
GIJS ZOMERBOOST!
Smakelij ke energie tegen een scherpe prij s!

BOEREN MET



Zomer actie na triumbicarbo naa t

Dit product zorgt ervoor dat het zuur in de pens geneutraliseerd wordt (bufferen). In het speeksel van een koe zit 

van nature al natriumbicarbonaat, een koe produceert zelf ca. 3 kg natriumbicarbonaat per dag. Aanvullen in het 

rantsoen is waardevol als het op koe-niveau beschikbaar is. Bij voeren is zinvol in de zomer (tij dens hittestress), dan 

gaat natriumbicarbonaat verloren door zweten en hij gen.

 TOT 250 GRAM /KOE

 STARTGIFT MET 100 GRAM/KOE

 IN COMBINATIE MET GIJS PENS EFFICIËNT VOOR HOGERE VOEREFFICIËNTIE

 BESTELLINGEN VANAF 500 KG (ZAKGOED 25KG)

 ACTIEPRIJS GEHELE MAAND MEI/JUNI

Volle pallet 

prijs €49,95

100kg



Smakelijke energie tegen een scherpe prijs

Een groot bestanddeel van de GIJ S ZOMER BOOST is 

onbestendig zetmeel, uitermate geschikt in de zomer 

naast het voeren van vers gras. Het onbestendige 

zetmeel vangt het pens-eiwit af in de koe, op deze 

manier kan de koe zelf microbiële eiwit maken. 

Microbiële eiwit zorgt voor een hoge melkgift. In 

combinatie met de vele suikers uit vers gras kan een 

koe voldoende eiwitpercentage vormen in de melk. 

De cacaohullen zorgen voor een ander pensmilieu en 

dit remt de snelle afbraak van vers gras, wat weer ten 

goede komt voor de voereffi  ciëntie.

Om de koe voldoende ondersteuning te geven in de 

eerst dagen van de lactatie heeft de GIJ S ZOMER 
BOOST bestendig vet. Dit bestendige vet bevat enorm 

veel VEM en komt in zij n geheel vrij  in de darmen van 

de koe. Vooral tij dens extreem warme dagen heeft een 

koe weinig eetlust en is elke hap voer enorm belangrij k. 

Door het bestendige vet krij gt het rantsoen een boost 

aan energie. De koe zal in deze warme dagen geen 

productie en conditie verliezen.
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1030 VEM tegen eenscherpe prijs*Ook als vlog voer!
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