
Na het afkalven van een koe treedt er regelmatig melkziekte op, 
ofwel een gebrek aan calcium. In deze periode heeft de koe een acuut 
calcium tekort. Om subklinische melkziekte voor te zijn beschikken wij 
over de unieke CAL24 bolussen. De bolus van CAL24™️ bestaat uit slechts 
één behandeling en voorziet de koe voor 24 uur aan de juiste hoeveelheid 
calcium.
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Maak kennis met RumiLife® CAL24™

DIT IS 
WAAROM 

JE VOOR 
CAL24 KIEST

VOORKOM PREVENTIEF 
CALCIUMGEBREK!

Voorkomt subklinische melkziekte 

Eenmalig toediening volstaat

Zorgt voor 24 uur ondersteuning

Vlotte opstart voor nieuwmelkte koeien

Zorgt voor hogere voeropname, direct na het afkalven

Bevat 2 natuurlijke calciumbronnen
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De CAL24 bolussen zorgt voor een aanzienlijk hogere calciumwaarde in het 
bloed bij koeien die twee keer of vaker gekalfd hebben.
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70%
van de VOLWASSEN
KOEIEN heeft
SUBKLINISCHE
MELKZIEKTE
(tekort aan calcium)

ELK GEVAL van subklinische
melkziekte brengt HOGE
KOSTEN met zich mee

Verlaagde weerstand
Mastitis
Gedraaide lebmaag
Vruchtbaarheidsproblemen
Verlaagde melkproductie

SUBKLINISCHE MELKZIEKTE
VERHOOGT HET RISICO OP:
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Maak kennis met KI Service SallandDE ORGANISATIE 
ACHTER CAL24

INDRUKWEKKENDE RESULTATEN

Wij als KI Service Salland zijn gestart met de in- & verkoop van RumiLife 

CAL24 bolussen. KI Service Salland is een ervaren en onafhankelijke KI- 

service organisatie in Dalfsen, en wij bieden alle materialen, benodigdheden en 

service aan op het gebied van vruchtbaarheid voor melkveehouders. 

Wij werken met ervaren specialisten en zijn de kennispartner op het gebied van 

melkziektes. Onze mensen hebben de juiste kennis in huis om je te helpen naar een 

gezonde en vruchtbare veestapel. Wij geven je graag onafhankelijk advies. Met onze 

GMP+ certificering zijn we voor u de juiste schakel in de keten.

Vraag gerust één van onze vertegenwoordigers 

of neem contact op.

Meer informatie over de 
CAL24 bolussen? 

1

Ruim aanbod KI-stieren

Inseminatieservice

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Control
RumiLife CAL24

Hours after calving
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Tel: 06 22 78 99 74   |   Email: cal24@kiservicesalland.nl

KI Service Salland   |   Hessenweg 21   |   7722 PH Dalfsen

  www.kiservicesalland.nl   |   www.cal24.nl


