
29MINERALEN EN AANVU        LLENDE DIERVOERDERS

Bolussen die ondersteuning bieden bij verterings-
stoornissen, richten zich met name op de pens. 
Ze stimuleren de penswerking en uiteindelijk de 
herkauwactiviteit. Vruchtbaarheidsbolussen zijn gericht 
op het stimuleren van de tocht en de eisprong door 
middel van de afgifte van sporenelementen, vitamines 
en plantenextracten. Ze hebben een positief effect op 
de aanmaak van progesteron en oestrogeen. 

Steeds vaker worden er bolussen ingezet bij ziekte of 
ter ondersteuning. Bij het geven van een bolus bent 
u er zeker van dat deze wordt opgenomen door de 
koe. Daarnaast is het gemakkelijk om individueel te 
sturen. Ons assortiment bestaat uit verschillende 
type bolussen. Onderstaand een overzicht:

Bolussen

Droogstandsbolussen
De melkstop van VITALstyle en Bovikalc Dry bolus helpen 
de melkgift te verlagen voordat de koe de droogstand in 
gaat. De Transit knoflookbolus focust zich op de uierge-
zondheid en weerstand van de koe in de droogstand, 
terwijl de Topro en Agrivet droogstands bolussen de koe 
voorzien van de juiste sporenelementen en vitaminen 
gedurende de droogstand. 

Melkziektebolussen
Melkziektebolussen zijn in veel verschillende varianten 
te krijgen. Veelal worden ze ingezet ter ondersteuning 
wanneer u een koe na het afkalven niet vertrouwt of 
ter ondersteuning op een infuus. Het grootste verschil 
tussen de verschillende bolussen kenmerkt zich in de 
calcium vorm. Een deel van de bolussen bevat zowel een 
snel werkende als een langzaam werkende vorm van 
calcium. Ons assortiment bevat ook bolussen die alleen 
de snel werkende calcium vorm of nog een toevoeging 
van fosfor hebben.

Slepende melkziekte bolussen
Dit type bolussen ondersteunt de energiebalans van de 
koe. Veelal bieden ze ook ondersteuning aan andere 
organen zoals bijvoorbeeld de lever. 

Klauwen, uiergezondheid, pens & 
vruchtbaarheidsbolussen
Ook dit zijn bolussen die gericht zijn op de ondersteu-
ning bij een specifiek probleem. Het belangrijkste 
bestand deel van de klauwgezondheidsbolus is biotine. 
Bij uiergezondheid richten de bolussen zich op de 
behandeling van mastitis. Ze dragen bij aan de gezond-
heid van het uier met uiteindelijk het doel het celgetal te 
verlagen. 
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Droogstandsbolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

VITALstyle MelkStop Bolus | 
droogzetten | koe | 6 stuks

art. nr. 1103545
Voor € 78,44

De MelkStop bolus is een natuurlijke, gemakkelijk toe te 
dienen bolus op basis van verschillende kruiden. De bolus 
verlaagt de melkgift. Het product is in te zetten om de 
melkstroom van hoogproductieve koeien te verlagen. De 
bolus verlaagt de melkgift, waardoor ook de druk in de 
uier afneemt. Tevens 
zullen de koeien minder 
melk uitliggen. Bij een 
dagproductie vanaf 12 
liter geeft u een bolus in 
direct na de laatste 
melkbeurt voor het 
droogzetten. Indien 
nodig kan er nog een 
bolus worden 
toegediend na 48 uur.

VITALstyle Transit Knoflookbolus | 
droogstandsboost | 6 stk

art. nr. 1103543
Voor € 197,98 
Koop 5 vanaf € 188,08

De Transit Knoflookbolus van VITALstyle is een 
langwerkende bolus die de uiergezondheid, de algehele 
weerstand en de (lever) stofwisseling ondersteunt, zowel 
vlak voor als aan het begin van de droogstand. Bovendien 
zorgt deze bolus ervoor dat de koe haar eetlust behoudt. 
De krachtige knoflook 
en ginseng extracten 
ondersteunen het 
immuunsysteem van de 
koe. Zeer geschikt voor 
koeien met een 
verhoogd risico en/of 
een te hoge productie 
tijdens en voor de 
droogstand of voor 
koeien met een 
verhoogd risico na het 
afkalven.

