Pehmeämpi laskeutuminen
umpikauteen

Mahdollisuus vähentää umpeenpanon aiheuttamaa stressiä

MAITO
UMPEENPANO

Umpeenpano on lypsylehmälle stressaava ja
kivulias tuotantokierron vaihe.
Umpeenpanon yhteydessä utareeseen jää
runsaasti maitoa.
Maidon aiheuttama paine utareessa voi
aiheuttaa lehmälle kipua ja epämukavuutta.
Maidon aiheuttama paine lisää myös maidon
valuttamisen ja utaretulehduksen riskiä.
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Mikä on Bovikalc® Dry?
Bovikalc® Dry on umpeenpantaville lypsylehmille tarkoitettu suun kautta
annettava anionisia kivennäisaineita sisältävä täydennysrehu.
Miten Bovikalc® Dry toimii?
Bovikalc® Dry vähentää maidontuotantoa umpeenpantaessa. Suun kautta
annettu kapseli hajoaa pötsissä 30 minuutissa, jolloin anionisuolat
vapautuvat ja imeytyvät, mikä vaikuttaa lehmän happo-emäs-tasapainoon.
Maidontuotannon väheneminen perustuu ohimenevään metaboliseen
asidoosiin.

Tutkittu teho

Bovikalc® Dry -valmistetta saaneilla lehmillä on umpeenpanon jälkeen
merkittävästi pienempi maidon aiheuttama utareen paine ja enemmän
makuulla vietettyä aikaa, kuin kontrolliryhmällä.

G. Maynou et. al, Effects of oral administration of acidogenic boluses at dry-off
on performance and behavior of dairy cattle. J. Dairy Sci. 101:1–12
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LAME COWS

Tutkimukset osoittavat, että nykyaikaisessa maidontuotannossa jopa 50% toista kertaa poikivista ja
vanhemmista lehmistä kärsii piilevästä kalkinpuutteesta
poikimisen yhteydessä. Oireettomanakin kalkinpuutteella
HIGH PRODUCING
COWS
on haitallisia vaikutuksia lehmän
terveydelle ja
tuotokselle.

ODOTETTAVISSA

OLEVA ROI
KARJATASOLLA

+30%

Uudet tutkimukset osoittavat, että Bovikalcin antaminen
kaikille toista kertaa poikiville
ja vanhemmille
lehmille
WHOLE
HERD
poikimisen yhteydessä on lähes aina taloudellisesti
kannattavaa karjatasolla. Kun tuottavuus paranee
enemmän kuin investoidun panoksen verran, on
sijoitetun pääoman tuottoaste (Return of investment,
ROI) positiivinen.
Antamalla rutiinisti kaikille toista kertaa poikiville ja
vanhemmille lehmille Bovikalcia poikimisen yhteydessä
vähennät poikimahalvauksen riskiä karjassasi ja piilevän
kalkinpuutteen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia.
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Perinteinen Bovikalc
poikimisen yhteydessä

