
Power-CalBOXHYGIËNE:

Bij gebruik van Power-Cal in ligboxen met 
rubbermatten (boxbedekking) heeft men 
150-200 gr/m2 per week nodig. Strooi de 
Power-Cal op vochtige plekken, na het 
schoonmaken van de boxen. Bij gebruik van 
diepstrooisel-boxen, kan Power-Cal 
gemengd worden met het strooisel, voordat 
het in de boxen gestrooid wordt.

KLAUWHYGIËNE:

In een voetenbad met droge Power-Cal 
of een modderbad met natte Power-Cal 
heeft het product een positieve werking als 
preventief middel voor klauwaandoeningen. 
Bacteriën overleven niet door de hoge pH 
en de klauwen blijven droger en harder. 
Dus minder problemen!

TIP: 
Maak een bak in de krachtvoerbox. 
Zet 5 cm Power-Cal in deze bak, zodat de 
koeien in de kalk staan als ze brok vreten. 
Een krachtvoerbox is hiervoor de beste 
plaats, omdat er weinig gemest wordt als de 
koeien brok vreten.

BOXHYGIËNE I.C.M. KLAUWHYGIËNE:

De beste werking van Power-Cal wordt 
verkregen door 3 kg Power-Cal per box per 
week te strooien. Deze dosering geeft een 
superdroge box en de klauwen van de koeien 
blijven constant wit van de Power-Cal. 
U zult zien dat de klauwen harder worden en 
dat u dus minder problemen krijgt. 
Ook zal het gebruik van stalstrooisel dermate 
minder zijn dat dit het gebruik van de 
Power-Cal grotendeels kan bekostigen. 

* Er zijn enkele grote melkveebedrijven waar u dit 

eventueel kunt gaan bekijken.

Dit zijn alleen enkele adviezen voor toepassing
van Power-Cal. 
Ieder kan naar eigen inzicht de dosering op 
de eigen bedrijfs-omstandigheden afstemmen.

LEVERING:

Power-Cal 
is landelijk te leveren. 
Het is verkrijgbaar 
in bigbags van 
1.000 kg. 
Deze bigbag
wordt geleverd 
op een europallet. 
Ook is 
Power-Cal 
per 25 ton 
losgestort te 
leveren.

is landelijk te leveren. 
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Achterliggende eigenschappen hiervoor zijn:
-  Een hoog specifi ek oppervlakte van 
  Power-Cal wat resulteert in een hoge   
  vochtbinding.
-   De unieke poreuze structuur zorgt ervoor
  dat Power-Cal vocht opneemt en dit   
  weer loslaat via ventilatie van de stal. 
  De drogende werking is dus zeer groot.
-   Door stabilisering van een hoge pH weinig
  mogelijkheden voor ziektekiemen om zich
  te ontwikkelen.
-   Geurbinding door een kleiaandeel van 7%.

Sinds enige jaren wordt Power-Cal in veel 
stallen gebruikt. De ervaringen zijn zeer 
positief, enkele gebruikers zijn ook bereid om 
praktische uitleg te geven over het gebruik
van Power-Cal. Er is ook een mogelijkheid 
om enkele melkveebedrijven te bezoeken die 
Power-Cal inzetten. Zowel in diepstrooisel-
systemen als op rubbermatten.
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Power-Cal is een speciaal gemalen en 
gedroogde kalksoort. 
Het doel van Power-Cal is om besmetting 
van koe op koe via de ligbox te voorkomen. 
Power-Cal kan gebruikt worden in combina-
tie met zaagsel of stro. Zowel in diepstrooisel-
systemen als op rubbermatten.

Waarom Power-Cal?
Mastitis en een hoog celgetal zijn een groot 
probleem in de melkveehouderij. 
Dit brengt zeer hoge kosten met zich mee. 
Een geval van uierontsteking kost € 148,- 
(bron UGCN). Power-Cal heeft een unieke 
poreuze structuur die vocht kan opnemen en 
ook weer los kan laten. Het geeft zeer droge 
boxen en de verhoogde pH doodt bacteriën 
in de box. De hygiëne in de ligboxen wordt 
verbeterd. Power-Cal is niet verschralend 
voor de spenen.

De voordelen van Power-Cal zijn 
direct zichtbaar:
-  Drogere ligplaatsen
- Schonere dieren (bijv. uier en rug), 
 minder vervuiling in de melkstal
-  Schonere lucht in de stal
-  Geen schrale spenen
-  Verlaging van het celgetal
-  Verbetering van de klauwgezondheid 
 (mortelaro)
-  Besparing op het strooiselmateriaal
-  Gebruiksgemak (geen stof)

www.power-cal.nl

UW DEALER VOOR POWER-CAL IS:
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Verboekt 79
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Tel: 0496 02 25 77
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