
Klovpleje 
Forebyggelse kræver regelmæssighed



Klovpleje
Sunde klove og ben er altafgørende 
for mælkeproktionen, koens levetid og 
økonomi. Halthed kan på mange måde 
have negativ indflydelse på mælke-
producentens rentabilitet. 
Forskning og udvikling viser, at et 
regelmæssigt klovbadprogram er den 
bedste forebyggende middel til at 
minimere klovproblemer. 
Det er bedre at forebygge end at 
helbrede. 

Atuomatisk klovbad — holder din besætning i bevægelse
Hvis du vil opretholde en god klovsundhed i din besætning uden at 
bruge for meget tid på det, giver DeLaval AFB1000 dig alt, hvad du
behøver. Omkostningseffektiv automatisering minimerer det 
manuelle arbejde: 
Programmér det efter dine behov, og det vil automatisk fylde, 
dosere, skylle og efterfylde. Det fjerner risikoen for, at dårligt 
vedligeholdte klovbade spreder sygdom fra ko til ko - og som du 
ved, vil det have en positiv indflydelse på din bundlinje at nedbringe
 antallet af halte køer.
 
Effektiv og virkningsfuld
Fleksibiliteten ved at programmere systemets styreenhed giver dig 
mulighed for at tilpasse det automatiske klovbad, så det passer til
dine driftsplaner. Du kan anvende et eller to klovbade samtidigt for 
at optimere rengøring og påfyldning af systemet. Det giver dig
også fleksibilitet til at benytte vekslende klovbehandlingsrutiner.

Egenskaber
• Designet for effektiv rengøring
• Trykluftstyret afløb beregnet til at tømme badet hurtigt
• Fleksibel systemprogrammering
• Reduceret vandforbrug
• Fremstillet for bedre ”koflow” og sikkerhed
• Flere behandlingsprodukter kan anvendes til vekslende 
 behandlingsprogrammer
• Slidstærk og holdbar konstruktion i rustfrit stål for mange års brug
• Trykluftstyret, så der ikke er elektronik i nærheden af koen
• Minimerer arbejdsbyrden, så du kan fokusere på styringen af din 
 besætning
• Tilpasset til flere gange eller anlæg med flere bade 

DeLaval PVC klovbad
Klovbladet er skridsikkert og let at placere i koens gangareal uden 
behov for at grave. Det er nemt at tømme og rengøre. Vi anbefaler 
at bruge det med klovesæbe HC40 eller EasyStride™.

Fordele
• Slagfast materiale
• Tåler kemikalier
• Kulderesistent
• Skridsikkert og nemt at placere
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Totrins klovpleje
Rengør og desinficer i 2 klovbade 1,5 til 2 meter efter det 
andet:
• Rengør klovene før desinfektion 
• Desinficer regelmæssigt. Ved store problemer 3-5 gange om 

ugen. For at vedligeholde 1-3 gange ugentligt.
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EasyStride™
EasyStride™ er et klovplejemiddel baseret på 
organisk syre. Det har udemærkede 
egenskaber, der forebygger klovproblemer. 
Den blå farve gør det nemt at identificere 
køer, der har været igennem klovbad eller er 
blevet sprayet
• Effektivt klovdesinfektionsmiddel
• Minimerer spredning af bakterier og svampe
• Nemt at anvende og dosere
• Indeholder ikke stoffer som atibiotika, 

tungmetaller eller kvarternær ammonium 
forbindelser med negativ påvirkninger for 
resistens, miljø og arbejdsmiljø

DeLaval klovsæbe HC40
DeLaval klovsæbe HC40 er med til at løsne 
skidtet i koen klove sammen med klovvask 
og klovbad. Når du bruger klovsæben, sikrer 
du, at koen får renere klove, og de er også 
rene i længere tid.
• Et blidt klovplejemiddel
• Anvend det umiddelbart før det  

desinficerede klovbad
• Medvirker til at fjerne jord fra kloven
• Medvirker til at rengøre mellem klovene
• Anvend regelmæssigt for at forhindre at 

der ophober sig jord på kloven, og der vil 
være mindre risiko for, at der sætter sig 
bakterier
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En god idé og så simpel: rengør klovene
Rengør først og desinficér efterfølgende. Anvend et forrengørings-
middel i et klovbad umiddelbart før desinficeringsbadet, og 
kemikalierne har langt bedre mulighed for at være effektive. 
Forrengøring hjælper med at fjerne jord og rester og forbedrer 
kontakten mellem klovbadsopløsningen og køernes klove. 

Hold det rent
Effektivt udstyr til at flytte gødning for renere rensegange, båse og 
liggearealer er med til at bevare sunde klove. Klove bør holdes rene 
og tørre. 


