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Egy csülökproblémák kezelésével 
foglalkozó holland kutatóintézet 
állományszintű kisérletbe fogott: a 
teljes csordánál gyorsan elharapódzó  
csülökbetegséggel szemben hetente 
egyszer az Intra Hoof-fit Sprayt 
alkalmazták és nyolc hét alatt sikerült a 
teljes állományt tünetmentessé tenni.

A hagyományos csülökfürdetési eljárások hatékonyak 
lehetnek a csülökbetegségek megelőzésében, de csak 
akkor, ha a megfelelő terméket (Intra Hoof-fit Bath¹) és a jól 
bevált kezelési gyakorlatot alkalmazzuk. Kifejlesztettük és 
forgalmazzuk az Intra Hoof-fit Sprayt, ami egy hígítás nélkül 
alkalmazható újítás. Felhasználtuk a Hoof-fit technológia 
fejlesztése során szerzett üzemi tapasztalatokat, a kelát-
kötésű nyomelemek védő hatását, a termék hosszú ideig a 
kezelt felületen való megmaradását, akár nedves csülkön² 
is.  Az új termék lehetővé teszi, hogy minden egyes állat 
hátsó csülkeit kezelni tudjuk akár egy alacsony nyomású 
permetezővel, akár automatikusan működő spray-kapun 
történő áthaladáskor.

Egy holland kutató intézet hosszú, többfázisú kísérletet 
állított be egy 45 tejelő tehenet tartalmazó csordánál, ahol 
az egyes megfigyelési szakaszokban, négy héten keresztül 
egyedi kezeléseket végeztek minden szükséges esetben 
az egész állománynál. Az 1. sz. ábrán jól látható, hogy 
2019-ben, a legeltetési időszakban négy csülökproblémát 
kezeltek az első (kék)négyhetes kísérleti szakaszban. 
A téli időszak elején, az állatok istállóba kerülésekor, a 
három (piros) négyhetes kísérleti szakaszban 2019/2020 
csak vízzel tisztították a csülköket, ami váratlan és hirtelen 
csülökromlást eredményezett az állatoknál. 23 beteg 
egyedet regisztráltak (2-4. szakasz). Vagyis az állomány fele 
hirtelen megfertőződött.

CSÜLÖKPROBLÉMÁK A 6X4 HETES PERIÓDUSOKBAN

1. sz. ábra A csülökproblémák a 3X4 hetes vizes fürdetési kísérlet (2-4. 

szakasz) alatt gyorsan szaporodtak, majd látványosan csökkentek az 

Intra Hoof-fit kezelés hatására (5-6.szakasz).

 
* Észlelések csak a melső lábakon (Az Intra Hoof-fit Sprayt a kísérletben 

csak a hátsó lábakon alkalmazták).
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Az észlelt probléma megszüntetése érdekében 
abbahagyták a vízfürdetési protokolt és állományszintű 
kezelést alkalmaztak Hoof-fit Sray-jel az összes tehén hátsó 
lábain. Már az első négyhetes időszakban (5. zöld szakasz), 
az esetszám leesett 11-re. A 6. szakaszban az esetszám 
már csak 2 egyedre, azok első csülkének kezelésére 
korlátozódott. Ez az észlelés felhívja a figyelmet arra, hogy 
célszerű mind a négy lábat kezelni. Az ismertetett kísérlet 
során csak a két hátsó láb kezelése történt. Megjegyezzük, 
hogy mind a négy szakaszban a súlyos csülökproblémás 
állatokat egyedileg is kezelték.

AZ EREDMÉNY JÓL SZEMLÉLTETI, 
HOGY:
• A Hoof-fit Spray heti egyszeri 

preventív alkalmazása nyolc hét 
alatt szignifikánsan csökkenti a 
csülökproblémákat.

• A megfigyelt csökkenés a 
veszélyesebb téli időszakban (5-6. 
zöld szakasz), sokkal látványosabb 
volt, mint az egyébként általában 
problémamentes legeltetési szakban.

• Ne felejtsük el a melső lábakat is 
kezelni.

AZ INTRA HOOF-FIT SPRAY 
TEHÁT IGAZOLTAN EGY KÖNNYŰ 
ÉS HATÉKONY MEGOLDÁS 
A CSÜLÖKPROBLÉMÁK 
MEGELŐZÉSÉBEN. 
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