
Bovikalc®

Rutinmässig 
hantering av 
kalciumbrist 

Vilka kor har ökad risk för  
hypokalcemi?1, 3, 4, 5

●	 kor med hög mjölkproduktion

●	 kor som innan kalvning är måttligt till tydligt halta (rörelsepoäng 3-4 av 4)

●	 kor som inför kalvning har en hullpoäng över 3,5

●	 sinperiod på mer än 60 dagar

●	 äldre kor 

●	 tvillingfödslar eller dödfödslar 

●	 kor som har haft kalvningsförlamning vid tidigare kalvningar

Samtidigt visar en ny studie, att det inte bara är de kor som återfinns i de högsta riskkate-
gorierna för hypokalcemi som gagnas av kalciumtillskott.  

kor med hög mjölkproduktion och halta 
kor sVarar positiVt på behandling med 

boVikalc®, äVen om de inte tillhör de 
klassiska riskkategorierna3

rutinmässig hantering:
●	 i besättningar där kalvningsförlamning förekommer behandlas alla andrakalvare och
 äldre med Bovikalc®

●	 i besättningar utan problem med klinisk kalvningsförlamning behandlas i första hand kor
  med hög mjölkproduktion i föregående laktation och halta kor med Bovikalc®
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När juvret börjar producera mjölk krävs ett hastigt och stort tillflöde av kalcium. Eftersom 
endast en begränsad mängd kalcium finns omedelbart tillgängligt, resulterar detta i ett 
snabbt fall av kalciumhalten i blodet. När halten kalcium i blodet blir för låg för att kroppens 
normala funktioner ska kunna upprätthållas föreligger kalciumbrist, hypokalcemi.

Subklinisk hypokalcemi kännetecknas av för låg kalciumhalt i blodet, samtidigt som halten 
inte är låg nog för att orsaka kliniska symptom såsom kalvningsförlamning.

Även i besättningar som har god skötsel och utfodring av sinkorna, och där risken för klinisk 
kalvningsförlamning är låg, kan så mycket som varannan ko i andra laktationen eller äldre
uppleva en period av hypokalcemi under de första 24-48 timmarna.

Hypokalcemin har inte ”bara” en negativ effekt på mjölkproduktionen. Genom ett minskat 
foderintag, kan den låga kalciumhalten resultera i ökad förekomst av metaboliska sjukdo-
mar, ett nedsatt immunförsvar och en försämrad fruktsamhet.

hypokalcemi - mer än kalVnings-
förlamning!

borde Vi öVerVäga rutinmässig 
behandling aV subklinisk kalciumbrist?  

ny forskning visar att så är fallet!3

♦  2 stora kommersiella mjölkkobesättningar

♦  andrakalvare och äldre kor (n = 927)

♦  mycket god mjölkproduktion (besättningsgenomsnitt = 12 400 kg)

♦  alla sinkor utfodrade med extra anjoner i perioden fram till kalvning 

♦  låg förekomst av klinisk (<1 %) och subklinisk hypokalcemi  

♦  korna gavs antingen inget oralt kalciumtillskott eller två stavar Bovikalc® (den första 
 staven inom 2 timmar efter kalvning och den andra inom 8-35, i genomsnitt 21 timmar 
 efter kalvning) 

resultat av studien:

•	 endast	6	kor	(av	927)	behandlades	mot	kalvningsförlamning	under	studiens	gång

•	 kor	med	högst	mjölkproduktion	under	föregående	laktation	(>105	%	av	besättningens
 genomsnitt) och halta kor svarade bäst på behandling med Bovikalc®

 ●  halta kor hade färre hälsostörningar (ex metrit, löpmagsförskjutning, mastit,  
  acetonemi) under de 30 första dagarna av laktationen

 ●  halta kor och de med tidigare högst mjölkproduktion gav i genomsnitt 3,1 kg mer 
  mjölk (+7,2 %) vid första provmjölkning efter kalvning än jämförbara kor som inte 
  behandlats med Bovikalc® – utan en samtidigt ökad risk för hälsostörningar!

48 % AV kORNA GAV SIGNIfIkANT mer mjölk 
EfTER BEHANDLING MED boVikalc®3

hypokalcemi ökar risken för följande1,2: 

•	Mastit
•	Ketos	(acetoneMi)
•	Kvarbliven	efterbörd	
•	löpMagsförsKjutning

•	Kalvningssvårigheter
•	livModerinflaMMation
•	slaKt
•	nedsatt	MjölKproduKtion

Bovikalc® kor Kontrollkor
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* Halta kor och kor som under föregående laktation mjölkade >105 % av 
   besättningens genomsnitt
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hypokalcemi (klinisk eller subklinisk)

mjölkproduktion

Funktion av skelettmuskulatur

Skador

Torrsubstansintag Löpmagsförskjutning

Våmkontraktioner

Ketos (acetonemi)

Löpmagsmotorik

Funktion av glatt muskulatur


