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Er mastitis tilstede i din 
besætning? Oplever du 
problemer med pattelidelser? Eller 
stræber du efter at gøre det endnu bedre?! 
Så lad os udarbejde dit KORT!

• Omkostninger til mastitis kan hurtigt   
 løbe op i 575 kr. pr. ko, primært i forhold til   
 mælkeproduktionstab. (Ir. K. Huijps, 2007)

• Når først et dyr har været inficeret, er risikoen  
 højere for at få en ny infektion i de følgende   
 laktationer, derfor er det afgørende at   
 forebygge.

• Den bedste måde at forebygge mod mastitis,  
 forårsaget af patogener, er patter, der har gode  
 betingelser for blød og smidig pattehud!

Pattedyp er kendt for at være en af de mest effektive 
forholdsregler, du kan anvende mod mastitis. Med 
et sortiment af eksklusive teknologier har DeLaval 
et bredt udvalg af yverhygiejneprodukter, der 
hjælper dig med nå dine mål hurtigere og mere 
omkostningseffektivt. 

Hvad du måske ikke ved er, at DeLaval har et dedikeret 
forsknings- og udviklingsteam, der fremstiller vores 
pattedyp, der produceres efter høje standarder. Og vi 
beskæftiger over 300 specialteknikere, der kan arbejde 
sammen med dig omkring din Mastitis Action

På bagsiden af dette 
kort, finder du en oversigt 
over vores teknologier og 
produktsortiment. 

Køer er har risiko for at få nye infektioner gennem 
hele deres liv, hvilket betyder, at dette er en rejse, der 
aldrig ender. 

Mastitis er næsten umulig at udrydde, men det er muligt 
at holde den godt under kontrol ved at udvise øget 
årvågenhed. Din servicetekniker kan hjælpe dig med  
regelmæssige eftersyn og udskifte pattedyp, rengørings-
midler, pattegummi og dele til malkesystemet; såvel som 
regelmæssig eftersyn af rengøring og vakuum, test og 
justering. De er de vigtigste aktiver i dit KORT.  
Derudover kan en InService All-Inclusive aftale i en vis 
forstand være et meget godt forsvar!

Før, vi anvendte Tri-Fender™, havde vi en eller to køer med 
mastitis hver måned. Indtil nu har vi kun haft et tilfælde i år! 
Derudover er pattehuden blevet væsentligt forbedret siden 
vi startede med at spraye med Tri-Fender i vores to VMS’er! 
 
– Marcel Grashof, Overijssel, Holland

*Udtalelser er eksempler fra virkeligheden og er ikke uafhængigt   
verificeret. Resultater kan variere og er ikke nødvendigvis repræsentative.

For at personliggøre dit KORT har vi brug for at 
vurdere nogle vigtige ydelsesindikatorer:

• Hvad de somatiske celletal i din besætning?

• Hvor mange tilfælde af kliniske og subkliniske mastistis  
 er der på din gård?

• Er de mastitis forårsagede patogener hovedsagligt   
 tilstede af smitsom eller miljømæssig årsag?

• Er dine køers patter i god tilstand?

• Hvilken type strøelser benytter du?

• Går dine køer på græs - og hvis de gør hvornår og hvor  
 længe?

• Hvilke patteforberedelse-rutiner anvender du? Sørg for at  
 justere dine før- og eftermalkningsrutiner.

Følg disse 12 trin og få bedre resultater 
 
FØR MALKNING-------------------------------------

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden

2. Følg den rigtige malkerækkefølge

3. Formalk altid

4. Vask og/eller desinficér patter før malkning

UNDER MALKNING----------------------------------

5. Kontrollér vakuum på malkesystemet

6. Påsæt malkesæt i rette tid

7. Undgå at overmalke

8. Tag malkesæt rigtigt af

EFTER MALKNING-----------------------------------

9. Desinficér straks patterne

10. Vask/desinficér malkeudstyr

11. Sørg for at køle mælken ordentligt

12. Overvåg regelmæssigt malkeresultater

Vær et skridt foran 
mastitis

For at kontrollere mastitis er det nødvendigt med en 

konstant forebyggende indsats, der beskytter koens 

yver. Det betyder, at vi skal forstå problemstillingerne 

vedrørende mastitis og udvikle et forebyggelses-

program, der passer til netop din besætning, 

placering og malkeforhold. DeLaval har et bredt 

sortiment af malkesystemer og yverhygiejne-

produkter, der er fremstillet il at hjælpe dig med at 

opnå det. Det er derfor, der ikke er nogen bedre 

partner end DeLaval til at hjælpe dig på vej.  
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Vær klar over 
hvor du vil hen Din vej 

til succes
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3 fokusområder til yverhygiejne

Hudpleje

Angrib
Brug korrekt bakteriedræbende 
middel med den rette virkning og 
få en længere effekt.

Hjælp til med at patternes 
sundhedstilstand bliver bedst 
beskyttet mod fremtidige 
infektioner.

Forsvar Beskytter patten mod 
miljømæssige bakterier.

Hvilke DeLaval produkter passer til dit KORT

Vores eksklusive teknologier
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E TRI-FENDER™ 
Fremragende jodbaseret beskyttelse
• Fremragende pattedesinfektion
• Giver den bedste hudpleje 
• Fremstillet til at bruge i automatiske  
 spraysystemer

PROACTIVE™ PLUS 
Fremragende jodbaseret pattedyp 
• Fremragende pattedesinfektion 
• Giver den bedste hudpleje 
• Glimrende til spray

DIPAL™ RTU 
God dag-til-dag vedligeholdelse pattedyp 
• Effektiv daglig pattedesinfektion 
• God til spray 
• God til at blødgøre huden

PRIMA PLUS 
God vedligeholdelse pattedyp baseret 
på en velbalanceret blanding af 2 aktive 
ingredienser brintoverilte og salicylsyre 
• Glimrende til at spraye; fremstillet til at bruge i  
 automatiske spraysystemer 
• God til at blødgøre huden 
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BLOCKADE™ 
Allround jodbaseret barrier pattedyp 
• Glimrende pattedesinfektion der beskytter fra  
 malkning til malkning 
• Giver den bedste hudpleje 
• Lavt forbrug, omkostningseffektivt pattedyp

LACTIFENCE™+ 
mælke- og salicylsyre baseret barrier pattedyp 
• Typisk grøn barriere der beskytter fra malkning til   
 malkning 
• Minimal spild, meget omkostningseffektivt 
• Plejer og blødgør patterne 
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FORTEX™ 
Særdeles hudplejende jodbaseret pattedyp 
• Særdeles god hudpleje, ideel til hårde miljøforhold  
 som fx tørt vejr  
• Højt indhold af frit jod der giver fremragende  
 pattedesinfektion 
• Meget tyktflydende og synlig pattedyp

HAMRA RED 
God dag-til-dag vedligeholdelse pattedyp 
baseret på klorhexidin 
• Højt niveau af blødgøringsmidler der giver ekstra  
 hudpleje 
• Meget velegnet til automatiske spraysystemer

NON IODINENON IODINE

NON IODINE

*Sammenlignet med traditionel pattedyp der ikke anvender disse teknologier Brug biocider forsvarligt. Læs altid etiket og produktinformation før brug.




