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Klauwgezondheid Tankmelk:
nu ook met Mortellaro
Met sterke, gezonde klauwen loopt alles lekkerder.
Klauwproblemen kunt u beter voorkomen: het is pijnlijk
voor de koe en het kost tijd, vlees en melk. Met
Klauwgezondheid Tankmelk krijgt u nu ook inzicht in de
infectiedruk van Mortellaro. Daarmee kunt u gericht actie
ondernemen en werkt u aan gezonde en sterke klauwen.
Van de veehouders ervaart 78 procent Mortellaro als de meest
vervelende klauwaandoening, zo blijkt uit GD-onderzoek uit
2017. Het is een infectie van de huid op de overgang huidhoorn, het meest gezien in het balgebied tussen de buiten- en
de binnenklauw. De oorzaak van deze aandoening is een bacteriële infectie (Treponema). Mortellaro wordt vooral gezien bij
jonge melkkoeien in de periode van één tot vier maanden na
afkalven, soms in combinatie met stinkpoot of tussenklauwontsteking, dunne mest, overbezetting en natte roosters.

een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro
op uw bedrijf terug te dringen.
Sterke klauwen
Klauwgezondheid Tankmelk meet ook of de voorziening van biotine, zink en mangaan voldoende is voor de vorming van sterke,
gezonde klauwen. Met sterke klauwen krijgen wittelijndefecten,
zoolzweren en Mortellaro minder kans.
Om goed inzicht te krijgen in de situatie van de koppel wordt
de tankmelk vier keer per jaar onderzocht. Met de uitslag van
het onderzoek kunt u gericht actie ondernemen en zo de klauwgezondheid op uw bedrijf verbeteren en te monitoren.
MEER INFORMATIE OVER KLAUWGEZONDHEID TANKMELK
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KGA

Mortellaro effectief aanpakken
Preventieve klauwverzorging, een droge leefomgeving, weidegang en een regelmatig gebruik van een voetbad helpen
Mortellaro te voorkomen. Maar wat werkt nu het beste voor uw
bedrijf? Vaak voetbaden toepassen of juist meer tijd steken in
het lokaal behandelen? Om Mortellaro effectief aan te kunnen
pakken is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de infectiedruk van deze aandoening op uw bedrijf.
Klauwgezondheid Tankmelk kan u dit inzicht geven. Vanaf 2019
is dit abonnement uitgebreid met een test die aantoont hoeveel
antistoffen tegen Mortellaro er in de tankmelk zitten. U krijgt

Bent u al deelnemer aan Klauwgezondheid Tankmelk? Dan wordt uw tankmelk
vanaf het onderzoek in februari/maart
automatisch ook onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen
Mortellaro. De prijs van het abonnement
blijft hetzelfde als in 2018.
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