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Förpackningsstorlek
20 kg-dunkar/ 24 st per pall
200 kg-tunnor/ 4 st per pall

En av de stora utmaningarna för mjölkproduktionen hos kor 
är klöv- och benskador. Kor slaktas ofta på grund av bristan-
de mjölkproduktion, men egentligen är det ofta dåliga klövar 
som har medverkat till den låga produktionen. Kor som har 
klöv- och benskador står längre tid i stallet och går mindre 
till foderbordet, ger sämre reproduktion och därmed ökad 
risk för slakt.

Klövskador uppstår ofta på grund av djurens fysiologi, stal-
lförhållanden och hantering, och sunda klövar förutsätter 
högt fokus redan på kvigstadiet.

Nova Hoof Hygiene är en högutvecklad flytande 
klövprodukt som används i samband med akuta 
klövpropblem eller som förebyggande klövvård för 
kor, kvigor, m.m.

Nova Hoof Hygiene har en unik förmåga att 
reducera klövskador och kännetecknas 
särskilt av att den:

• Förebygger klövproblem
• Sänker pH i klövspalteng
• Kan användas både som direkt spray

och i klövbad

Nova Hoof Hygiene

Användning:

Vid direkt spray på klövarna 

• 2-3 gånger i veckan sprayas Nova Hoof Hygiene
outspädd direkt på baksidan av klövarna.

• Klövarna behöver inte tvättas innan.
• Påförs med ryggspruta eller automatisk spruta
• Behandling kan utföras från mjölkgropen eller där korna

fångas i fånggrindar, och därefter sprayas klövarna med
Nova Hoof Hygiene försiktigt bakifrån.

Vid klövbad

• Nova Hoof Hygiene används i klövbad med en lösning på
5-10 % beroende på hur stora klövproblem korna har.

• Behandling 2 gånger i veckan.
• Ett vattendjup på minst 5 cm, så att klöven täcks av vätska

när kon går genom klövbadet..
• När alla kor har gått genom klövbadet töms badet och

rengörs.

Vid klövmattor

• 2-3 gånger i veckan på en halksäker matta.
Beroende på matta, häll 30-40 liter koncentrerad Nova
Hoof Hygiene över mattan.

• Späd inte ut med vatten.
• Vid genomgång av fler än 300 kor, häll på ytterligare

10 liter.
• Avlägsna löpande smuts från ytan på mattan.
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Klövbad

Om Novadan

Novadan är en av de största aktörerna inom rengöring och desin-
fektion i Skandinavien och är växande på exportmarknaderna.
Vi utvecklar och producerar rengöringsmedel, desinfektionsmedel 
och personliga hygienprodukter. Vi levererar rengöringslösningar 
till en lång rad olika branscher.

Klövmattor


