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Dieetvoeder, pensbolus voor langdurige voorziening van spoorelementen
en vitaminen voorgrazend rundvee, zwaarder dan 200 kg.

DOSERING & TOEDIENING
Gebruik een geschikt doseerpistool om de bolus toe
te dienen. Twee bolussen per rund zwaarder dan 200 kg.

SAMENSTELLING
Magnesiumoxide en calciumcarbonaat.
Magnesium

8,8

%

Natrium

0,2

%

Calcium

2,3

%

Phosphor

0,1

%

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

TOEVOEGINGSMIDDELEN

E6 Zink

(zinkoxide)

E6 Zink

(zinkchelaat van aminozuren,

hydraat)

E5 Mangaan
E4 Koper

(mangaanoxide)

Per kg

Per 2 bolussen

Gem. dagelijkse
afgifte

260.000

49.400

197,6

3.160

600

2,4

15.800

3.000

12,0

63.160

12.00

48,0

3b202 Jodium

(calciumjodaat)

15.800

3.000

12,0

3b302 Kobalt

(kobaltcarbonaat)

2.530

480

1,9

2.740

520

2,1

3a672a Vitamine A

5.265.000 IE

1.000.000 IE

4.000 IE

E671 Vitamine D3

1.053.000 IE

200.000 IE

800 IE

26.320 IE

5.000 IE

20 IE

(kopersulfaat pentahydraat)

E8 Selenium

(natriumseleniet)

70

105

150

185

215 250 dagen

PERIODE VAN AFGIFTE: 250 dagen

20 BOLUSSEN à 95 gram

WACHTTIJD
Geen wachttijd voor melk en vlees.

ANALYSE

Spoorelementen (mg)

POLYSTYREEN VERPAKKING:

35

DE VOORDELEN VAN BOLUFEED EXCELLENT

HOUDBAARHEID
Tenminste houdbaar tot 18 maanden na de datum
van productie. Voor datum van productie zie etiket.
PRODUCTIE
De productie van BoluFeed Excellent vindt plaats
op GMP-locatie 30288.
Registratienummer producent: α FR-22-389-015.
GMP+ FSA geborgd.

Samenstelling is optimaal aangepast
aan de actuele gehaltes van weides en
ruwvoeders.

Vitaminen

3a700 Vitamine E
acetaat) (racemisch)

(D-alpha-tocoferol-

GEBRUIK
Verbetert de nutritionele status en de ontwikkeling van runderen op de weide
die geen andere minerale aanvulling krijgen. Aanvulling van vitaminen en
spoorelementen bij rundvee ter voorkoming v an tekorten tijdens het weideseizoen en op stal. BoluFeed Excellent laat de bestanddelen vrijkomen over een
gemiddelde periode van 250 dagen, wat is gemeten door het Cargill Diervoeding Innovatie Centrum in Velddriel.
VOORZORGMAATREGELEN
Niet toedienen aan liggende dieren of koeien die niet overeind kunnen komen.
De bolus uitsluitend ingeven met het juiste doseerpistool. Niet op een andere
wijze toedienen. Gebruik geen kracht bij het ingeven van de bolus bij de koe.
Gelijktijdige aanvulling met stoffen uit andere bronnen dan de bolus, waarvoor
een maximale waarde geldt, dient voorkomen te worden. Vraag voor gebruik
uw dierenarts of voedingsdeskundige om advies over het evenwicht van
spoorelementen in het dagelijks rantsoen en de status van spoorelementen
van het koppel. Voorkom dat de maximale waarden hiervan, in relatie met de
dagelijkse behoefte, wordt overschreden.
Neem maatregelen om inademing van of aanraking met Kobalt te voorkomen.

Verzekerde aanvulling
en gecontroleerde
dosering van noodzakelijke vitaminen en
spoorelementen in het
weideseizoen.

DISTRIBUTIE
Feed Farm BV
Bommelsekade 7
5301 KL Zaltbommel

Verbetert de ontwikkeling van jongvee.

T +31 (0)418-683807
F +31 (0)418-683808
info@feedfarm.nl
www.feedfarm.nl
www.bolufeed.com
Aangetoonde werking, uitgebreid
getest in de praktijk.
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