
 

Bolutech™ bolukset 
Bolutech™ bolukset ovat täydennysrehuja nautakarjalle. Bolukset ovat käytännöllinen ja taloudellinen tapa 

turvata eläinten kivennäis- ja hivenaineiden saanti erikoistilanteissa. 

 

Bolutech™ Prepavel bolus 

Bolutech Prepavel bolus tasapainottaa hivenaineiden ha vitamiinien saantia ummessaoloaikakaudella, 

erityisesti laidun- ja karkearehuruokinnalla. Boluksen sisältämät ravintoaineet liukenevat tasaisesti pötsissä 

noin kuuden viikon kuluessa. 

Lypsylehmille kaksi bolusta umpeenpanon yhteydessä tai 5-8 viikkoa ennen poikimista. Emolehmille ja 

hiehoille kaksi bolusta 5-8 viikkoa ennen poikimista. 

Netto 10 x 80g = 800g 

 

Bolutech™ Kalsium bolus 

Bolutech Kalsium bolus varmistaa kalsiumin ja magnesiumin saantia poikimisen yhteydessä tilanteissa, joissa 

lehmä altistuu poikimahalvaukselle. Boluksen sisältämät ravintoaineet liukenevat tasaisesti pötsissä 90 

minuutissa. 

Lypsylehmille kaksi bolusta heti poikimisen jälkeen sekä kaksi bolusta 12 tuntia myöhemmin.  

Netto 10 x 67g = 670g 

 

Bolutech™ Fosfori bolus 

Bolutech Fosfori bolus on fosforilisä lehmille. Boluksen sisältämät ravintoaineet liukenevat tasaisesti pötsissä 

60 minuutissa. Lehmille poikimisen jälkeen samanaikaisesti Bolutech Kalsium boluksen kanssa sekä ennen 

siemennystä kivennäislisänä. 

Lypsylehmille ja emolehmille kaksi bolusta, yli 300 kilon painoisille hiehoille yksi bolus.  

Netto 10 x 68g = 680g 

 

Bolutech™ Energy bolus 

Bolutech Energy bolus vähentää ketoosin eli asetonitaudin riskiä poikimisen jälkeisen energiavajauksen 

yhteydessä. Boluksen sisältämät ravinteet liukenevat tasaisesti pötsissä noin kolmen päivän kuluessa.  

Suositellaan asetonemian eli ketoosin ja maksan toimintahäiriöiden yhteydessä. Yksi bolus 3-6 viikkoa 

poikimisen jälkeen. Uusi bolus voidaan tarvittaessa annostella kolmen päivän kuluttua.  

Netto 10 x 58g = 580g 

 

 



 

Bolutech™ Ferti bolus 

Bolutech™ Ferti bolus vahvistaa kiimaa ja varmistaa hedelmällisyyttä. Boluksen sisältämät ravintoaineet 

liukenevat tasaisesti pötsissä noin kolmen päivän kuluessa. 

Lypsylehmille ja hiehoille kaksi bolusta 7-10 vuorokautta ennen siemennystä. Hiljaisissa kiimoissa uusi annos 

noin 70 vuorokautta poikimisen jälkeen. Emolehmille ja -hiehoille kaksi bolusta ennen siemennys- tai 

astutuskautta. 

Netto 10 x 65g = 650g 

 

Bolutech™ Vita bolus 

Bolutech Vita bolus alentaa somaattisten solujen määrää, tukee hedelmällisyyttä ja ylläpitää vastustuskykyä. 

Boluksen sisältämät ravintoaineet liukenevat tasaisesti pötsissä noin 40 vuorokauden kuluessa.  

Lypsylehmille 1-2 bolusta 40 vuorokauden välein tarvittaessa. Bolutech Vita boluksessa on kaksi kerrosta; 

nopeasti, 24 tunnissa liukeneva kerros, sekä hitaasti, 40 päivän kuluessa liukeneva kerros. 

Netto 10 x 70g = 700g 

 

Bolutech™ Magnesium bolus 

Bolutech Magnesium bolus varmistaa magnesiumin saantia laidunkaudella ja säilörehuruokinnalla. Boluksen 

sisältämät ravintoaineet liukenevat tasaisesti pötsissä noin kolmen viikon kuluessa.  

Lypsylehmille 1-2 bolusta magnesiumin puutostilojen yhteydessä. Emolehmille 1-2 bolusta laidunkauden 

yhteydessä. Yli 300 kilon painoiselle nuorkarjalle ja hiehoille yksi bolus magnesiumin puutostilojen 

yhteydessä. 

Netto 10 x 85g = 850g 

 

Bolutech™ Long Active Kasvu bolus 

Bolutech Long Active Kasvu bolus sisältää varsinkin kasvavien nautojen ja hiehojen tarvitsemia hivenaineita 

ja vitamiineja. Boluksen sisältämät ravinteet liukenevat tasaisesti pötsissä noin 250 päivän kuluessa.  

Kaksi bolusta yli 200 kilon painoisille naudoille täydentämään laidun- ja säilörehuvaltaista perusruokintaa, 

jotta ravintoaineiden saanti olisi tasapainossa. 

Netto 10 x 95g = 950g 

 

Bolutech™ Biotiini bolus 

Bolutech Biotiini bolus tukee sorkkien ja ihon uusiutumista. Biotiini lisää myös maidontuotantoa. Boluksen 

sisältämät ravinteet liukenevat tasaisesti pötsissä noin 150 päivän kuluessa.  

Kaksi bolusta yli 200 kiloa painaville naudoille. 

Netto 10 x 82g = 820g 


