
Det finnes mange enkle 
løsninger for å forbedre 
dine kyrs klauvhelse. Vi 
har kompetansen innenfor 
klauvpleie til å hjelpe deg å 
finne løsninger som dekker 
behovene på din gård.

Det som 
kreves

Rene og tørre 
gangarealer

Klauvbad &  
klauvspray

Komfortable, hygieniske 
liggebåser



Få DeLaval klauvpleie 
til å jobbe for deg i 
dag

For å ta det neste skrittet på veien 
til klauvpleie, kan du enten snakke 
med din DeLavalkontakt eller finne 
mer informasjon ved å besøke oss på 
www.delaval.com

DeLaval klauvpleie 
fungerer godt med :

DeLaval klauvbad

DeLaval rådgivning

DeLaval kumadrasser

DeLaval robotskraber

Vi har løsninger som 
hjelper deg med å få 
bedre melkekvalitet fra 
sunnere dyr.

We hooves.

DeLaval klauvpleiemiddel

DeLaval A/S 
Glynitveien 25 
64 85 85 00 
delaval.com // facebook.com/delavalNO



We hooves.
DeLaval klauvpleie  
gir kyrne lengre levetid



Klauvpleiens  
betydning

Mange melkeprodusenter undervurderer 
virkningen og kostnadene som halthet 
har på besetningen og kyrnes liv. Det 
er mulig å oppdage halthet ved hjelp av 
bevegelsesscore. Det neste trinnet er å 
identifisere den spesifikke tilstanden de 
lider av.

Ei halt ku kan  
koste mellom 580 til 1.900 kr. 

•  Redusert melkemengde

• Redusert fruktbarhet

• Behandling

• Mer arbeidskraft

• Større risiko for utrangering
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Oppdag halthet

Tidlig oppdagelse 
reduserer de totale 
kostnadene betydelig. 
Bevegelsesscore er en 
effektiv måte å oppdage 
problemet på. Halthet kan 
skyldes en rekke forskjellige 
faktorer som påvirker 
klauvene. Faktorene kan 
stort sett kategoriseres 
som enten smittsom eller 
ikke-smittsom. Enten det 
skyldes bakterier eller 
skader, er det viktig å 
forhindre og forstå årsaken 
til halthet.

Bevegelsesscore Klinisk beskrivelse Bedømmelseskriterier

Normal Kua står og går med plan rygg.  
Gangen er normal.

Svak halting Kua står med en plan rygg, men ryggen er buet ved 
gange. Normal gange. 

Moderat halting
Tydelig buet rygg, både når kua står og går. Gangen 
er påvirket og kan best beskrives som en gange med 
korte og halte skritt.

Halt
En buet rygg er alltid tydelig, og gangen er et 
forsiktig skritt av gangen. Kua legger mere vekt på 
et eller flere bein/klauver.

Kraftig halting Kua viser manglende evne eller ekstrem modvilje til 
at bære vekten på en eller flere bein/klauver. 

Source: D.J. Sprecher, D.E. Hostetler and J.B. Kaneene
A lameness scoring system that uses posture and gait to predict dairy cattle reproductive performance
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Våres løsninger   
til sunne klauver 

DeLaval  
gummigulv
DeLaval R18P gir en myk og solid overflate i gangarealer 
for å støtte og opprettholde god klauvhelse. Den 18 mm 
tykke puslespillematten passer til de fleste overflater 
og brukes ofte som gulv i korridorer, melkeroboter, 
melkerom og melkekaruseller.

DeLaval gummigulv 
til spaltegulv
DeLaval spalte-gummigulv SFC gir et mykt, solid og 
sikkert fotfeste. Den sklisikre overflaten får kyrne til å gå 
rolig, sikrer god  klauvutvikling og færre problemer med 
halting. Gummigulvet er fleksibelt og enkelt å montere. 
Den rillede bunnen øker komforten og gjør gulvet mykere.

DeLaval  
DryMaxx™

Naturlig strømaterialet som sand eller halm kan brukes i 
liggebåser for å gi en en meget naturlig og komfortabel 
liggeoverflate. DryMaxx™ har den ekstra fordelen, at 
liggebåsene forbliir tørre og hygieniske, noe som øker 
hvietiden og fører til rene og tørre klauver. 

Rene og tørre gangarealer

DeLaval  
robotskraper
Gjør kukomfort og spesielt klauvhelsen bedre med 
DeLaval robotskraber RS450S til spaltegulve. 
Robotskraberen er stor og robust og fjerner raskt og 
enkelt gjødsel fra spaltene. Kyrne tar mindre gjødsel med 
inn i liggebåsene - resultatet er bedre hygiene og bedre 
klauvhelse. 

Komfortable, hygieniske liggebåser



Komfortable, hygieniske liggebåser

DeLaval automatisk 
klauvbad AFB1000 
Gjør livet ditt enklere med et klauvbad som gjør alt for deg.
DeLaval AFB1000 fylles automatisk med vann, doserer 
klauvpleieprodukt, skylling og påfylling samt tømmer i 
henhold til en forhåndsinnstilt tidsplan. Det minimerer 
manuell arbeidskraft og sikrer at manglende klauvbad ikke 
blir en del av problemet.

DeLaval  
klauvsåpe HC40
DeLaval klauvvaskemiddel HC40 bidrar til å løsne smuss 
i kyrnes hover sammen med klauvvask og klauvbad. Når 
du bruker klauvvaskemiddelet, sørger du for at kua får 
renere klauver og de er også rene over lengre tid. Bruk den 
regelmessig for å forhindre at møkk samler seg på klauvene, 
og det blir mindre risiko for at bakterier setter seg.

DeLaval  
kumadrasser
DeLaval kumadrass M45R har en 3,5 mm gummi toppduk, 
som gir optimalt grep og langvarig komfort. Toppduken 
brukes i kombinasjon med et 40 eller 50 mm skum, noe 
som betyr en 100% tett madrass, som gir utmerket grep og 
holdbarhet. DeLaval kumadrasser forbedrer kukomforten og 
spesielt klauvhelsen

4Hooves                                    

klauvbehandling
Du kan styre helsen til besetningen din med vårt testede 
klauvpleieprodukt 4Hooves, ved smittsomme sykdommer. 
Hvis du bruker det to ganger i uken, kan det redusere 
smittetrykket på klauvene og forhindre nye infeksjoner.

Klauvbad & klauvspray


