
De Bovikalc® Range Introductie van de Bovikalc Range 

Er zijn twee kritieke momenten in de
lactatie van de melkkoe. U als veehouder 
heeft in deze periodes grote invloed op 
de gezondheid en het welzijn van uw 
melkkoeien. Afkalven en Droogzetten.

DE BOVIKALC RANGE VOOR EEN BETER 
MANAGEMENT VAN DE LACTATIECYCLUS

Zoals veel melkveehouders wereldwijd, gebruikt u Bovikalc© 
om melkziekte te managen.

Nu is er Bovikalc©Dry om u en uw melkkoeien tijdens droogzetten 
te ondersteunen.

DROOGZETTEN
AFKALVEN

Kijk op www.bovikalc.nl voor actuele informatie en 
video’s met meer informatie!
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Wat is Bovikalc®Dry?
Bovikalc®Dry is een mineralen supplement met 
anionische zouten toe te dienen aan melkkoeien 
op het moment van droogzetten.

Wat doet het?
Het belangrijkste effect van Bovikalc®Dry is de 
reductie van melkproductie op het moment van 
droogzetten. Het zijn echter de indirecte effecten 
die het werkelijke voordeel opleveren van het 
toedienen van Bovikalc®Dry.

Aangetoonde effecten1:
 vermindering van druk op de uier door de vermindering van melkproductie.
 verhoogd koe comfort door langere ligtijd.

Bovikalc®Dry; de comfortabele 
manier van droogzetten

Bovikalc®; ter voorkoming 
van melkziekte 
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Ontwikkeling van druk op de uier na droogzetten (in Newton per cm2)

Wat is Bovikalc?
 Bovikalc is een bolus die 42 gram Calcium per bolus, 

bestaande uit 2 soorten calcium.

Het snel beschikbare calciumchloride en daarnaast 
calciumsulfaat dat zorgt voor een langdurige afgifte.1,2

Wat doet het? 
 Preventie en behandeling van subklinische 

en klinische melkziekte rondom afkalven.

Wat levert Bovikalc op?
 Een economische analyse laat zien dat 

gebruik van Bovikalc voor elke 2e kalfskoe 
of ouder een positieve bijdrage levert aan 
het bedrijfsresultaat3. 

 Studies tonen aan dat tot 50% van de 
melkkoeien subklinische melkziekte 
hebben bij afkalven.
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