En klövvård tack!
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Klövverkning steg för steg

Verkningen börjar med att klippa bort klövväggens överskottshorn.

Tån verkas. Bilden visar en klöv med mycket
förvuxen tå.

Klöven är färdigverkad. Lägg märke till den
vita linjen som syns på en nyverkad klöv.
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grus och annat som kan ha fastnat. Klipp därefter tån men inte
så långt in att det börja blöda. Klipp klövväggen på insidan och
utsidan av klövhalvan så att klöven får den rätta formen. Lämna
väggen så att den ”sticker ut” ett par millimeter nedanför sulan.
Ballen skall bara verkas om överflödigt horn eller fickbildning
behöver tas bort. Gör likadant med den andra klövhalvan. Om
klövarna har varit kraftigt förvuxna, bör verkningen ske i åtminstone två omgångar. I annat fall kommer benvinklarna att
ändras för mycket och för snabbt, och det kan vara smärtsamt
för djuret. Desinficera klövtången mellan varje djur om det finns
problem med smittsamma klövsjukdomar i besättningen. Tjära
kan penslas i klövspalten efter avslutad verkning. Det har bakteriedödande och uttorkande effekt.

Kronben
Klövben
Köttklöv

och tåhornet. Om djuret gått på fuktigt underlag en längre tid,
kan sul- och ballhornet bli uppmjukat och fuktigt. Det kan leda
till att skador och inflammationer uppstår. Vita linjen utgör övergången mellan vägg och sula. Den består av omogen hornvävnad och är känslig för yttre påverkan.
Klövväggen växer några millimeter varje månad
Om djuret rör sig mycket på hårt underlag slits väggen i samma
takt som den växer. Sulhornet växer i den takt som behövs, dvs.
hårt mottryck ger snabbare tillväxt. Hos framför allt installade får
på djupströ slits emellertid inte klövväggen i samma takt som
hornet växer. Hornet är hårdare i främre delen av klöven och
slits inte så snabbt som sul- och ballhornet. När vägg- och tåhorn växer ökar belastningen på bakre delen av klöven. Slitaget
i ballområdet ökar och i tån minskar det. När vikten förläggs
bakåt i klöven uppkommer en påfrestning på djupa böjsenans
infästning som kan vara smärtsam. För att parera för smärtan
antar djuret en tåvid benställning, vilket ytterliggare försämrar
klövens normala nedslitning. Följden blir att tån blir längre och
klövväggen växer in under klöven. Vikten på klöven förläggs
mer och mer baktill. Till slut blir det en felaktig vinkel i tån och
klövleden.
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Klövkapselns vägg
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Vita linjen
Sulan

Klövspalten

Fårklöv sedd underifrån (t.v.) och från sidan (t.h.).

Kronrand

Klövkapsel

Läs mer om klövvård och klövsjukdomar i denna broschyr. Den
kan beställas på Jordbruksverket.
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