Agrivet Bolus | droogstand | 20 
stuks

art. nr. 110352
Voor € 106,68 
Koop 5 vanaf € 96,01

De Agrivet droogstandsbolus gebruikt u tijdens de 
droogstand van de koe. De Agrivet bolus kunt u toedienen 
om het risico op onbalans zo minimaal mogelijk te houden. 
De bolus is perfect afgestemd met mineralen en vitaminen, 
die bijdragen aan de energietoename tijdens de 
droogstand van uw koe. 
De bolus is gemakkelijk 
en snel toe te dienen en 
heeft een werking van 4 
maanden na toedienen. 
Dien bij uw melkvee 2 
bolussen toe, doe dit 8 
weken voor het afkalven 
met een geschikte 
bolusschieter.

Topro Bolus Dry | droogstand | 12 
stuks

art. nr. 110338
Voor € 100,45 
Koop 5 vanaf € 93,28

Topro Dry is een mineraal dieetvoeder in de vorm van een 
bolus speciaal afgestemd op de droogstandsperiode. De 
Topro dry bolus voorziet het dier 60 dagen lang van 
benodigde sporenelementen en vitaminen. De bolus 
ondersteunt een optimale voorbereiding op het afkalven, 
start van de lactatie en 
vruchtbaarheid. Deze 
bolus bestaat uit ijzer 
(ballast), plantaardige 
vetten van koolzaad en 
calciumstearaat. Dien bij 
melkvee 1 bolus oraal 
toe bij het droogzetten 
en bij zoogkooien 1 
bolus 2 maanden voor 
het afkalven.
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Melkziektebolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vuxxx Bolus Ca-Pill | melkziekte | 4 
stuks

art. nr. 110164
Voor € 22,31 
Koop 5 vanaf € 20,23

De Vuxxx bolus Ca-Pill verhoogt het calciumgehalte bij uw 
melkvee! Deze verhoging van het calcium in het bloed is 
wetenschappelijk aangetoond (Geishauser et al., 2008). De 
verhoging van het calcium draagt bij aan het voorkomen 
van melkziekte. Ook te gebruiken in de biologische 
melkveehouderij. De 
Ca-Pill bevat 23% 
calcium. Dien twee 
pillen op de dag van 
afkalven toe en dien 
indien nodig de dag 
erna nogmaals twee 
toe.

Topro Bolus Calcium + fosfor | 
melkziekte | 12 stuks

art. nr. 1103331
Voor € 35,24 
Koop 5 vanaf € 32,72

Verminder het risico op melkziekte met deze Topro Bolus 
Calcium + fosfor! De bolus is een snel oplosbaar 
calciumsupplement. Naast calcium is er ook fosfor 
toegevoegd aan de bolus. De fosfor zorgt voor de 
vastlegging van het calcium. Daarnaast komt het vaak voor 
dat er bij een 
calciumtekort ook een 
fosfortekort aanwezig is. 
Door het calciumgehalte 
op peil te houden 
vermindert u het risico 
op melkziekte. Deze 
bolus bestaat uit: 
dicalciumfosfaat, 
magnesiumoxide, 
calciumstearaat en 
sorbitol. Ook in te zetten 
bij een fosfortekort.

Bovikalc Bolus Calcium | 
melkziekte | 24 stuks

art. nr. 1103311
Voor € 149,91 
Koop 4 vanaf € 144,99

De bolus kunt u preventief gebruiken of gebruiken ter 
aanvulling bij een calcium infuus. Deze bolus bestaat uit 2 
soorten calcium, die vrijwel direct maar geleidelijk 
vrijkomen. Het calcium chloride (71%) komt langzaam vrij 
en de calcium sulfaat (29%) komt geleidelijk vrij. Daarnaast 
zitten er anionische 
zouten in de bolus die 
goed zijn op te nemen 
door de koe. In 1 bolus 
zit 43 gram calcium. 
Samenstelling: 
Calciumchloride 71% en 
Calciumsulfaat 29%.

