
Uudenlainen mahdollisuus helpottaa 
korkeatuottoisen lypsylehmän  

umpeenmenoa

MAINOS

BOVIKALC® DRY  -TÄYDENNYSREHUVALMISTE  
AUTTAA VÄHENTÄMÄÄN LEHMÄN MAIDONTUOTANTOA  

UMPEENPANON YHTEYDESSÄ.  
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Boehringer Ingelheimin kehittämä 
valmiste on saanut Euroopassa  
innostuneen vastaanoton, se mm. sai 
Eurotier 2018 -messuilla ’Innovation 
of the year’ -tunnustuksen Animal 
health -kategoriassa. Bovikalc® Dry  
on tullut Suomessa saataville keväällä 
2019.  

Nykyaikaisessa maidontuotannossa 
lehmät pyritään umpeuttamaan  
suhteellisen korkeasta päivätuotoksesta. 
Korkeasta tuotoksesta umpeuttaminen 
on lehmälle epämukavaa, ja lisää  
lehmän todennäköisyyttä sairastua  
utaretulehdukseen seuraavan poikimisen 
jälkeen. Keinoja nopeuttaa maidon  
ehtymistä umpeenpanon yhteydessä on 
pyritty kehittämään jo pitkään.

Bovikalc® Dry on Bovikalc® 

-tuoteperheen toinen tuote Suomessa.  
Bovikalc® Dry -kapseli sisältää  
anionisia kivennäissuoloja. Kapselit 
annostellaan lehmälle Bovikalc®- 
annostelijalla. Ohjeannos on 2 kapselia 
kerta-annoksena. Paras hyöty tuotteesta 
saadaan, kun kapselit annostellaan noin 
2 vuorokautta ennen viimeistä lypsyä.

Valmisteen vaikutus perustuu  
lehmän elimistön happo-emäs- 
tasapainon muutokseen. Elimistön  
happo-emästasapainon muuttamista 
anionisuoloja syöttämällä on  
perinteisesti käytetty hyväksi umpi- 
kauden rehustuksessa poikima- 
halvauksen ennaltaehkäisemiseksi.  
Kahden Bovikalc® Dry -kapselin  
 

aikaansaaman muutoksen  
happamuudessa lehmän elimistö  
palauttaa ennalleen kahdessa  
vuorokaudessa kapselien annostelusta.  
Tämä ohimenevä muutos riittää  
kuitenkin rajoittamaan laktoosi- 
synteesiä ja lehmän ruokahalua noin 
kolmeksi päiväksi, mikä johtaa maidon 
tuotannon vähenemiseen.

Umpeenpano on  
lehmän terveenä  

pysymisen kannalta 
kriittinen hetki

Lypsylehmän tuotantokierrossa  
utaretulehduksia esiintyy eniten  
poikimisen jälkeen, alkulypsykaudella 
sekä umpeenpanon yhteydessä ja sen 
jälkeen.

Tiedetään myös, että suuri osa  
alkulypsykauden utaretulehduksista  
saa alkunsa umpikaudella. Utare  
tulehtuu poikimisen jälkeen sitä  
todennäköisemmin, mitä suuremmasta  
maitomäärästä lehmä on laitettu  
umpeen. Isosta maidosta umpeen  
jätetyllä lehmällä vedinkanavat  
pysyvät auki huomattavan pitkään,  
yli 21 kg:n päivämaidosta  
umpeutetuilla lehmillä jopa puolet  
vedinkanavista voivat olla avoinna  
vielä kuukausi umpeenpanon jälkeen.

Ymmärrys siitä, miten stressi  
heikentää elimistön vastustuskykyä 
erilaisia taudinaiheuttajia vastaan,  
lisääntyy jatkuvasti. Umpeenpano  
aiheuttaa lehmälle monenlaista  
stressiä: Siirto uuteen ryhmään ja  
ympäristöön, tuttujen rutiinien ja  
ruokinnan muuttuminen, ja  
pakkautuvan maidon paine utareessa. 

On todettu, että lehmät makaavat  
normaalia vähemmän umpeen- 
panon jälkeen, etenkin viimeistä  
lypsyä seuraavan vuorokauden aikana. 
Sitä vähemmän, mitä suuremmasta 
maitomäärästä ne on jätetty umpeen. 
Täyden utareen päällä ei ole mukava 
maata. Riittämätön lepo lisää lehmän 
umpeenpanon yhteydessä kokemaa 
stressiä.

Bovikalc® Dry -valmistetta saaneet 
lehmät ovat tutkimuksissa viettäneet 
enemmän aikaa makuulla viimeistä 
lypsyä seuraavan 24 tunnin aikana, 
kuin ilman Bovikalc® Dry -valmistetta 
samasta maitomäärästä umpeutetut.

Pienempi maidon paine utareessa 
viimeisen lypsyn jälkeen on hyväksi  
sekä lehmän hyvinvoinnille että  
utareen terveydelle.
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