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De voordelen op een rij
• Inzicht in de infectiedruk van
Mortellaro
• Inzicht in de relatie voeding en
klauwgezondheid
• Uitslag met advies om gericht
bij te sturen in de voeding en
Mortellaro effectief aan te
pakken
• Sterke klauwen, en dus:
productieve, vruchtbare en
duurzame koeien
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Met Klauwgezondheid Tankmelk wordt uw tankmelk vier keer per jaar automatisch
onderzocht op biotine, zink en mangaan. Daarnaast krijgt u inzicht in de
infectiedruk van Mortellaro. Door gericht actie te ondernemen werkt u aan
gezonde en sterke klauwen.
Goede benen en klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien en een lange levensduur.
Klauwproblemen wilt u liever voorkomen: het is pijnlijk voor de koe en het vraagt aandacht, tijd en geld
van u. U kunt zelf veel doen aan sterke en gezonde klauwen. Zo kunt u de infectiedruk en belasting van
de klauwen verlagen. En wist u dat goede voeding zorgt voor sterke klauwen?
Infectieuze klauwaandoeningen (IKA)

Tussenklauwontsteking

KGA de klauwgezondheids
aanpak van GD
De klauwgezondheidsaanpak van
GD richt zich op de preventie en
de aanpak van klauwproblemen.
Een goede klauwgezondheid begint
met sterke en soepele klauwen en
een goede huidweerstand,
gebaseerd op een goede vitamine
en mineralenvoorziening.

18%* Stinkpoot

22%* Mortellaro

18%*Wittelijndefect

Voeding

Infectiedruk
• Hygiëne roostervloer
• Voetbadmanagement
• Overbezetting
• Huisvesting

Niet-infectieuze klauwaandoeningen (NIKA)

• Vitaminen (zoals biotine)
• Spoorelementen (zoals zink en mangaan)
• Mineralen, vetten en eiwitten
• Body condition score (BCS)

26%* Zoolbloeding

Belasting
• Statijd
• Draaipunten klauw
• Ligtijd
• Ongelijke roosters

9%* Zoolzweer

Risicofactoren

*bron: prevalentie data
op basis van Digiklauw
2016 (CRV-GD)

Sterke klauwen door goede voeding
Opname van voldoende biotine, mangaan en zink is essentieel voor de vorming van klauwhoorn en de
huidweerstand. Met Klauwgezondheid Tankmelk kunt u eenvoudig controleren of de voorziening van
deze rantsoencomponenten binnen het koppel voldoende is voor de vorming van sterke gezonde
klauwen. Naar aanleiding van de uitslag kunt u gericht het rantsoen bijsturen. Zo werkt u aan koeien
met sterke klauwen, waardoor wittelijndefecten, zoolzweren en Mortellaro minder kans krijgen.

Mortellaro effectief aanpakken

Het KGA-team: Menno Holzhauer, Ryan van
Egmond, Debora Smits en Renske van de
Beek. Niet op de foto: Toine van Erp

Om Mortellaro effectief aan te pakken is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de infectiedruk
van deze aandoening op uw bedrijf. Klauwgezondheid Tankmelk meet hoeveel antistoffen tegen
Mortellaro aanwezig zijn in uw koppel melkkoeien. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch
advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te dringen.

Jaarrond inzicht en bijsturen
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. Want alles loopt lekkerder met sterke klauwen.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/kga
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