VITALstyle CalciumQuick Bolus | 
melkziekte | koe | 6 stuks

art. nr. 1103544
Voor € 22,20 
Koop 5 vanaf € 20,81

Melkziekte voorkomen of behandelen? Maak dan gebruik 
van de VITALstyle CalciumQuick bolus! Het is een 
aanvullende mineraalvoeder met een zeer snelle opname, 
waardoor melkziekte wordt voorkomen of juist wordt 
behandeld. De bolus bevat 75% calciumchloride waardoor 
de calcium direct door 
de koe kan worden 
opgenomen. De 
dicalciumfosfaat 
verhoogt de bot 
gezondheid en zorgt 
voor sterke spieren. De 
cichorei inuline (een 
prebiotica), zorgt voor 
het snel opnemen van 
mineralen door het 
lichaam. Dit heeft een 
positief effect op de 
darmgezondheid.
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Melkziektebolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Concept Vita Calcium 
Bolus | melkziekte | 12 stuks

Voor een onmiddellijke levering van 
een geconcentreerde hoeveelheid 
calcium, na inname.

art. nr. 111310051

Voor € 74,52

Vital Concept Energie bolus 
| slepende melkziekte | 4 

stuks
Energiestofwisseling wordt direct na 
kalven bevorderd door energie, 
vitamine A, E en kobalt.

art. nr. 111310054

Voor € 27,90

Vital Concept Calcium plus 
bolus | met vit. D3 | 4 stuks

Voor een snelle en langdurige 
opname van calcium. Bevat tevens 
vitamine D3.

art. nr. 111310059

Voor € 23,90

Dextrose: dit is een energiebron die zorgt voor een goede energiestof-
wisseling. Het wordt direct opgenomen in het bloed zodat energie snel 
vrijgemaakt kan worden.
Prebiotica- Yucca: het ondersteunt de pensactiviteit. Daarnaast zorgt het 
voor een goede werking van pensmicroben en bindt het antistoffen in de 
darmen.
Cichorei inuline: dit is een prebioticum, oftewel een voedingsstof waar 
goede bacteriën die zich in de darm bevinden van leven.
Kurkuma: bevat veel Choline wat goed is voor de normale functie van de 
lever en het ondersteunt de spijsvertering. De Curcumine die Kurkuma 
bevat is een krachtige antioxidant die een celbeschermende functie heeft.
Algen: deze zijn rijk aan omega-3 vetzuren, omega-6 vetzuren en amino-
zuren. Ze bevorderen een goede ondersteuning van de weerstand.
Vitamine E: werkt als antioxidant en beschermt onder andere: bloed-
vaten, organen en cellen. Ook speelt Vitamine E een rol bij het regelen van 
de stofwisseling in een cel.

EnergiePlus bolus bestaat uit:

Topro Bolus Energy | 
slepende melkziekte | 12 

stuks
Snel oplossend en bevat snel 
beschikbare energie in de vorm van 
calciumpropionaat.

art. nr. 1103325

Voor € 42,59
Koop 5 vanaf € 39,93

Vuxxx Bolus E-Pill | ketose/
slepende melkziekte | 4 

stuks
Het is wetenschappelijk bewezen dat 
ketonen in het bloed door de E-Pill 
worden verlaagd.

art. nr. 110166

Voor € 22,31
Koop 5 vanaf € 20,23

Topro Bolus Keto Duo 
|ketose/slepende 

melkziekte | 12 stuks
Ter ondersteuning van de lever en de 
energiebalans. Aanbevolen bij een 
BCS van 4 of meer.

art. nr. 1103332

Voor € 57,47
Koop 5 vanaf € 53,37

VITALstyle EnergiePlus 
Bolus | slepende melkziekte 

| 6 stuks
Vult het energie tekort aan, activeert 
de lever en bevordert de eetlust.

art. nr. 1103542

Voor € 31,93
Koop 5 vanaf € 29,93
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Fosforbolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Topro Bolus Udder | mastitis 
| 4 stuks

Behandelt (subklinische) mastitis, 
verbetert de uiergezondheid en 
brengt het celgetal naar beneden.

art. nr. 110340

Voor € 73,67

Vital Concept Power Biotine 
Bolus | klauwen | 20 stuks

Rijk aan sporenelementen en Biotine. 
Zeer belangrijk voor de groei en 
herstel van klauwhoorn.

art. nr. 111710064

Voor € 188,95

VITALstyle Panax 
Knoflookbolus | weerstand 

boost |koe| 6stk
Draagt bij aan een goede 
uiergezondheid en een optimale 
weerstand bij uw rundvee.

