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KLAUWGEZONDHEID VERBETEREN MET EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK

Selectief ontsmetten
van de klauwen
Koeien met een goede klauwgezondheid vreten beter, produceren meer en worden sneller drachtig. Met een gestructureerde aanpak helpen we u, aan de hand van zeven stappen,
op weg naar een goede klauwgezondheid. Met deze keer aandacht voor het punt selectief ontsmetten van klauwen.
Preventie van infectieuze klauwaandoeningen, zoals Mortellaro
en tussenklauwontsteking, is de voornaamste reden voor het
regelmatig ontsmetten van (de huid rondom de) klauwen. Zijn
deze aandoeningen niet aanwezig op het bedrijf? Dan kan de
frequentie van het toepassen van voetbaden fors naar beneden
worden bijgesteld. Is er veel Mortellaro? Dan is het nodig de
frequentie juist flink te verhogen.
Alternatieven voetbaden
Start met het lokaal (vaak onder verband) behandelen van de
aangetaste koeien. Een paar dagen na het verwijderen van het
verband kunt u starten met klauwontsmetting. Systematische
ontsmetting wordt op veel bedrijven via voetbaden toegepast.
Alleen kleven daar, behalve de arbeidsinzet, ook andere nadelen
aan, zoals slechte doorstroming van de koeien in de melkstal,
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Besteed aandacht aan klauwgezondheid bij de stierkeuze
en voer koeien met steeds
terugkerende (>drie keer)
klauwaandoeningen af.
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Zorg voor een schone,
droge stalvloer en
comfortabele ligboxen.

Manage de lichaamsconditie (schaal van 1-5)
van de koeien en zorg
voor een maximale
afname van 0,5-1 punt
na het afkalven.

Voer een uitgebalanceerd rantsoen voor
een optimale klauw- en huidweerstand
(vitaminen, spoorelementen en mineralen).

irritatie door de formalinedampen in de melkstal en verontreiniging van het bad.
Alternatieven zijn het ontsmetten van de klauwhuid met een
rugspuit, het gebruik van een sproeimat en het gebruik van een
koematras. Deze alternatieven voor het formalinevoetbad kunnen per week twee tot vier dagen worden toegepast. Door het
gebruik van een rugspuit treedt minder verspilling op want deze
is nauwkeurig toe te passen. Ervaringen uit het veld zijn
positief.
Op onze website vindt u meer informatie over verschillende
alternatieve middelen om het formalinevoetbad te vervangen.
Alle genoemde middelen moeten zeker de eerste vier tot zes
weken na de overgang twee tot drie dagen per week worden
toegepast en ook daarna minimaal twee aaneengesloten dagen
per week. Afwijken van dit schema leidt meestal tot tegenvallende resultaten voor wat betreft preventie van Mortellaro en
tussenklauwontsteking.
MEER WETEN OVER HET 7-PUNTENPLAN?
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KLAUW
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Controleer de klauwen van alle
koeien voor het droogzetten,
herhaal dit 2-3 maanden na
afkalven (registreer dit).

Behandel
kreupele koeien
direct (registreer dit).
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Maak selectief gebruik van
desinfectie, afhankelijk van
de ernst van de infectieuze
klauwgezondheidsstatus.
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