
Pier-Jan Nauta uit het Friese Jutryp had van 
de ene op de andere dag de ziekte van Mor-
tellaro bij zijn koeien: “Ik heb geen idee hoe 
het op het bedrijf is gekomen. Er was niks 
aan hand, we hadden geen vee aangekocht 
en toch kregen meerdere koeien ineens last 
van Mortellaro. Sinds ik Podocur SV ben gaan 
gebruiken komt de aandoening gelukkig nog 
maar sporadisch voor.”

Zoektocht naar effectieve oplossing
Een koe moet stevig op de poten staan, daarom verdient klauw-

hygiëne op elke melkveehouderij extra aandacht. Pier-Jan Nauta 

beseft dat maar al te goed en nam ook de nodige maatregelen: 

“Ik heb een jaar lang gezocht naar een effectieve oplossing voor 

het Mortellaro probleem. Ik deed de gehele koppel al wekelijks in 

een voetenbad, maar dat loste het probleem niet op. Er werd mij 

van alles aangeraden. Het ene product werkte slechts bij een deel 

van de koeien, het andere product hielp wel. Maar nadeel daarvan 

was dan weer dat het giftige stoffen achterliet in de mestkelder. Ik 

was dan ook ontzettend blij toen Chris Reitsma, mijn vaste dealer, 

Podocur opperde. Ik had er nog nooit van gehoord, maar als de 

problemen zo groot zijn wil je alles proberen om de klauwgezond-

heid weer op peil te krijgen.” 

Snelle werking
Nauta begon afgelopen zomer met het toedienen van Podocur. 

Hij had toen al bijna een jaar last van Mortellaro: “De eerste be-

handeling deed ik in de melkerij. Klauwen afspoelen, melken, met 

de rugspuit inspuiten en dat drie dagen op rij.” In het begin was 

Nauta nog sceptisch: “Ik had al zoveel geprobeerd en zag ook hier 

niet direct resultaat. Nadat ik ze aan het voerhek had ingespo-

ten gebeurde er eerst niks. Ik dacht nog: dit is ook maar gewoon 

spoelwater. Echter een half uur later zag ik dat ze met de poten 

gingen trekken. Je kon vanaf dat moment goed merken dat het 

product echt werkt.” Ook de koeien moesten nog even wennen 

aan de nieuwe hygiënemethode: “Het ging prima met de rugspuit, 

ze bleven rustig staan terwijl ze bij andere producten nog weleens 

beginnen met slaan. Dat was hier absoluut niet het geval. Ze waren 

aanvankelijk erg zenuwachtig, maar dat veranderde al snel. Op de 

derde dag waren ze al gewend.” Vanaf die dag ziet Nauta ook 

verschil bij de klauwen: “Je ziet dat de plek opdroogt. Er komt een 

korst op. De werking is dan ook op de plek zelf zichtbaar.” 

Nauta doet zoveel mogelijk aan preventie. Hij voegt vloeibare 

mineralen toe aan het drinkwater en let goed op het klimaat in 

de stal. Een goede verzorging heeft bij hem dan ook de hoog-

ste prioriteit: “Als de  klauwhygiëne verwaarloosd wordt kunnen 

de koeien allerlei klachten krijgen. De klauw kan vergroeien, ze 

kunnen kreupel worden of de huid boven de klauwrand wordt 

aangetast. Als ze moeilijker gaan lopen komen ze ook minder 

aan het voerhek en krijgen ze enkel nog krachtvoer binnen. Dit 

kan pensverzuring veroorzaken omdat de verhouding dan weg is. 

Bovendien heeft het ook effect op de melkproductie, omdat ze 

meer blijven liggen. De productie kan dan zomaar twee tot 3 liter 

per dag, per koe dalen.” 

Besmettingsdruk bepalend
Door het structureel toepassen van Podocur SV op de gehele 

koppel werkt u preventief, de frequentie hiervan is sterk afhan-

kelijk van de infectiedruk op het bedrijf. Voor het gemakkelijk 

toepassen gebruikt u het best een drukspuit met verlengde 

sproeilans. “Het is zeer gemakkelijk in het gebruik. Het kost 

alleen een beetje extra tijd”, aldus Nauta. Podocur SV is speci-

aal ontwikkeld voor individueel gebruik. “Het meest effi ciënte 

is het om te beginnen met de individuele behandeling van de 

probleemgevallen binnen de koppel. Dat zijn immers de ver-

spreiders. Als die worden aangepakt, kan de frequentie voor wat 

betreft de koppelbehandeling langzaam worden afgebouwd.”  

De koppel wordt bij de melkveehouderij in Jutryp per behandeling 

drie dagen lang via de rugspuit puur ingespoten. Als de behan-

deling na drie dagen zou worden voorgezet bestaat de kans dat 

de wond weer opengaat. Het is wel prima mogelijk om - zowel 

de individuele als de koppelbehandeling - elke veertien dagen te 

herhalen. “De besmettingsdruk is daarin bepalend. Het product 

is minder vluchtig en kent een sterk desinfecterende werking. 

Bijkomend voordeel is dat het product niet of nauwelijks ruikt.”

“De koegezondheid gaat boven alles”
Podocur SV is een Biocide geregistreerd product dat een positief 

effect heeft op de totale koegezondheid. De tochtigheid, vrucht-

baarheid en eventuele pensverzuring staan allemaal in meer 

of mindere mate in verbinding met een goede klauwhygiëne. 

“De gezondheid van de koe gaat bij mij boven alles”, zegt Nauta 

vastberaden.  

In de ligboxenstal van Nauta staan 86 melkkoeien. De gemiddel-

de tussenkalfperiode ligt rond de 400 dagen en de melkproductie 

zit op 7500 liter. Bovendien is de ziekte van Mortellaro zo goed 

als verdwenen. “Ik heb nu twee behandelingen gedaan en de 

klauwhygiëne is met tachtig procent verbeterd. Ik ben dan ook 

zeer tevreden met de werking van het product. Het heeft een 

zeer effi ciënte preventieve werking, de directe kosten verdien je 

gemakkelijk terug en er zijn geen nadelige neveneffecten.” 

KLAUWHYGIËNE: 
“PODOCUR HEEFT DE ZIEKTE VAN 
MORTELLARO ZEER EFFECTIEF BESTREDEN”  
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