art. nr. 1103541

Voor € 161,67

Fosfor Bolus | fosfortekort | 4 
stuks

Ideaal voor een snelle inname en 
oplossing van fosfor. De bolus is 
tevens een calciumsupplement.

art. nr. 111310060

Voor € 25,85

VITALstyle Transit 
Knoflookbolus | 

droogstandsboost | 6 stk
Langwerkende bolus die de 
uiergezondheid en algehele 
weerstand voor- en na het afkalven 
ondersteunt.

art. nr. 1103543

Voor € 197,98

Vuxxx Bolus P-Pill | 
fosfortekort | 4 stuks

Het is wetenschappelijk bewezen dat 
het fosfor-gehalte in het bloed wordt 
verhoogd door de P-Pill.

art. nr. 110168

Voor € 22,31
Koop 5 vanaf € 20,23

Topro Bolus Phosphorus | 
fosfortekort | 12 stuks

Fosfor- en calciumsupplement, 
verhoogt het fosforgehalte en 
verkleint de kans op melkziekte.

art. nr. 110336

Voor € 36,56
Koop 5 vanaf € 34,44

Topro Bolus Hoof | 
klauwgezondheid | 12 stuks

Langwerkende dieetvoeder die 
bijdraagt aan de klauwvorming en de 
klauwkwaliteit van uw koe.

art. nr. 110335

Voor € 90,09
Koop 5 vanaf € 83,66

Farm-O-San Bolus Cellow | 
uiergezondheid | 8 stuks

Gaat een verhoogd celgetal tegen, 
ondersteunt de uiergezondheid bij 
periodes van mindere weerstand.

art. nr. 1103562

Voor € 126,30
Koop 3 vanaf € 117,88
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Pijnstillende- en pensbolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

VITALstyle K-Spirine Bolus | 
ondersteuning, welzijn | 6 stuk

art. nr. 1103538
Voor € 86,70

De K- Spirine bolus van VITALstyle ondersteunt bij het 
behoud van een goede eetlust en herkauwactiviteit. 
Daarnaast zorgt het voor een snelle start na het afkalven 
en voor het behoud van de melkproductie. De bolus kan 
ook gebruikt worden bij een verminderde uier- en 
klauwgezondheid en bij 
een verminderd welzijn 
door bijvoorbeeld 
spanning en stress. De 
bolus is gemakkelijk in 
te geven m.b.v. een 
bolusschieter. Een bolus 
per 2 tot 3 dagen is 
voldoende, zowel voor 
koe als kalf.  U hoeft 
zich niet aan 
wachttijden te houden.

Vuxxx Bolus pH-Pill | 
pensverzuring | 4 stuks

art. nr. 110163
Voor € 22,31 
Koop 5 vanaf € 20,54

pH-Pill helpt het voorkomen  van pensverzuring! De Vuxxx 
bolus pH-Pill  h  e  lpt de koe om de pH-waarde in de pens 
te verhogen en draagt bij aan het bestrijden van 
pensverzuring. Het is wetenschappelijk bewezen dat de 
bolus de pH-waarde in de pens verhoogt (Geishauser & 
Hergt, 2016). De bolus 
bevat 
natriumbicarbonaat. 
Dien 2 bolussen per dag 
toe, gedurende 2 dagen. 
Gebruik een 
bolusschieter    voor het 
inbrengen van de 
pH-Pill.

Vuxxx Bolus S-Pill | 
pensstimulerende werking | 4 

stuks

art. nr. 110170
Voor € 22,31 
Koop 5 vanaf € 20,23

De Vuxxx bolus S-Pill is geschikt voor runderen en draagt 
bij aan de pensactiviteit. Een verbeterde activiteit in de 
pens draagt bij aan het creeren van eetlust. Ook helpt een 
goede pensactiviteit bij het op gang komen van de 
spijsvertering. Het is wetenschappelijk bewezen dat de 
S-Pill de pensflora en 
-fauna tot 24 uur na 
toedienen stimuleert en 
energie verschaft 
(Geishauser et al., 2010). 
Geef uw koe twee 
bolussen, doe dit met 
behulp van een 
geschikte bolusschieter.

