

 
Är alternativa spendopp 
mjukgörande?

Man kan tillsätta mjukgörande 
ämnen i spendopp för att hålla 
huden mjuk och fin. Beroende på 
desinfektionsmedlet måste man 
tillsätta olika mycket mjukgörande 
ämnen för att få ett hudvänligt 
spendopp. Ju mer mjukgörare man 
tillför desto bättre hudvårdande blir 
spendoppet, dock på bekostnad av 
dess desinficerande effekt.

Övriga produkter

Standard/ 
Premium

Desinficerande ++
Mjukgörande ++
Innehåller Väteperoxid 
och Salicylsyra
Godkänt i KRAV och 
Arlagården

Prima Plus

Mjukgörare: 10%

Basic Desinficerande +
Mjukgörande ++
Innehåller Klorhexidin

Hamra Red

Mjukgörare: 10,5%
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DeLaval Sales AB
Box 21

147 21 Tumba

Besöksadress: Gustaf de Lavals väg 15

Tel 08-550 294 00

sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

www.delaval.com

Vilken dunkstorlek 
ska du välja?

Jodprodukter

Produkt

741006650 IodoFence, 10 L
741006651 IodoFence, 20 L
741006652 IodoFence, 60 L
741006654 IodoFence 200 L

741006620 Tri-Fender, 10 L
741006621 Tri-Fender, 20 L
741006622 Tri-Fender, 60 L
741006623 Tri-Fender, 200 L

741006553 Proactive Plus, 10 L
741006554 Proactive Plus, 20 L
741006556 Proactive Plus, 60 L
741006557 Proactive Plus, 200 L

92052805 Dipal Conc., 5 L    1+4
90660010 Dipal Conc., 10 L  1+4
90660020 Dipal Conc., 20 L  1+4

741006462 Dipal RTU, 20 L
741006465 Dipal RTU, 60 L
741006469 Dipal RTU, 200 L

Övriga produkter

Produkt

741006250 DeLaval Prima Plus, 10 L
741006251 DeLaval Prima Plus, 20 L
741006252 DeLaval Prima Plus, 60 L
741006253 DeLaval Prima Plus, 200 L

741006033 Hamra red, 10 L
741006034 Hamra red, 20 L
741006036 Hamra red, 60 L
741006037 Hamra red, 200 L

DeLaval spendopp har en hållbarhet 
på ett år. Det lönar sig att köpa större 
fat som räcker upp till ett år eftersom 
det då blir billigare per liter.

Använd alltid DeLaval spendopp i 
VMS och DeLaval mjölknings-
anläggningar.
Våra spendopp har tagits fram och 
testats just för att fungera optimalt i 
DeLaval mjölkningsanläggningar. 
Använder du ett felaktigt spendopp 
kan det ge allvarliga konsekvenser på 
mjölkningsanläggningen och leda till 
en sämre mjölkkvalitet och juverhälsa 
vilket försämrar lönsamheten i din 
produktion.

Ungefärlig förbrukning per ko och år

Spendoppning Ca 3-4 l

Spensprayning Ca 5-6 l
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