
Genom att använda en produkt för avtorkning som
innehåller jod eller klor kan man inte ta död på
anaroba sporer - de skall tvättas av!

√√√√√ Bättre arbetsmiljö

√√√√√ Mycket skonsam mot spenhuden

√√√√√ Inga skadliga bakterier på spenen efter tvätt!

Blu-Wash
En genväg till bättre mjölkkvalitet!



Ecolab AB
Box 164
125 24 Älvsjö
Tel 08-603 22 00
www.ecolab.se

Blu-Wash
Smutsiga juver ökar risken för juverinfektioner
Forskningsresultat visar att kor med smutsiga juver har en ökad risk för höga celltal och juverinfektioner. Mer än en tredjedel av
juverinfektionerna hos kor med smutsiga juver orsakas av “dålig hygien”. Undersökningar har visat på ett samband mellan
renheten hos ben och juver och uppkomsten av bakterier i mjölkprov samt förhöjda celltal. Forskare menar därför att kor med
dålig hygien, speciellt runt juvren, har en ökad risk för juverinfektioner och förhöjda celltal. Risken för juverinfektioner är dubbelt
så stort hos kor med smutsiga juver.

Vid en vetenskaplig undersökning blev följande iakttagelser gjorda:
Celltal och uppkomsten av bakterier i mjölken ökade med stigande resultat för juverhygien (dålig hygien). Det var tydligt ett
samband mellan hygienresultatet och uppkomsten av bakterier i mjölken. Kor med ett högt hygienresultat för juver (smutsiga
kor) hade en dubbelt så stor risk för uppkomst av juverinflammationsbakterier i mjölken jämfört med de rena korna (lågt
resultat). Undersökningen betonar vikten av rena kor. Uppkomsten av juverinflammationsbakterier i mjölken betyder inte alltid
att kon har juverinflammation, men risken för att hon får det ökar väsentligt. Forskarna har beräknat att mer än en tredjedel av
juverinfektionerna hos kor med smutsiga juver beror på “dålig hygien”.

Blu-Wash har flera fördelar:

√√√√√ Effektivt, avlägsnar både löst och fast sittande smuts

√√√√√ Anpassar juverhudens pH och påverkar därför varken mjölken eller kon

√√√√√ Kända och väldokumenterade tvättaktiva ämnen

√√√√√ Innehåller fullständigt nedbrytbara ämnen

1. Papper fuktat med
rengöringslösning

   Tre metoder för applicering av Blu-Wash

Du väljer själv metoden, Blu-Wash passar till alla!

God hygien börjar innan mjölkningen!

När kon skall mjölkas är juver och spenar ofta nedsmutsade med gödsel, smuts och så klart även med bakterier. I det moderna
lantbruket fokuseras det i dag särskilt mycket på innehållet av anaeroba sporbildare som främst förekommer i mjölk från lantbruk
med dålig juver- och stallhygien. Anaeroba sporbildare är för mejeriindustrin ett stort problem eftersom man inte
omedelbart har möjligheten att pastörisera bort problemet. Speciellt vid osttillverkning är mjölk med ett mycket lågt antal sporer av
stort interesse eftersom ostmjölk med stort innehåll av sporbildare ofta medför att osten i mogningsprocessen utvecklar sig
negativt och därmed inte kan säljas. Det är därför särskilt viktigt att spenarna avtorkas noggrant och effektivt.

Artnr: 2296930
Förpackning: 4 x 5 kg

2. Spraya på Blu-Wash och
torka efter med trasa

3. Trasa fuktad med
rengöringslösning


