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Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca   dla ciel¹t w postaci bolusa. Zapewnia d³ugotrwa³y
i sta³y dostêp do mikroelementów warunkuj¹cych prawid³owy rozwój ciel¹t.Dostarcza, 
szczególnie s³abszym cielêtom, wa¿nych pierwiastków œladowych ju¿ po 24 godzinach 
od narodzin. Specjalna formu³a bolusa zapewnia podwójny efekt: natychmiastowe 
uwolnienie mikroelementów zawartych w granulacie bolusa oraz powolne uwalnianie 
mikroelementów zawartych w pigu³kach na przestrzeni  4 miesiêcy

Stosowanie: 1 bolus dla ciel¹t w okresie od 24 godzin od narodzin do 150 kg wagi. 
Nie powtarzaæ czêœciej ni¿ 4 miesi¹ce.

Analiza: Jodyna 89.000 mg, Kobalt 17.990 mg, MiedŸ 150.000 mg, Magnez 186.000 mg, Cynk 155.844 mg, 
Selen 4.500 mg/kg 

Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca w formie bolusa przeznaczona dla ciel¹t cierpi¹cych 
na biegunkê. W przypadku wyst¹pienia biegunki, priorytetem jest utrzymanie 
odpowiedniego nawodnienia organizmu. Chore cielêta trac¹ du¿o p³ynów i czêsto 
ulegaj¹ zakwaszeniu.

Zastosowanie bolusa Bicatop sprawia, i¿ cielêta zaczynaj¹ wiêcej i chêtniej piæ, 
s¹ ¿wawsze i szybciej wracaj¹ do zdrowia. Bolus zawiera 13,5 grama wodorowêglan 
sodu, bufor ten neutralizuje kwasy w ¿o³¹dku i podnosi ph krwi.  

Stosowanie: 1 bolus w przypadku zauwa¿enia pierwszych objawów biegunki, 
nastêpnie powtarzaæ co 3 karmienia.

CALFTOP TWIN

BICATOP

CALFTOP TWIN

BICATOP



Mineralny dodatek paszowy w postaci bolusa dla krów mlecznych stosowany w celu 
zmniejszenia ryzyka zalegania poporodowego (gor¹czka mleczna). Jest szybko 
rozpuszczaln¹ pigu³k¹ o wysokiej zawartoœci wapnia w postaci ³atwo przyswajalnych 
solach wapnia wzbogacon¹ o fosfor i magnez. Dodatkowa zawartoœæ witaminy D3 
zwiêksza przyswajalnoœæ wapnia i poprawia jego efektywnoœæ.

Stosowanie:
?2 bolusy na 12-24 godzin przed wycieleniem
?2 bolusy natychmiast po wycieleniu
?1 lub 2 bolusy po 10-12 godzinach po wycieleniu
?1 lub 2 bolusy 24 godziny po wycieleniu
?

Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹c¹ dla krów ograniczaj¹ca ryzyko wyst¹pienia ketozy.
Jest szybko rozpuszczalnym dodatkiem energetycznym podawany krowom przed 
i po wycieleniu. Szczególnie polecany dla krów ot³uszczonych lub z obni¿onym 
apetytem.
Zawiera sk³adniki chroni¹ce ¿wacz, stymuluje aktywnoœæ ¿wacza i wspiera metabolizm.
Zawarte wyci¹gi roœlinne wp³ywaj¹ na wzrost apetytu.

Apetyt: kurkuma, koper w³oski, boldo, karczoch, oset

Stosowanie:
?2  bolusy (1 bia³y bolus + 1 czerwony bolus) 10 dni przed wycieleniem
?2  bolusy (1 bia³y bolus + 1 czerwony bolus) natychmiast po wycieleniu

Kompozycja : sorbitol, nieaktywne dro¿d¿e, lignoceluloza, utwardzone t³uszcze roœlinne,sole wapniowe
Analiza: bolus bia³y:bia³ko 2,1%, t³uszcz 2,1%, w³ókno 3,2%, Sód 3,2%, Niacyna 398.000 mg, propionian sodu
150.000 mg, Kobalt 156 mg/kg
Analiza: bolus czerwony:  bia³ko 12,2 %, t³uszcz 29,7%, w³ókno 2,9%, Cholina 29.000 mg, Betaina 17.400 mg

BOLUS KETOTOP 
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Dawkowanie: 
2 bolusy (1 bia³y bolus + 1 czerwony bolus) 10 dni przed wycieleniem
2 bolusy (1 bia³y bolus + 1 czerwony bolus) natychmiast po wycieleniu

Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca dla krów mlecznych ograniczaj¹ca  ryzyko wyst¹pienia ketozy 

KETOTOP jest szybko rozpuszczalnym dodatkiem energetycznym podawany krowom przed i po wycieleniu.
Szczególnie polecany dla krów ot³uszczonych lub z obni¿onym apetytem.

