Waarom een mineralen bolus verstrekken in
plaats van poedermineralen?
Het verstrekken van Mineralenbolussen aan uw
Rundvee heeft voor ueen drietal voordelen ten
opzichte van Poedermineralen:
1) Werking
2) Individuele toepasbaarheid
3) Gemakkelijk in gebruik

Mineralen Bolus
Min. bolus i.p.v. Poedermin.
CATTLE

1. Werking
Mineralenbolussen komen direct in de maag en geven een gegarandeerde
en gecontroleerde gift per dag af aan sporenelementen.
Poedermineralen zijn qua benutting afhankelijk van de opname (=ongecontroleerd) Wanneer u
poedermineralen verstrekt met een voermengwagen dan behoort deze ca. 20 minuten te mengen om
een goede menging van de mineralen te verkrijgen.
Hoe lang mengt U?
U zult al gauw merken dat dit niet te doen is met het voer omdat het dan een pap wordt met tot gevolg
verlies aan structuur in uw rantsoen.Structuur in het rantsoen is essentieel voor een optimale penswerking.
Wanneer u poedermineralen los aan het voerhek verstrekt dan is de opname van de poedermineralen
per koe niet gegarandeerd. Tevens komt hier nog eens bij dat in de laatste week voor het afkalven en in
de eerste week na het afkalven de droge stof opname laag is. Opname van poedermineralen is dan ook
laag.
Koeien verkeren in een Negatieve Energiebalans en hebben alle vitaminen en mineralen nodig om zo
snel mogelijk de Energiebalans te herstellen. Wanneer de koeien in een Negatieve Energiebalans verkeren
is de weerstand laag en is de kans op het ontstaan van de onderstaande infecties groter.
Mastitis, Witvuilen, Cystes(blaasjes op de eierstokken)

Resultaat met Bolus:
100% Opname en Benutting, ondanks de 40-50%
lagere droge stof opname.
2. Individuele toepasbaarheid
U bepaalt zelf welke koeien wel Mineralenbolussen krijgen en welke koeien niet. Koeien waar u binnenkort
afscheid van gaat nemen hoeft u geen bolus in te schieten. Wanneer u poedermineralen verstrekt
dan vreet ze altijd mee.
3. Gemakkelijk in gebruik
Tweemalig toedienen in plaats van iedere dag Poedermineralen.
Mineralenbolussen dient u in te schieten op het moment dat u uw vee droogzet en wanneer uw vee
twee maanden in lactatie is. Gemakkelijk toe te passen middels de pillenschieter.
Redenen waarom steeds meer Rundveehouders
kiezen voor de Mineralenbolussen:
1. Verbetering vruchtbaarheid vee
2. Verlaging gezondheidsproblemen (Mastitis, Melkziekte, Nageboorte)
3. Wetenschappelijk bewezen
4. Toename groei jongvee

