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Wat kunnen we 
verbeteren?
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Resultaat dankzij het juiste 
speendesinfectiemiddel 

04

Blijf op koers

05

Behaal uw doel

06

Heeft u last van mastitis in 
uw koppel? Zijn er problemen 
met de speenconditie? Of wilt u 
deze verder verbeteren? Laten we dan samen 
kijken naar uw MAP!

• De kosten van mastitis zitten gemiddeld 
 rond € 76,60 per aanwezige koe per jaar, 
 vooral door productieverliezen 
 (Ir. K. Huijps, 2007)

• Als een dier eenmaal mastitis heeft gehad is 
 de kans op infectie in de volgende lactatie 
 ook groter. Voorkomen is daarom beter dan 
 genezen.

• De beste bescherming tegen mastitis-
 bacteriën zijn spenen met een uitstekende 
 speenconditie!

Het gebruiken van een speendesinfectiemiddel 
is de meest effectieve maatregel om mastitis te 
voorkomen. Dankzij unieke technologieën kan 
DeLaval een breed en zeer effectief gamma bieden 
om uw doelen snel en voordelig te bereiken.

Wat u mogelijk niet weet is dat DeLaval een eigen 
Research en Development afdeling heeft voor het 
ontwikkelen van speendips. De producten worden 
geproduceerd in onze eigen hooggekwalifi ceerde 
fabrieken. Met een uitgebreid dealernetwerk kunnen we 
u met onze ToerBoertiekers en servicemonteurs perfect 
ondersteunen om het maximale 
uit uw Mastitis Actieplan 
te halen. 

Op de achterkant van 
deze MAP, vindt u een 
overzicht van onze 
unieke technologieën 
en onze product-
range.

Voor het gebruik van Tri-Fender hadden we elke maand 
1 of 2 mastitisgevallen. Tot nu toe hebben we dit jaar 
slechts 1 geval gehad! En daarbij is ook de speenconditie 
sterk verbeterd sinds we gestart zijn met sprayen van 
Tri-Fender in onze beide VMS’en.*

– Marcel Grashof, Overijssel

*Testimonials zijn ervaringen van klanten en niet onafhankelijk 
getoetst. Resultaten kunnen afwijken en zijn niet bindend.

Om uw individuele MAP te kunnen maken, moeten we 
eerst enkele belangrijke parameters inventariseren:

• Wat is het gemiddelde celgetal?

• Hoeveel klinische en subklinische mastitisgevallen 
 heeft u op uw bedrijf?

• Komen op uw bedrijf vooral koegebonden of 
 omgevingsgebonden kiemen voor?

• Hoe staat het met de speenconditie van uw 
 veestapel?

•  Wat voor strooisel gebruikt u in de ligboxen?

• Worden de koeien geweid en voor hoe lang?

• Welke voorbehandelroutine past u toe? Zorg ervoor dat
 deze past bij uw speendesinfectieroutine.

Met deze 12 gouden regels haalt u beter resultaat

VOOR HET MELKEN --------------------------------

1. Controleer regelmatig de uiergezondheid

2. Melk uw dieren in de juiste volgorde

3. Straal altijd voor

4. Reinig de spenen voor het melken

TIJDENS HET MELKEN ---------------------------

5. Controleer het melkvacuüm

6. Sluit het melkstel op tijd aan

7. Voorkom blindmelken

8. Neem het melkstel correct af

NA HET MELKEN ----------------------------------

9. Spenen direct desinfecteren

10. Melkinstallatie reinigen

11. Zorg voor juiste koeling

12. Regelmatig controleren/onderhouden

Blijf mastitis een 
stap voor

Mastitis onder controle houden is een continu proces 

om uiergezondheid te bewaken. Daarom is het 

belangrijk de invloedsfactoren van mastitis te weten 

en een preventieve aanpak te ontwikkelen die past bij 

uw bedrijf, veestapel en managementstijl. 

DeLaval biedt een breed assortiment van 

melkinstallaties tot speendesinfectie en de daarbij 

behorende kennis. Daarom helpen wij u graag op weg 

om uw doelen te behalen. 

Stippel uw 
route uit

02

Uw route naar 
succes

03

Koeien hebben voortdurend kans op nieuwe infecties 
gedurende hun hele leven. Daarom is dit een reis die 
geen einde kent.

Het is vrijwel onmogelijk om mastitis uit te roeien, maar 
door alert te blijven is het mogelijk om het goed onder 
controle te houden. Uw ToerBoertieker kan u helpen met 
praktisch advies rond uiergezondheid. Hij brengt een 
periodiek bezoek aan uw bedrijf. U hoeft dus de deur 
niet meer uit voor uw verbruiksartikelen. Uw DeLaval 
servicemonteur kent uw installatie door en door en zal u 
graag verder helpen deze te optimaliseren. 



3 Focusgebieden voor speendips

Conditioneren

Desinfecteren
Zet de desinfectiecapaciteit in 
het juiste perspectief, met de 
juiste kracht en een langduriger 
effect.

Zorg ervoor dat speenconditie 
altijd optimaal blijft. Gezonde 
spenen zijn de beste bescherming 
tegen toekomstige infecties.

Beschermen Zorg voor een barrière om de 
speen te beschermen in zijn 
omgeving.

Welk DeLaval product past in uw MAP?

Onze exclusieve technologieën
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  FLEXIBELE BESCHERMING

 C
HEMISCHE BARRIÈRE

  FYSIEKE BARRIÈRE 
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K
oegebonden TRI-FENDER™

Excellente speendip op jodiumbasis
• Excellente speendesinfectie
• Superieure speenconditie
• Zeer geschikt voor (automatisch) sprayen

PROACTIVE™
Snelwerkende jodium speendip
• Zeer goede speendesinfectie
• Superieure speenconditie
• Goede spraybaarheid

DIPAL™ RTU
Standaard speendip op jodiumbasis
• Eff ectieve speendesinfectie
• Goed spraybaar
• Vriendelijk voor de speenhuid

O
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gevingsgebonden

BLOCKADE™
Barrièredip op jodiumbasis
•  Excellente speendesinfectie
• Superieure speenconditie
• Zeer zuinig in gebruik

IODOFENCE™
Zichtbare barrièredip op jodiumbasis
• Excellente speendesinfectie
• Langdurige zichtbaarheid en werking
• Superieure speenconditie
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HAMRA RED
Dipmiddel op chloorhexidinebasis
• Extra verzorgende werking
• Zeer geschikt voor (automatisch) sprayen
• Eff ectieve desinfectie

Zonder jodium

*Vergeleken met conventionele dipmiddelen zonder deze technologieën.                                  DeLaval MAP_NL_2019/07

Gebruik biociden en diergeneesmiddelen 
veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie.

BOVIDIP CONCENTRAAT
Geconcentreerd dipmiddel op jodiumbasis
•  Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
• Eff ectieve desinfectie
• Mild voor de speenhuid

Desinfecteren

Conditioneren Beschermen


