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Hva vil man oppnå med  

mineraltilskudd?

• Vedlikeholde helse og produksjon

• Vekst og fertilitet

• Unngå problemer

• Garantert opptak – dekning på alle 

dyr

• Jevnt opptak – samme daglige nivå

• Intet overskudd

• Lav kostnad / god gevinst



Alternativ for mineraltilførsel

• Kraftfôr
• Inneholder mineraler, men kan være for lite

• Fri tilgang; f.eks. Bøtter, VM blokk
• Ingen sikker tildeling til hvert dyr, kan gi

overdose, ikke alle mineralkomplex like bio-
tilgjengelig, “falsk trygghet”

• Injeksjoner
• Resept pliktig, behandling

• Gjødsel
• Avhengig av vær og vekst, kostbart

• Mineral drenches
• Må gis hyppig for effekt, berg og dalbane effekt

• Bolus
• Sikker tildeling i et gitt tidsrom, velge etter

behov, håndtering av dyr, intet svinn



Fri tilgang mineralpulver
• 53 lakterende ammekyr fikk en 50/50 

blanding av calcined magnesite og
sukkerbete skall gitt ad libitum med 
dalig påfyll

• Gjennomsnitts opptak var 24 g Mg /dag, 
tilnærmet behovet.

Men

• 24 kuer (45%) tok ikke noe i det hele tatt

• 15 kuer (28%) konsumerte mer enn
behovet



Magnesium intake of individual cows offered free 

access minerals
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Mineralblokker:
Påstander:

• Praktisk

• Dyrene regulerer opptak etter
behov

• De reduserer konkurransen i
grupper

• Inntaket reguleres av saltinnhold og
hardhet etc.



Mineralblokk
En serie forsøk på sau så på opptak fra

mineralblokker om vinteren.

Totalt 4284 søyer i 15 flokker, fra 9 
bestninger. 

3 forskjellige merker av tilgjengelige
mineralblokker ble brukt, alle tilsatt
krom som markør.

Avføringsprøver ble samlet fra 2931 
søyer.

Ducker et al 1980



Resultatet…
• 557 av 2931 søyer slikket ikke på

mineralblokken(19%).  Mellom flokkene
varierte dette fra 0 to 67% 

• Mengden av krom var 46 til 231 % av
daglig behov.
Med andre ord, enkelte sau tok litt av..

• Opptaket fra mineralblokk ble påvirket
av beite, alder på søya, dominans, 
tannstatus, oppstalling, klima, plassering
av mineralblokken osv.



HVORDAN BEVISE AT BOLUS VIRKER? 

Table 2. The effect of smart trace administered at week 0 on the
selenium concentration in the liver (nmol/Kg) and whole blood
(nmol/L) compared to a control and a short acting selenium injection.

Weeks

0 4 8 16 24

Liver 

Selenium

(nmol/Kg 

FM)

Adequate = 

850 – 15,000

24·7 

Smartrace

987 4469 4038 1765 1415

Selenium 

injection

1000 1830 1352 811 972

Control 864 962 872 580 819

Whole 

Blood 

Selenium

(nmol/L)

Normal =  

250 - 2000

24·7 

Smartrace 

488 1290 1683 1478 924

Selenium 

injection

513 795 727 330 369

Control 480 436 456 304 301



HVORDAN VIRKER AGRIMIN 24·7 
SMARTRACE BOLUSER?
• Sink ballast bundet i voks

• Sporelementene slippes
gjennom ballasten

• To/ tre boluser er bundet
sammen med et papir

• Kobber brytes ned raskt og frigir
små kobberstaver.

• De andre sporelementene frigis
gjennom erosjon. 

• En bolus med 3-4 sporstoffer i
en applikasjon



HVILKE FORDELER SES VED 
BRUK AV BOLUS?

• Fordeler for mor og nyfødt –

immunforsvaret

• Færre tilbakeholdte etterbyrder

• Sunne, vitale avkom

• Sterkere / tydeligere brunst

• Bedre tilslag hos storfe og sau

• Bedre melkekvalitet – lavere celletall



Produksjons resultater -
Nederland

• Et forsøk ble gjort for å sammenligne
effekten av sporstoff tilførsel via 
bolus kontra mineral pulver.

• Forsøket ble utført på 60 gårder over 
hele Nederland, ca 8500 kuer var
inkludert.

• Flere parametere ble notert med 
følgende resultater:



Produksjons resultater - Nederland

Bolus Mineral Kontroll
% Tilslag hos
ku

66.6 60.1 56.4

% Tilslag hos
kviger

74.6 68.4 67.5

% Mastitt 6.5 12.2 9.9
% Aborter 3.8 7.2 6.7
% Tilbakeholdt
etterbyrd

4.5 7.5 8.9

% Melkefeber 5.6 8.0 7.9







HVORDAN ER “CONTROLLED 
RELEASE BOLUS” TEKNOLOGI 
UTVIKLET? 

•Bolus konseptene
utvikles på huset.

•In vitro studier for å 
bevise tesen

•In vivo forsøk ved bruk
av fistulerte kyr for å 
måle frigivelsesprofilen.

•Forsøk i felten for å vise
virkning i praksis



DAGLIG BEHOV AVVENT LAM

Element Avvent lam - 1kg TS

Kobalt 0.11mg

Selen 0.1mg

Jod 0.5mg



NÅR GI SØYA BOLUS?

• Bolusen varer i 6 mnd.

• Ca. 3 uker før parring -> flush 
effekt

• Etter parring (Januar) sørger for 
god dekning av fostrene gjennom
hele drektigheten og god råmelk

• Ved scanning (mars)

• Ved beiteslipp i utmark

• Ved avvenning – for å 
vedlikeholde sporstoffstatus frem
til parring



NÅR BRUKE 
LAMMEBOLUS?

• Ved beiteslipp i utmark (ca. 25 kg 
levende vekt)

• Ved avvenning – for å vedlikeholde
tilvekst fram til slakting.

• I overvintrende lam

• Til dyr som er for små til
“sauebolusen” eks. villsau.



KORT OPPSUMMERT 
– HVORFOR BOLUS?

• Garantert opptak

• Vedvarende, jevn daglig tilførsel

• Sikker beskyttelse mot mangler

• Enkel å bruke

• Arbeidsbesparende

• Kostnadsbesparende





Bolus inngivelse - småfe

Veldig viktig å 
holde hodet
opp!

Ta deg tid!

Ikke bruk
makt

Bruk riktig
inngiver



There`s a new guy in town..
takk for meg