Topro Bolus Rumen | stimuleren 
penswerking | 12 stuks

art. nr. 1103329
Voor € 68,02 
Koop 5 vanaf € 63,77

Topro Rumen bolus is een aanvullend diervoeder voor 
rundvee, ter ondersteuning van de pensflora. De Rumen 
bolus is gericht op het stimuleren van de penswerking 
(pensmicroben) en de herkauwactiviteit. De bolus geeft 
gedurende een periode van een week  een constante 
afgifte van 
sporenelementen en 
vitamines. Dien 2 
bolussen toe in geval 
van verminderde 
activiteit van de 
pensflora (verandering 
van voer, verlies van 
eetlust, etc.). Dien 2 
bolussen de volgende 
dag toe. Gebruik 
hiervoor een geschikte 
bolusschieter.
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Vruchtbaarheidsbolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

ß-Caroteen Bolus | vruchtbaarheid 
| 8 stuks

art. nr. 111310053
Voor € 76,36

Optimaliseer de vruchtbaarheid van uw runderen met 
betacaroteen! Met de β-Caroteen bolus geeft u de koe een 
hoge dosis vitamine A en β-Caroteen (wortelextracten). De 
bolus heeft invloed op groei en voortplanting, maar biedt 
ook resistentie tegen bacteriele of schimmelinfecties. 
Daarnaast vermindert 
de bolus het risico op 
vroegtijdige embryonale 
sterfte en het product 
zorgt e r voor dat een 
koe de tochtigheid 
beter en langer 
uitdrukt. De bolus heeft 
een werking van +/- 20 
dagen.                  

Vital Concept Vita Post-Partum 
Bolus | nageboorte | 12 stuks

art. nr. 111710053
Voor € 80,34

De Vital Concept Vita Post-Partum bolus is speciaal 
ontwikkeld voor een pas afgekalfde koe. De bolus is 
gemaakt van een mengsel van meelextracten, van planten 
die erkend staan voor een goed herstel bij de koe. Dankzij 
de bolus wordt de genitale hygiene verbeterd, de 
uitdrijving van de 
nageboorte 
gestimuleerd , het 
proces van een 
opgeschoonde 
baarmoeder versneld 
en het bevordert ook 
nog eens de 
toekomstige 
vruchtbaarheid. Dien 1 
bolus vlak na het 
afkalven toe en 1 bolus 
binnen 12 uur na het 
afkalven.

Vuxxx Bolus SE-Pill | weerstand | 4 
stuks

art. nr. 110172
Voor € 38,93 
Koop 5 vanaf € 32,54

De Vuxxx bolus SE-Pill bestaat uit selenium en vitamine E 
en is geschikt voor runderen. Vitamine E heeft een 
versterkend effect op selenium. Selenium is weer een 
belangrijk onderdeel voor de weerstand van de koe. Door 
de weerstand van de koe op peil te houden, voorkomt u 
problemen bij de koe en 
bij het toekomstige kalf. 
Geef uw koe een Se-Pill 
drie weken voor de 
verwachte kalfdatum, 
dit kan met een 
bolusschieter. Het is 
wetenschappelijk 
aangetoond dat de 
SE-Pill 3 weken lang 
aanhoudt (Geishauser 
et al., 2012).

Topro Bolus Fertility | 
ondersteuning tochtigheid | 12 

stuks

art. nr. 1103322
Voor € 114,96 
Koop 5 vanaf € 107,30

De Topro Bolus Fertility is een aanvullend e voeder voor 
rundvee in de vorm van een bolus, ter ondersteuning van 
de voorbereiding op tochtigheid en reproductie. De bolus 
kan worden gebruikt bij melkkoeien en zoogkoeien. Een 
belangrijk werkzame stof die toegevoegd is aan de bolus, 
is beta caroteen. Beta 
caroteen heeft o.a. een 
positief effect op de 
aanmaak van 
progesteron en 
oestrogeen. Deze 2 
belangrijke hormonen 
zijn onmisbaar bij een 
goede vruchtbaarheid. 
Dien 1 bolus 8 - 10 
dagen voor inseminatie 
of dekking toe.
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Mineralenbolussen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital Concept 
Sporenelementen Bolus | 

vaars | 20 stuks
Geschikt voor vaarzen; zorgt voor een 
progressieve afgifte van 
sporenelementen.

