
Desinfektion af  klove 

Erfaringer med produkter fra Nordic Stald Kemi Aps:  

Knud Erik Kjærgaard, Hanst-
holm,  har i en periode anvendt 
NORDIC GLUTARDES i klovbade 
med stor succes. 

 
Bedriften 
Knud Erik driver I/S Kjærgård sammen med 
sin bror Niels Jørgen. Besætningen er på 
220 malkekøer, hvoraf ca. 170 malkes. Der 
malkes med robotter. 
 
Problemet 
Knud Erik kunne i efteråret 2007 konstatere, 
at problemerne med Digital Dermatitis i be-
sætningen ikke var løst tilfredsstillende. Der 
var afprøvet adskillige løsninger uden den 
ønskede effekt.  
 
NORDIC GLUTARDES  
For to en halv måned siden lavede Knud Erik 
og Niels Jørgen en 4-5 % opløsning af 
NORDIC GLUTARDES. Alle 170 køer blev 

drevet igennem denne opløsning hver dag i 
en uge. I og med køerne blev drevet igen-
nem, så ”dumpede” de ikke deres afføring i 
badet. Hverdag blev der lavet en ny og frisk 
opløsning.  
 
Resultater og ny rutine 
Efter en uge var der markant fremgang at se. 
Derfor er Knud Erik Kjærgaard nu gået over 
til at lave en 2,5 % opløsning hver mandag 
og hver fredag for at vedligeholde de gode 
resultater. De mellemliggende dage bliver 
der ikke gjort noget hygiejnemæssigt vedrø-
rende klovene. 
  
- Denne procedure med behandling hver 
mandag og fredag har nu fungeret fint i de 
sidste ca. to og en halv måned, og vi er me-
get tilfredse med denne løsning, siger Knud 
Erik Kjærgaard. 
 
Vil du høre mere om Knud Eriks erfaringer, 
kan du ringe til ham på telefon 97 96 51 02. 

Januar 2008 

Klovsundheden er en væsentlig faktor for mælkeproduktionen. Dårli-
ge klove og dermed køer, der ikke trives optimalt, koster i gennemsnit 
ca. 15 % nedgang i mælkeydelsen. 
 
I mælkeproduktion anvendes klovbad til: 

• desinfektion af klove ved sygdomme, 

• forebyggelse af klovsygdomme,  

• vedligeholdelse af besætningens klovsundhed.  
 
Korrekt brug 
For at få den fulde effekt, skal en række forholdsregler efterleves. Den bedste løsning er 
selvfølgelig den forebyggende behandling. Er skaden alligevel sket, og der er opstået be-
hov for speciel behandling, er det vigtigt, at det gøres rigtigt. Det betyder, at badet bør skif-
tes regelmæssigt. I praksis skal der holdes godt øje med badet, således at det er muligt at 
skifte opløsningen inden den bliver for beskidt og dermed virkningsløs. Dette afhænger af 
antallet af køer. 
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Her er en konkret oplevelse fra en af vores 
kunder, hvor NORDIC GLUTARDES anven-
des til sygdomsbekæmpelse og vedlige-
holdelse af klovsundhed: 


