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POLYSTYREEN VERPAKKING:
10 BOLUSSEN à 66 gram

WACHTTIJD
Geen wachttijd voor melk en vlees.

BEWAARCONDITIES
Droog bewaren en bij een temperatuur tussen 5 en 25˚C. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.

HOUDBAARHEID
Tenminste houdbaar tot 18 maanden na de datum 
van productie. Voor datum van productie zie etiket.

PRODUCTIE
De productie van BoluFeed Fosfor vindt plaats 
op GMP-locatie 30288.
Registratienummer producent: α FR-22-389-015.
GMP+ FSA geborgd.

GEBRUIK
Na toediening voorziet BoluFeed Fosfor in een snel beschikbare vorm van fosfor. 
Fosfor is o.a. nodig  als buffer in het bloed, voor het opslaan van energie,  
stabilisatie van de celmembraan, een goede penswerking en voor gezond  
beenwerk. Bij voldoende fosfor in het bloed reageert een koe ook beter op  
een  calciumbehandeling bij melkziekte. Bolufeed Fosfor kan naast een calcium-
behandeling gegeven worden. Fosfor ondersteunt de energievoorziening welke 
nodig is voor een regelmatige, goed waarneembare tocht. Bij vruchtbaarheids-
problemen BoluFeed Fosfor 5 dagen voor inseminatie ingeven.
Vraag voor gebruik uw dierenarts of voedingsdeskundige om advies.

VOORZORGMAATREGELEN
De bolus uitsluitend ingeven via het juiste doseerpistool. Niet op andere wijze 
toedienen. Gebruik  geen kracht bij het ingeven van de bolus bij de koe.  
Geef de bolus uitsluitend aan herkauwers.

DOSERING & TOEDIENING
Melk- en zoogkoeien : 2 bolussen 
Hoogproductieve vaarzen : 2 bolussen
Jongvee > 300 kg : 1 bolus

BoluFeed®

 F o s f o r
PERIODE VAN AFGIFTE: 90 min. 

Helpt fosfortekort voorkomen in het 
begin van de lactatie ten gevolge van niet 
eten, tekort aan fosfor of een scheve 
calcium/fosfor-verhouding in de voeding.

Fosfor 100% oplosbaar,
direct effectief

Werkt snel, lost in 60 minuten op.

Zorgt voor een goede 
penswerking en  
gezond beenwerk.

DE VOORDELEN VAN BOLUFEED FOSFOR

DISTRIBUTIE
Feed Farm BV 
Bommelsekade 7
5301 KL  Zaltbommel 

T +31 (0)418-683807
F +31 (0)418-683808

info@feedfarm.nl
www.feedfarm.nl
www.bolufeed.com
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ANALYSE

Ruwe as 75 % Ruw eiwit 0,01 %

Ruw vet 0,5 % Ruwe celstof 0,01 %

Per bolus in % 

Fosfor 14,5 g 21,3 %

Calcium 2 g  3    %

Natrium 5 g 7,5 %

Kalium 5 g 7,5 %

Aanvullend diervoeder, Fast Release pensbolus voor melkkoeien en zoogkoeien.

SAMENSTELLING
Mononatriumfosfaat, monokaliumfosfaat, monocalciumfosfaat, magnesiumstearaat.

..........natuurlijk beter


