
 Mikroelemendid on pakendatud booli 
kujul, mis viiakse aplikaatoriga otse 
looma vatsa ja imenduvad sealt otse 
organismi. 

 Boolide korralik manustamine on 
loomale valutu ja aega vähenõudev. 

 Boolid sisaldavad nelja olulist 
mikroelementi, mis tagavad loomale 
nendega optimaalse varustatuse umbes 
6 kuuks.  

 Manustatud boolid lagunevad 
seedekulglas loomulikul viisil. 

 Boolid tagavad, et iga loom karjas saab 
kindlalt vajalikud mikroelemendid kõige 
tõhusamal viisil ja väikeste kadudega, 
mis tagab omakorda suurima 
kasumlikkuse.  

 Puudub saastumise oht süljest, 
väljaheidetest, metsloomadest. 

 Puistemineraalid, ämbrid ja lakukivid 
on vabalt tarvitatavad, kuid ei ole 
võimalik kontrollida iga üksiku looma 
tarbimist ja vajalike ainete 
manustamist. 

 Tavalised lahendused võivad olla 
esmapilgul odavamad, kuid nende 
tõhusus on tunduvalt madalam. 

 Kuna tavapärased täiendsöödad on 
loomale vabalt kättesaadavad, siis on 
olemas oht, et mõni loom tarbib neid 
rohkem kui vaja. Seetõttu paratamatult 
peavad sisaldama vähem 
mikroelemente, eriti vaske ja seleeni, et 
vältida mürgistusjuhtumeid. 

 Vedelate mikroelementide seguga saab 
anda kiire ja tõhusa „laksu“, kuid selle 
mõju ei ole kauakestev. 

 

Kuidas boolid töötavad? 

Mikroelemendid vabanevad manustatud boolist lahustumise teel. Bool niiskuse mõjul suureneb ja 

hakkab vabastama mikroelemente. Lõpuni kasutatud bool muutub lõpuks nii kergeks, et hakkab 

soolestikus liikuma ja väljutatakse organismi poolt kas suu või pärasoole kaudu.  

 

Mikroelementide vaegus. 

Vajalike ainete puudus võib põhjustada väga erinevaid probleeme, sõltuvalt sellest, milliseid aineid 

on puudu.  

Tüüpilised juhtumid ainete puudusel on järgmised: 

Vähenenud ise ja sellest tulenev kaalukaotus; 

Haiglaslik olek 

Vähenenud piimakus 

Vastuvõtlikus nakkushaigustele 

Lonkamine 

Aneemia 

Kaalulangus 

Langenud viljakus/halb tiinestumine 

Abordid või nõrgad/surnultsündinud talled 

Valgelihastõbi 

Surm 

 

Rohumaade analüüs 

Oluline oleks võtta proovid ja teha analüüsid  oma karja- ja heinamaade kvaliteedi kohta. Samuti 

kontrollida mikroelementide sisaldust loomade toidus. Saadud tulemused aitavad paremini mõista, 



milliseid mikroelemente on vaja loomadele rohkem pakkuda. Mikroelementide sisaldus võib palju 

varieeruda karjamaade kaupa. Karjamaa saastumine võib mõjutada ainete saadavust ja sisu. Samuti 

võib varieeruda mikroelementide tase sessoonselt.  

Vereanalüüsid 

Looma joodi ja seleeni taset organismis saab hinnata vereproovide järgi.  

 

Tähelepanu 

Ärge kasutage toodet, kui muus toidus on vajalike aineid piisavalt looma jaoks. Eriti 

tähelepanelikud olge vasesisalduse suhtes. Vasemürgitus on väga ohtlik loomale. 

Ärge andke boole talledele, kes veel ei mäletse. 

Kui olete manustanud mõnda muud samalaadset toodet, siis oodake toimeaja lõpuni. Samuti 

ei tohiks peale boolide manustamist, varem kui 6 kuud anda muid mikroelemente. 

Olge ettevaatlikud ja konsulteerige võimalusel veterinaariga. Eriti pidage silmas 

vasemürgituse ohtu.  

Kasutamiseks ainult loomadel. 

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Ärge ületage lubatud normi. 
 

Manustamine 

Kasutades aplikaatorit asetage bool looma lõugade küljelt suu tahaotsa keele peale. Ärge kasutage 

jõudu, vaid kasutades ära looma neelamisliigutusi, vabastage bool aplikaatorist. Kontrollige, et loom 

booli alla neelas. 