Bolus bia³y
Sk³ad:
sorbitol, nieaktywne dro¿d¿e
lignoceluloza, sole wapniowe 
kwasu stearynowego
Sk³ad analityczny:
bia³ko surowe               2,1 %
t³uszcz surowy             2,1 %
popió³ surowe              4,8 %
w³ókno surowe            3,2 %
sód                              3,2 %
Niacyna                 398,00 mg/kg
Kobalt                  150.000 mg/kg

Bolus czerwony
Sk³ad:
sorbitol, utwardzone t³uszcze roœlinne
lignoceluloza, sole wapniowe kwasu 
stearynowego
Sk³ad analityczny:
bia³ko surowe                    12,2 %
t³uszcz surowy                   29,7 %
popió³ surowe                    10,4 %
w³ókno surowe                    2,9 %
Cholina                          29,000 mg/kg
Betaina                          17,400 mg/kg
Witamina B2                      556  mg/kg
Witamina B12                         8 mg/kg

Metionina                     127,600 mg/kg

Substancje dodatkowe: kurkuma, koper w³oski, boldo, karczoch, oset

Producent: áFR24037001

Opakowanie zawiera:
6 bolusów bia³ych po 80 g i 6 bolusów czerwonych po 70 g
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Aplikacja: Podawaæ przy pomocy aplikatora

MAMMITOP KETOTOP

CALCITOP 

Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca skutecznie zapobiegaj¹ca zapaleniu wymion u krów 
mlecznych. Specjalnie przygotowana formu³a bolusa, zawierajêca wyci¹gi olejków 
eterycznych z ró¿nych zió³ i czosnku, zapewnia silne dzia³anie przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne. Bolus uwalnia w przeci¹gu 3 tygodni sta³¹ dawkê substancji, 
których skutecznoœæ jest zbli¿ona do tradycyjnych antybiotyków.

Dzia³anie Mammitop:

?zapobiega mastitis
?wskazany do stosowania w przypadku subklinicznej mastitis
?nie wymaga recepty
?brak okresu karencji dla mleka i miêsa

Stosowanie: 1 bolus w przypadku zwiêkszonej liczby komórek somatycznych (SCC) 
powy¿ej 200 tyœ. lub zapobiegawczo na 1-2 tygodnie przed wycieleniem.

Kompozycja: tlenek magnezu, t³uszcz roslinny, stearynian wapnia, olejki eteryczne, aromaty
Analiza: popió³ surowy 77%, t³uszcz surowy 15,4 %, Magnez 37,2 %, Wapñ 3,6 %
?

FERTITOP

Fertitop przeznaczony jest do przygotowania krów do rui i reprodukcji. Wysoka 
zawartoœæ Beta-karotenu i selenu oraz obecnoœæ kobaltu, miedzi, cynku i manganu 
w formie chelatowej znacz¹co zwiêksza szansê hodowcy na skuteczn¹ inseminacjê. 
Bolus zapewnia sta³¹ dawkê pierwiastków œladowych i witamin w przeci¹gu 8 dni.

Bolus Fertitop to:

?zawartoœæ pierwiastków œladowych czêœciowo w formie chelatowej
?zawartoœæ witamin
?wysok¹ zawartoœæ Beta karotenu oraz Selenu
?powolne uwalnianie siê w przeci¹gu 8 dni

Stosowanie: 1 bolus 10 dni przed inseminacj¹ 

Kompozycja: ¿elazo obojêtne, olej rzepakowy, 
stearynian wapnia, Eleuterokoko,
 imbir, konyza kandyjska, 
czomber, ¿eñ-szeñ czrwony

Sk³adnik Bolus 100 g Dawka dzienna 

Jod 620 mg 77,5 mg 

Kobalt 104 mg 13 mg 

MiedŸ 1.500 mg 187,5 mg 

Chelat miedzi 2.300 mg 287,5 mg 

Mangan 8.060 mg 1007,5 mg 

Chelat manganu 1.860 mg 232,5 mg 

Cynk 8.140 mg 1.017,5 mg 

Chelat cynku 2.500 mg 312,5 mg 

Selen 50 mg 6,3 mg 

Vitamina A 500.000 IU 62.500 IU 

Vitamina E 4.800 mg 600 mg 

Beta-Caroten 2.400 mg 300 mg 

 

Energia: propionian sodu
Stymulacja ¿wacza: kobalt, dro¿d¿e, niacyna
Regeneracja w¹troby: witamina B2+B12, Metionina, Cholina,
Betanina , Sorbitol

Analiza: Wapñ 24,5%, Magnez 0,9%, Fosfor 5,4%, Vit. D3 200.000 IU


