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Gebruikers van de JetWash ervaren verlaging infectiedruk

Mortellaro bestrijden met water
Mortellaro bestrijden 
door de klauwen 
dagelijks schoon te 
spuiten met water, 
kan dat? Het lijkt er 
wel op. Gebruikers 
van het JetWash 
klauwenspoelsysteem 
zien de infectiedruk 
afnemen. Het systeem 
kan bovendien worden 
gebruikt als formaline-
voetbad waar je geen 
omkijken meer naar 
hebt. 

terbad in een formaline-voetbad. 
Vink hoeft er alleen een jerrycan 
formaline op aan te sluiten, de 
klauwenspoeler mengt de for-
maline automatisch bij via de 
doseerpomp. „Hartstikke gemak-
kelijk, ik heb er geen omkijken 
naar. Er zit een borstelmotor op 
met een zeef, het systeem maakt 
zichzelf schoon.”

In de rvs-bak ligt een rub-
ber mat. De koeien gaan er pro-
bleemloos doorheen, is zijn erva-
ring. „Sommige koeien blijven er 
voor hun plezier zelfs een poosje 
in staan, tot de volgende uit de 
robot komt.” Ook Schuiling geeft 
aan dat de koeien er snel aan ge-
wend waren.

Vink kan niet zeggen of hij 
dankzij het apparaat in de nieu-
we stal meer of minder Mortel-
laro ziet dan in de oude stal. „In 
de nieuwe stal hebben we ook 
een dichte vloer, dat is sowieso 
beter voor de klauwen. Maar ik 
merk weinig verschil tussen de 
JetWash of de gewone voetbaden. 
Voor ons is het vooral een kwes-
tie van arbeidsgemak. En we kon-
den het mooi realiseren achter de 
robot.” Jan van Weperen roemt 
eveneens het arbeidsgemak, en 
dat medewerkers op het bedrijf 
nu niet meer in aanraking komen 
met formaline. 

Kosten
Vink vindt de klauwenspoeler 
daarom ‘een ideaal ding’. „Het 
mocht alleen wat minder kosten.” 
Hij was destijds 5.000 euro kwijt, 
geeft hij aan. Bij Schuiling kostte 
het inclusief installatie en lei-
dingwerk 7.000 euro, Van Wepe-
ren zit er met 6.000 euro tussenin. 
„Zeg maar 600 euro aan jaarkos-
ten. Maar daar staat arbeidsge-
mak, werkplezier en minder in-
fectiedruk tegenover”, aldus de 
veehouder uit Oosterwolde. „Wij 
worden er hier wel fl eurig van.”

„Het kost wat, maar hij gaat 
er niet meer uit”, zegt Schuiling. 
„Het werkt een heel stuk gemak-
kelijker dan voetbaden. Voorheen 
kwam het er vaak niet van om die 
om de honderd koeien te vervan-
gen. Hier heb ik geen omkijken 
meer naar. Het is praktisch on-
derhoudsvrij en ook beter voor 
de eigen gezondheid, omdat ik 
zelf geen formaline hoef te men-
gen. Het waterverbruik valt me 
ook mee, misschien tien kuub 
op jaarbasis”, schat hij in. „En ik 
hoef niet meer elke keer indivi-
duele koeien te behandelen; daar 
werd ik zo moedeloos van. Nu 
lijkt het er op dat we langzaam 
van de problemen af raken.”
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Het JetWash-klauwverzor-
gingsbad van Dairy So-
lutions uit Aldeboarn lijkt 

op een gewoon voetbad, maar 
dan met voor en achter twee 
fl inke waterstralen. Twee stra-
len zijn gericht op de voorpoten, 
twee op de achterpoten. Wanneer 
een koe er doorheen loopt, wor-
den de klauwen van voren en van 
achteren schoongespoten. Vooral 
de tussenklauwspleet moet mooi 
schoon worden. De koeien moe-
ten hier na elk melkmaal door-
heen stappen. Eventueel kan een 
desinfectiemiddel zoals forma-
line aan het voetbad worden toe-
gevoegd.

Dairy Solutions’ idee achter het 
schoonspuiten van de klauwen is 
dat Mortellaro wordt veroorzaakt 
door anaerobe bacteriën. Die ge-
dijen onder een laagje vuil en vie-
zigheid, maar hebben een hekel 
aan schone droge lucht. Dus hoe 
schoner de klauw, des te beter 
die kan opdrogen en hoe minder 
Mortellaro de kans krijgt. 

Veelvoorkomend probleem
Melkveehouder Wietze Schui-
ling in Minnertsga (FR) sprak die 

theorie wel aan. Hij melkt 160 
koeien, de helft zit in een oude 
ligboxenstal en de andere helft in 
een relatief nieuwe stal met roos-
tervloer. „Mortellaro was hier 
een veelvoorkomend probleem”, 
vertelt hij. „‘s Zomers tijdens het 
weiden ging het wel, maar gemid-
deld had jaarlijks toch wel 30 tot 
40 procent van de koeien er last 
van. Vooral de vaarzen, die kre-
gen het zodra ze bij de melkkoei-
en kwamen.”