art. nr. 111310062

Voor € 87,40

Vital Concept Orga 
Sporenelementen Bolus |   

20 stuks
Zorgt voor langdurige afgifte van 
sporenelementen bij o.a. grazend vee 
in de biologische veehouderij.

art. nr. 111310064

Voor € 190,12

Vital Concept 
Sporenelementen Bolus | 

koe | 20 stuks
Geschikt voor koeien; zorgt voor een 
progressieve afgifte van 
sporenelementen.

art. nr. 111310061

Voor € 127,98

Vital Concept Magnesium 30 
bolus | kopziekte | 20x70gr

Vermindert het risico op een tekort 
aan magnesium en de kans op 
kopziekte bij koeien. Bevat 45.5% 
magnesium.

art. nr. 111610051

Voor € 49,54

Topro Bolus Opti Trace Cow | 
weerstand | 12 stuks

Draagt bij aan een optimale 
weerstand en vruchtbaarheid voor 
melkvee en jongvee boven de 250 kg.

art. nr. 110332

Voor € 78,59

Agrivet Bolus | mineralen | 
extra | 20 stuks

Rijk gevulde bolus; draagt bij aan het 
verhogen van de weerstand bij melk- 
en jongvee.

art. nr. 110331

Voor € 106,68
Koop 5 vanaf € 96,01
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Bolusschieters
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Bolusschieter tbv kleine & grote 
bolussen | RVS | incl klem

art. nr. 1103556
Voor € 41,48

Deze bolusschieter kunt u gebruiken om mineralen 
bolussen eenvoudig in te geven bij runderen. De 
bolusschieter is een snel en onmisbaar hulpmiddel op uw 
bedrijf! De bolusschieter heeft een handgreep en de mond 
van de bolusschieter heeft aan de binnenzijde een RVS 
klem. Hierdoor is de 
bolusschieter geschikt 
voor het toedienen van 
grote en kleine 
bolussen (bijvoorbeeld 
een pil). De 
bolusschieter heeft een 
afmeting van 41 x 3,2 x 
1,9 cm.           

Vital Concept Tub - bolusschieter | 
RVS | met 2 pakkingen

art. nr. 137002570
Voor € 67,46

Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten bolussen 
te koop voor uw koeien. Deze bolussen zijn niet altijd even 
groot en vragen daarom om verschillende soorten 
bolusschieters. Met de Vital Concept Tub bolusschieter is 
dit probleem voortaan verleden tijd. De bolusschieter 
wordt namelijk geleverd 
met twee pakkingen, 
waardoor u 
verschillende maten 
bolussen kunt 
toedienen. Daarnaast is 
dit model gemaakt van 
RVS, waardoor het niet 
gaat roesten. De Tub 
bolus is solide en zeer 
praktisch in gebruik.

Bovikalc bolusschieter | RVS

art. nr. 110356
Voor € 29,65

De Bovikalc bolusschieter is een extra lange schieter. 
Hierdoor weet u zeker dat als deze volledig in de bek van 
de koe zit, u altijd in de slokdarm zit. De schieter is 
gemaakt van RVS en dit materiaal gaat roesten tegen. De 
bolusschieter is zeer geschikt voor het toedienen van de 
Bovikalc calciumbolus 
of de Bovikalc Dry bolus 
aan runderen.  
Daarnaast is de 
bolusschieter ook 
geschikt voor o.a. alle 
Vuxxx bolussen en 
maagmagneten. De 
lengte van de 
bolusschieter is 79 cm 
en de binnendiameter 
bij ingang is 35 mm.

Bolusschieter / Maagmagneet 
ingever | metaal

art. nr. 110476
Voor € 53,99

Deze bolusschieter / maagmagneet ingever is gemaakt van 
metaal en heeft hierdoor een lichtgewicht. De schieter is 
zeer handzaam in gebruik en het handvat is voorzien van 
een mooie, opvallende groene kleur. Dankzij de schieter 
weet u zeker dat de bolussen op de juiste plek komen en 
dat de koe ze inneemt. 
Het mondstuk is 
gemaakt van rubber en 
het handvat is voorzien 
van een V-grip. De 
bolusschieter is geschikt 
voor bolussen met een 
diameter van 32-35 mm 
en voor 
maagmagneten.


