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Bovikalc®: Bolus met calcium ter vermindering van het risico op melkziekte

VERWACHTE
RENDEMENT

+30%

LAME COWS

WHOLE HERD

HIGH PRODUCING COWS

Wat is Bovikalc?
Bovikalc is een bolus met 43 gram calcium.
Deze bestaat uit 2 soorten calcium:
 Snel beschikbaar calciumchloride1,2

  Calciumsulfaat, dat zorgt voor een  
langdurige afgifte1,2

Wat doet het? 
 Vermindering van het risico op 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

 Minder gezondheidsproblemen de eerste 30 dagen na 
afkalven en een hogere melkproductie bij de eerste 
melkcontrole3
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Bovikalc Bolus levert:
1. Bovikalc is de bolus die calcium levert
 Snel beschikbaar calciumchloride
 Langdurige afgifte met calciumsulfaat 

2. Beschermende coating
 Bescherming slokdarmwand
 Glijmiddel

3. Bovikalc heeft effect op kation-anionbalans
 Door anionische zouten: mobilisatie van calcium uit bot4

4. Grote veldstudie in USA toont aan:
 Koeien ≥ 2e lactatie met een bovengemiddelde melkproductie en  

kreupele dieren (≈ 48% van totaal aantal dieren) hadden met Bovikalc:
 Minder gezondheidsproblemen in de 1e 30 dagen in lactatie3

 Een hogere melkproductie (+ 3 kg ≈7,2%) bij de eerste melkcontrole3
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Ligtijd na droogzetten
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Wat is Bovikalc Dry?
Bovikalc Dry is een mineralen supplement met anionische zouten om toe 
te dienen aan melkkoeien op het moment van droogzetten.  

 
Wat doet het? 
Het droogzetten wordt comfortabeler voor koeien, door vermindering 
van uierdruk en een langere ligtijd.

DROOG ZETTEN

STUWING  
UIER

UIER PIJN  
EN  

ONGEMAK

VERHOOGD 
RISICO OP  
MASTITIS

IMPACT OP 
 WELZIJN KOE

IMPACT OP  
GEZONDHEID KOE

VERHOOGD  
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MELK LEKKEN

Aangetoonde effecten met
betrekking tot koe comfort1:
 Daling melkproductie

 Significante vermindering van druk op het uier

 Meer ligtijd Droogzetten is een stressvolle periode voor 
alle melkkoeien

 Wanneer gestopt wordt met melken, hoopt 
melk zich op in de uier, dit veroorzaakt een 
gezwollen uier

 Verhoogde druk in de uier veroorzaakt pijn en 
ongemak voor de koe

 Stuwing van het uier maakt de koe vatbaar 
voor infecties

Bovikalc® Dry: Helpt om de melkproductie te verminderen bij droogzetten

Voor toediening bolus 24 uur na bolus 48 uur na bolus
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1. Maynou et al 2018 Effects of oral administration of acidogenic 
boluses at dry-off on performance and behavior of dairy cattle



Voor een optimaal managemen t van de diverse lactatiestadia

SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN 
BOEHRINGER INGELHEIM EN U ONTVANGT 
EEN WAARDEBON VOOR EEN BOVIKALC 
BOLUSSCHIETER DIE VERZILVERD KAN 
WORDEN BIJ AANKOOP VAN EEN OMDOOS 
BOVIKALC OF BOVIKALC DRY.

KIJK OP WWW.BOVIKALC.NL VOOR ACTUELE INFORMATIE EN VIDEO’S!



De Bovikalc Range

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv 
Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar, Tel: +31 (0)72 566 24 11, AHruminantscare.NL@boehringer-ingelheim.com

Er zijn twee kritieke momenten aan het begin en aan het einde van de lactatie van de melkkoe; 
afkalven en droogzetten. U als veehouder heeft in deze periodes grote invloed op de gezondheid 
en het welzijn van uw melkkoeien.

Kijk op www.bovikalc.nl voor 
actuele informatie en video’s!

Bovikalc, ter vermindering  
van het risico op melkziekte 
rondom afkalven. Bovikalc Dry, helpt om de 

melkproductie te verminderen 
bij droogzetten.

DROOGZETTEN

AFKALVEN

Ammonium- 
chloride 

Calcium- 
chloride

Calcium- 
sulfaat

Ondersteund  
door weten-
schappelijk 
onderzoek