Alternatieve oplossing
Schuiling was regelmatig in de 
weer met de behandeling van 
de koeien, een verbandje hier, 
een spray formaline daar.  Hij 
gebruikt gehakseld stro in de 
boxen. Samen met de mest vormt 
dat een korstje op de klauwen 
waaronder Mortellaro zich kan 
ontwikkelen. Omdat stro zorgt 
voor extra organische stof in de 
mest, wilde hij daar niet vanaf 
stappen. Schuiling zocht alter-
natieve oplossingen. Uiteindelijk 

werd het de JetWash. 
„Het heeft wel anderhalf jaar 

geduurd voor ik de stap nam. Een 
JetWash kost nogal wat. En in het 
begin had ik ook zo mijn twij-
fels, maar na een maand waren 
de klauwen wel mooi schoon”, 
vertelt de Friese melkveehouder. 
„De Mortellaro is fl ink achteruit 
gegaan. Echte Mortellaro-koeien 
raken er hiermee ook niet van af 
– die houd ik wel onder controle 
met formaline –  maar bij de vaar-
zen zie ik weinig tot geen nieuwe 
gevallen meer. Ik hoop dat ik er 
zo op den duur helemaal vanaf 
raak.”

De koeien stappen nu na elk 
melkmaal door de stralen. In de 
bak ligt een rubber mat, de koei-
en vinden het niet eng om daarop 
te stappen. Eens per week wordt 
er gedurende twee melkmalen 
automatisch formaline aan toe-
gevoegd. Schuiling schat dat het 
aantal Mortellaro-gevallen het 
afgelopen jaar met meer dan de 
helft is afgenomen, naar 10 tot 15 
procent van de koeien. 

‘Veelbelovend’
Jan van Weperen heeft in het 
Friese Oosterwolde een bedrijf 
met ongeveer vijfhonderd koeien. 
Hij ziet het systeem als een van 
de managementmaatregelen die 
kunnen bijdragen aan het terug-
dringen van Mortellaro. Hij heeft 
de JetWash pas sinds begin febru-
ari in gebruik – tegelijk met zijn 
nieuwe rotormelkstal – maar hij 
vindt het er veelbelovend uitzien. 
„De Mortellaro-infectiedruk was 
op ons bedrijf al niet hoog, maar 
nu er verbetering in zit, gaan we 
voor de nul”, zegt hij.

Van Weperen gebruikte voor-
heen altijd voetbaden waarin for-
maline werd gecombineerd met 

kopersulfaat. Met het gebruik van 
kopersulfaat zijn ze na de komst 
van de JetWash direct gestopt, 
vertelt hij. „Formaline gebruiken 
we nog wel, een paar dagen per 
week. Maar als de infectie straks 
nagenoeg nul is, dan denk ik dat 
we dat ook achterwege kunnen 
laten.” Kopersulfaat en formaline 
zijn zware chemische middelen 
die kankerverwekkend kunnen 
zijn. Het gebruik wordt mogelijk 
aan banden gelegd. 

‘Rotspul’
„Formaline is rotspul”, beaamt 
melkveehouder Henk Vink uit 
Scheerwolde, een van de eerste 
JetWash-gebruikers. Zijn 180 
koeien zitten verdeeld over een 
oude en een nieuwe stal. In de 
oude stal gebruikt hij reguliere 
voetbaden, waar hij zelf forma-
line in oplost. „Maar dat worden 
snel strontbakken”, schetst hij. 
„Na een dag moet ik ze weer ver-
vangen, en dan ben je zelf met die 
formaline in de weer.”

In de nieuwe stal staat nu voor 
het derde jaar de JetWash achter 
de melkrobot. Eens in de tien, 
twaalf dagen verandert het wa-

Het JetWash-klauwverzorgingsbad lijkt op een gewoon voetbad, maar dan met voor en achter twee flinke water-
stralen. De klauwen worden aan de voor- en achterkant schoongespoten.
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Dairy Solutions heeft in Nederland, Duitsland, Denemarken en Hongarije 
bij elkaar nu een tiental van deze systemen verkocht. De JetWash is ge-
maakt van rvs, is 3.20 meter lang en 76 centimeter breed. De pomp heeft 
een ‘oog’ en slaat automatisch aan als er een koe nadert. Mest, vuil en vies 
water worden continu gefilterd. Het systeem werpt het vuil zelf uit en vult 
automatisch vers water aan. De doseerpomp voor desinfectiemiddelen 
heeft een bereik van 0 tot 4 procent. Het waterverbruik is 1 à 2 liter per koe 
per dag. 
De investering in het systeem is volgens DairySolutions snel terugverdiend: 
„De kosten van klauwproblemen zijn gemiddeld 53 euro per aanwezige 
koe, dus op een bedrijf van 100 koeien is dat al 5.300 euro per jaar.” De 
prijs voor het systeem compleet met doseerpomp voor desinfectie is 6.250 
euro.
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 S. aureus is kansloos 

 10-20% sneller melken 

 Sublieme speenconditie 

 Rustige koeien en vaarzen 


