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Emballagestørrelse
20 kg dunke/ 24 stk. pr. palle
200 kg tromler/ 4 stk. pr. palle

Èn af de store udfordringer for mælkeydelsen hos køer er 
klov- og lemmelidelser. Køer slagtes ofte med manglende 
ydelse som begrundelse, men i virkeligheden er det ofte 
dårlige klove, som har medvirket til den den lave ydelse. 
Køer, som har klov- og lemmelidelser, har længere ståtid i 
stalden og går mindre til foderbordet, dårligere reproduktion 
og dermed øget risiko for udsætning.

Klovlidelser opstår ofte af dyrenes fysiologi, staldforhold
og management, og sunde klove forudsætter høj fokus
allerede fra kviestadiet.

Nova Hoof Hygiene er et højtudviklet flydende
klovprodukt, der bruges i forbindelse med akutte
klovproblemer eller forebyggende klovpleje hos
køer, kvie m.m.

Nova Hoof Hygiene har en unik evne til at
reducere klovlidelser og er specielt
kendetegnet ved at:

• Forebygge klovproblemer
• Sænker pH i klovens spalteåbning
• Kan bruges både som direkte spray

og i klovbad

Nova Hoof Hygiene

Anvendelsesmåder:

Ved direkte spray på klovene. 

• 2-3 gange ugentligt sprøjtes Nova Hoof Hygiene
ufortyndet direkte på bagsiden af klovene.

• Klovene behøver ikke at vaskes inden.
• Påføres med rygsprøjte eller automatisk dysesprøjte
• Behandling kan udføres fra malkegraven, eller hvor

køerne fanges i fanggitter, og herefter sprøjtes klovene
med Nova Hoof Hygiene forsigtigt bagfra.

Ved Klovbad

• Nova Hoof Hygiene anvendes i klovbad med en opløsning
på 5-10 % afhængig af, hvor store klovproblemer, der er
hos køerne.

• Behandling 2 gange om ugen.
• Der skal mindst være en vanddybde på 5 cm, så kloven

bliver dækket af væske ved gennemgang af klovbadet.
• Når alle køer er gået gennem klovbadet, tømmes badet og

rengøres.

Ved Klovmåtter

• 2-3 gange ugentligt på en skridsikker måtte.
Afhængig af måtte, hæld 30-40 liter koncentreret Nova
Hoof Hygiene ud over måtten.

• Fortynd ikke med vand.
• Ved gennemgang af flere end 300 køer, overhæld igen

med 10 liter.
• Fjern løbende overfladisk møg fra måtten.
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Om Novadan

Novadan er en af de største spillere inden for rengøring og desin-
fektion i Skandinavien og voksende på eksportmarkederne.
Vi udvikler og producerer rengøringsmidler, desinfektion og  
personlig hygiejne produkter.
Vi leverer rengøringsløsninger til en lang række industrier.

Klovspray


