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Dieetvoeder in de vorm van een bolus met een regelmatige afgifte in
de pens van melk- en zoogkoeien met als bijzonder voedingsdoel het
ondersteunen van de tochtigheid en vruchtbaarheid.

WACHTTIJD
Geen wachttijd voor melk en vlees.

SAMENSTELLING
Magnesiumoxide, magnesiumfosfaat, mononatriumfosfaat, magnesiumsteraraat.
ANALYSE
Magnesium
Fosfor

18,8

%

Natrium

2,9

%

6,2

%

Calcium

0,5

%

TOEVOEGINGSMIDDELEN
Spoorelementen (mg)
E6 Zink

(zinkchelaat van glycine, hydraat)

E4 Koper

(koperchelaat van glycine,

hydraat)

3b814 Selenium

(hydroxyanaloog van

selenomethionine)

Per kg

Per bolus

Gem. dagelijkse
afgifte

10.000 mg

650 mg

130 mg

2.770 mg

180 mg

36 mg

115,5 mg

7,5 mg

1,5 mg

10.153.850 IE

660.000 IE

132.000 IE

38.465 IE

2.500 IE

500 IE

23.080 mg

1,500 mg

300 mg

Vitaminen
3a672a Vitamine A
3a700 Vitamine E
3a160 Beta Caroteen

POLYSTYREEN VERPAKKING:
10 BOLUSSEN à 65 gram

BEWAARCONDITIES
Droog bewaren en bij een temperatuur tussen 5 en 25˚C.
Bolussen na het openen van de verpakking binnen
6 maanden gebruiken en de verpakking steeds goed
sluiten na gebruik.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
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DE VOORDELEN VAN BOLUFEED REPRO PLUS

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

GEBRUIK
Vruchtbaarheidsproblemen bij runderen kunnen worden veroorzaakt door tekorten
of verkeerde verhoudingen van spoorelementen en/of vitaminen. Dat is met name
van belang bij het herstel van de baarmoeder na het afkalven en een goed functionerende hormonale cyclus. Bolufeed Repro Plus vult belangrijke spoorelementen en
vitaminen aan zodat de tochtigheid en vruchtbaarheid wordt ondersteund.
DISTRIBUTIE
De bolus lost gemiddeld in 10 dagen op.
Feed Farm BV
Bommelsekade 7
VOORZORGSMAATREGELEN
Uitsluitend toedienen met behulp van het juiste doseerpistool. Gebruik geen kracht 5301 KL Zaltbommel
bij het ingeven van de bolus bij de koe.
T +31 (0)418-683807
Niet toedienen aan liggende koeien of koeien die niet overeind kunnen komen.
Verzeker u ervan dat de maximale opname van de additieven niet wordt overschre- F +31 (0)418-683808
den, rekening houdend met het volledige dagelijkse rantsoen van het dier.
Raadpleeg voor gebruik uw dierenarts of voedingsdeskundige.
info@feedfarm.nl
www.feedfarm.nl
DOSERING & TOEDIENING
www.bolufeed.com
Melkkoeien en -vaarzen : 2 bolussen, 7-10 dagen vóór insemineren
Zoogkoeien en -vaarzen : 2 bolussen vóór de te verwachten tochtigheid
Bij tochtsynchronisatie : 2 bolussen als de sponzen worden verwijderd
..........natuurlijk beter
Bij stille tocht
: 2 bolussen op 70 dagen na afkalven
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PERIODE VAN AFGIFTE: 72 uur

Verbetert de antioxidant status.

Dekt de behoefte voor een
betere cyclus

10 dagen afgifte voor maximale opname
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