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Meer drinklust bij kalveren met diarree. 

Ja, ik bestel _______ verpakking(en).

P Ik wil meer informatie. Bel mij.

Naam  Achternaam

Straat  Huisnummer

Postcode  Woonplaats

Telefoon  Fax

Plaats Datum Handtekening

Waarom drinken kalveren slecht bij diarree?
Omdat zij last hebben van verzuring (acidose).

Wat is verzuring?
Bij diarree verliezen kalveren behalve vocht ook 
 buffers. Zij drogen uit en verzuren.

Hoe gevaarlijk is verzuring?
De verzuring neemt binnen enkele uren gauw toe. 
De kalveren drinken steeds slechter. Zij  verliezen nog 
meer vocht en buffers, worden steeds zwakker en 
gaan uiteindelijk dood.

Wat te doen?
Al bij de eerste symptomen van diarree  
geven. 1 pil meteen en telkens 1 pil na de volgende 
3 maaltijden.  op voorraad houden.

Wat te doen bij zoogkoeien?
Geef 4  tegelijk.

Hoe werkt de ?
Het buffert de verzuring in het bloed en in de pens. 
De kalveren drinken weer.

Waaruit bestaat de ?
Natriumbicarbonaat – een zeer effectieve buffer.

Wat is de  officieel?
Aanvullend diervoeder. GMP+ FSA-geborgd. 
Geschikt voor biologische bedrijven.

. De eerste bicarbonaat pil.
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Diarree met Diarree zonder Bi-PILL

 Diarree verzuurt (pH-waarde daalt).
 buffert (pH-waarde stijgt).

 Bufferen wekt drinklust op.

Wat kost diarree bij kalveren?
Lichte diarree € 108, zware diarree € 263 per geval. 
Vanwege de behandeling, meer werk, meer opfokdagen 
en sterfte.

Kosten verlagen –  geven.

 . Wetenschappelijk getest.
Geishauser & Maag 2014: Züchtungskunde 86, 130–136.

Hoeveelheid Kalveren Prijs per kalf Prijs per pak 

1 verpakking (20 pillen) 5 € 4,80 € 24,00

5 verpakkingen (100 pillen) 25 € 4,40 € 22,00

10 verpakkingen (200 pillen) 50 € 4,00 € 20,00

zonder BTW
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