
CaliBol® Green
Diætetisk calciumbolus til mindskelse
af risikoen for mælkefeber
CaliBol® Green indeholder calciumgluconat, som er en e� ektiv 
calciumkilde til køer til mindskelse af risikoen for mælkefeber. 
Denne calciumkilde er tilladt i økologisk produktion. Derudover 
indeholder CaliBol® Green en naturlig aktiv form af vitamin D3 i 
form af Solanum glaucophyllum. 

CaliBol® Green indeholder:
• Calcium gluconat, det samme aktive 

stof som i calcium injektionsvæske  
• Lithothamnium (naturligt calcium 

fra Calcareum algen)
• Solanum glaucophyllum                

(voksbladet Natskygge), den aktive 
form af vitamin D3

Pakning:
• 6 stk. pr. lynlåspose
• 30 stk. i kasse
• 6 kasser pr. yderkasse

Fordele og e� ekt:
• Tilfører hurtig optageligt calcium 

ved kælvning
• Den aktive form af vitamin D3 virker 

hurtigt og understøtter calcium 
optagelse

• Mindsker risiko for mælkefeber ved 
kælvning

• Dokumenteret e� ekt 
• Indgives nemt og hurtigt med en 

bolusindgiver
• Tilladt at anvende i økologisk pro-

duktion

Anvendelse:
1. bolus: Fra 12 timer før kælvning eller 
senest ved kælvning
2. bolus: 2-12 timer efter kælvning

Det er vigtigt, at de anførte 
intervaller følges for optimal e� ekt. 
Det anbefales at konsultere en 
ernæringsekspert inden brug.

Forbrug:
2 boli pr. ko i perioden omkring 
kælvning
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CaliBol® Green

Sådan indgives Calibol® Green:

Fakta om forsøget:
• 4 Holsteinkøer blev anvendt til 

testen. 

• For at sikre et bredt grundlag 
var køerne fra 2. til 5. kalvs ko 
med en gennemsnitlig årlig 
ydelse på 11.000 L mælk.

• Første bolus blev indgivet mel-
lem 12 og 0 timer før kælvning. 
Anden bolus blev indgivet ca. 
12 timer efter kælvning.

• Calciumkoncentrationen blev 
målt i blodet umiddelbart før 
første bolus blev givet, og 
målt to gange efter indgivelse 
af anden bolus.

Calciumkoncentration i blod, mmol/L

1. bolus
12 timer før kælvning

Kælvning
Seneste indgivelse af 1. bolus

2. bolus
2-12 timer efter kælvning 

Tidslinje for anvendelse: 

1,5 mmol/L = Klinisk mælkefeber
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