
   

 

      

 
Producteigenschappen: Na het droogzetten van de koe blijft er een grote hoeveelheid melk in de uier achter 
door het stoppen met melken, wat tot uierstuwing leidt. De resulterende toename van de druk in de uier kan 
pijn en ongemak bij de koe veroorzaken. Bovikalc® Dry is een oraal mineraal supplement dat wordt 
toegediend aan melkkoeien bij het droogzetten. Bovikalc® Dry kan de melkproductie helpen verminderen na 
het stoppen met melken. Verminderde melk productie vermindert de melkophoping in de uier. 
 
Werkzaamheid: Bovikalc® Dry bevat anionische zouten, waaronder ammoniumchloride, calciumchloride en 
calciumsulfaat. Na orale toediening lost de bolus binnen 30 minuten op in de pens, waarna afgifte van 
anionische zouten en absorptie, welke invloed hebben op de zuur-base balans bij de koe. De vermindering 
van de melkproductie wordt verondersteld te worden bereikt door het induceren van een lichte en tijdelijke 
metabole acidose in het dier. De eenmalige toediening van 2 bolussen Bovikalc® Dry bij het droogzetten van 
een koe heeft een verminderde melkproductie aangetoond. De verminderde melkproductie vermindert de 
uierdruk en verhoogt daardoor de ligtijd van koeien. 
 
Samenstelling: Calciumchloride, calciumsulfaat, mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met 
azijnzuur. 
 
Toevoegingsmiddelen: Vitaminen en pro vitaminen: Vitamine D3 (3a671): 100.000 IU per kg; Vitamine E 
(3a700): 5.000 IU per kg. Andere zoötechnische voedingsmiddelen:  Ammoniumchloride (4d8): 10,4%. 
Spoorelementen: Selenium-Se (E8): 12 mg per kg 
 
Analytische bestanddelen: Calcium: 19,8%; Vocht: 30,3%. Bovikalc® Dry bevat geen natrium, fosfor of 
magnesium. 
 
Toediening: Om te gebruiken bij melkkoeien bij het droogzetten. Geef 2 bolussen bij de laatste melkbeurt of 
8-12 uur vóór de laatste melkbeurt. Dien niet meer dan 4 bolussen per 24 uur toe. 
 
Voorzorgsmaatregelen: Als de coating op de bolus beschadigd raakt of breekt, moet u de bolus niet 
toedienen. 
 
Bewaren: Bewaren bij max. 30 °C. De bolus moet in de container bewaard worden tot onmiddellijk voor 
gebruik, omdat de bolus gevoelig is voor luchtvochtigheid. Ten minste houdbaar tot: zie “EXP” of (MM/YY). 
 
Distributeur België       Fabrikant 
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA,    Boehringer Ingelheim 
Avenue Arianelaan 16,       208-R854833 
1200 Brussel/Bruxelles  
HN100717 
 
Bovikalc® Dry  is een geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH – gebruikt onder licentie. 


