
Het hieronder beschreven programma 
heeft succesvol gewerkt voor vele fokkerij 
liefhebbers in landen over de gehele 
wereld. Een paar weken voor het afkalven 
tot een paar weken na het kalven is  de 
meest kritische periode in een melkkoe 
haar leven. Dit heeft uit eindelijk te maken 
met de gezondheid van het uier, de 
winstgevendheid  en de levensduur van 
elke koe in uw veestapel. De uiterlijke 
verzorging van het uier is belangrijk! Maar  
vaak word in tegenstelling tot behuizing, 
veevoeders, grasland , productie en 
genetica dat nog wel eens  over het 
hoofd gezien.

Bij koeien groeit er vaak veel haar op het uier, 
vooral in de wintermaanden. Wij raden u aan om 
twee weken voor het kalven het uier te ontharen 
/ te schroeien. De koe zal dan kalven met een 
schoner uier. Tijdens het schroeien , moet de vlam 
een milde gele vlam hebben en een bereik van 
20 cm of meer. Als u tijdens het schroeien de 
vlam dicht bij het uier houd, en de vlam snel en 
evenredig langs het uier laat gaan geeft dit het 
beste resultaat. Een andere in het programma is 
de toepassing van UDDER – COMFORT kort voor 
het afkalven.

Wanneer u UDDER – COMFORT gebruikt, zijn er vijf 
onderdelen waar u zich bewust van moet zijn.

1. WANNEER GEBRUIKT U UDDER – 
COMFORT?
Eerst en belangrijkste gebruik van UDDER-
COMFORT is kort voor het afkalven. Het verlicht de 
pijn van het harde en gezwollen uier. Ook is het 
dan het meest effectief tegen klinische en sub 
klinische mastitis ( somatische cel gehaltes ). Vele 
externe parasieten zullen ook verdwijnen.

2. WAAR GEBRUIKT U UDDER – COMFORT?
Voor het afkalven , aan de buitenkant van het uier 
met een minimale hoeveelheid product. 
Tijdens de lactatie kan UDDER-COMFORT ook 
gebruikt worden als er bij een ontsteking  er een  
intensiever behandeling is vereist .

3. HOEVEELHEID UDDER-COMFORT IS ER 
NODIG PER BEHANDELING?
Voor het afkalven , bij een groot uier 10 volle 
sprays , bij een klein uier vijf of zes sprays per keer.  
2 x per dag , gedurende 4 dagen. 
Voor kwartieren met ernstige problemen tijdens de 
lactatie spuit u 5 sprays per kwartier. 2 x per dag 
gedurende 5 dagen. 
De melkkwaliteit dient na behandeling te worden 
gecontroleerd. Om te zien of met de behandeling 
de gewenste resultaten zijn bereikt, kunt u de MAS-
D-TEC , of CMT peddel gebruiken.

4. GEBRUIK MINIMALE HOEVEELHEID VOOR 
MAXIMUM RESULTAAT.
Zet het mondstuk van de handspuit strak en bijna 
dicht zodat de spray er uitkomt in een fijne dunne 
mist. Knijp in de handel van de spuitbus terwijl 
u een snelle naar beneden gaande beweging 
maakt  vanuit uw pols. Dit doet u op een afstand 
van 15 cm van het uier, dit om de hoeveelheid 
product te maximaliseren op het uier. Probeer dit 
niet te herhalen over het reeds behandelde stuk, 
het kan geen kwaad maar maakt het gebruik 
alleen maar duurder.

5. WAT U KUNT VERWACHTEN VAN UDDER – 
COMFORT
Het uier zal voor het afkalven na behandeling 
met UDDER-COMFORT veel zachter zijn. De koe 
zal minder bloedige melk, gezwollen spenen 
en intern littekenweefsel hebben.  Dit zal op zijn 
beurt leiden tot een betere kwaliteit van het uier 
waarmee de koe veel langer in de veestapel 
blijft, omdat ze meer productief kan zijn en blijven. 
De koe zal veel rustiger en stiller zijn tijdens de 
eerste melkbeurt, en zal de melk eerder laten 
vallen.  Op de langere termijn zijn de voordelen 
: Kwaliteit uiers, en kwaliteit spenen die leiden 
tot een hogere productie , lagere scc en meer 
lactatie perioden. De koe heeft een langer en 
winstgevend leven in de veestapel. Dit betekent 
minder spanning op de koeien en de veehouder.
Na de eerste week van het afkalven, is het 
belangrijk om de positieve resultaten van dit 
programma te bevestigen met een snelle test van 
de melkkwaliteit met de MAS-D-TEC.
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