
Samenstelling
IJzer (ballast), 
plantaardig vet 
van koolzaad, 
calciumstearaat.

Analytische bestand-
delen en gehaltes
Calcium .................2,1%
Fosfor.....................0,0%
Natrium .................0,3%
Magnesium ..........0,2%

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten 
bereik van kinderen 
bewaren. Beschermen 
tegen vorst.

Ten minste houdbaar 
tot  zie verpakking

Batchnummer
zie verpakking

Erkenningsnummer 
producent 
α FR24037002

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg afgifte*
3b202 Jodium (calciumjodaat watervrij) ........................29.760 mg........... 2,48 mg
3b302 Kobalt (kobalt(II)carbonaat)..................................14.560 mg........... 1,20 mg
3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) ............................ 111.600 mg........... 9,30 mg
3b603 Zink (zinkoxide) ................................................... 341.140 mg.........28,40 mg
3b801 Selenium (natriumseleniet) .....................................6.000 mg........... 0,50 mg
* Gemiddelde dagelijkse afgifte van 2 bolussen gedurende 4 maanden 

PDV103322
GMP+ FSA geborgd
GMO controlled
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Mineraal dieetvoeder voor 
schapen en geiten. In de vorm 
van een bolus voor orale 
toediening. Geleidelijke afgifte 
gedurende 4 maanden.

animal health

Dosering
Schapen en geiten vanaf 40 kg:
• 2 bolussen 1 maand voor het 

dekken en opnieuw 2 bolussen  
1 maand voor het lammeren

 OF 
• 2 bolussen bij het uitweiden 

en opnieuw 2 bolussen bij het 
opstallen 

• Er moeten beschermende maatre-
gelen worden genomen om bloot-
stelling aan kobalt door inademing 
of via de huid te vermijden.

• Voor jonge schapen en geiten 
vanaf 25 kg tot 40 kg: steeds 1 
bolus toedienen in plaats van 2 
bolussen.

Gebruiksaanwijzing
• Toedienen met een geschikte     
 bolusschieter.
• Er moeten beschermende   
 maatregelen worden genomen   
 om blootstelling aan kobalt   
 door inademing of via de huid te  
 vermijden. 
• Voor zover van toepassing moet   

 worden vermeden dat uit andere      
 bronnen toevoegingsmiddelen   
 waarvoor een maximumgehalte   
 is vastgesteld gelijktijdig worden   
 toegediend met die van een bolus.
• Aangeraden wordt om vóór   
 gebruik het advies van een   
 dierenarts of voederdeskundige in  
 te winnen met betrekking tot:
 1. de balans van de 

sporenelementen in het dagelijks 
rantsoen;

 2. de status van het beslag met
 betrekking tot sporenelementen. 

Topro: registered trademark of

Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl
www.topro.nl

bolus
50 x 5 g
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