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Verhoging van gehalten draagt bij aan een hogere melkprijs en daarmee een hoger saldo. GIJS heeft 

al jaren ervaring met hard melken en hoge gehaltes in de melk. Onze Euro-aanpak is hierin 

onderscheidend gebleken.  

 

De GIJS Eurobrok of Euromix, in een rantsoen dat zich daarvoor leent, geeft in no-time een duidelijke 

stijging te zien in kilogrammen vet en eiwit per dag.  

 

Hoogproductieve, efficiënte en duurzame koeien 

Op ca. 75% van de Nederlandse melkveebedrijven komt klinische en subklinische pens verzuring 

voor. Naast dat de weerstand van deze dieren wordt verlaagd, verdwijnen ook veel goede 

bestanddelen in de mest. Hierdoor loopt de efficiëntie van de dieren snel achteruit. Door de specifieke 

samenstelling van de GIJS Euro producten zorgt het voor meer stabiliteit in de pens van de koe en 

levert het een bijdrage aan een hoogproductieve, efficiënte en duurzame veestapel. 

 

Hoog ROI 

Een simpel rekenvoorbeeldje leert dat als de gehaltes stijgen en de melkproductie per dag op peil 

blijft, dat er meer melkgeld binnenkomt. Als dan de voerkosten ook nog op peil blijven dan snijdt het 

mes aan 2 kanten. De GIJS Euro producten zorgen snel voor het gewenste resultaat en kennen een 

hoog ROI (Return on Investment)  

 

GIJS Euro-Aanpak 

De GIJS Euro producten zijn geen oplossing op zich. Het rantsoen moet aan bepaalde eisen voldoen 

voordat de GIJS Euro producten hun waarde kunnen bewijzen.  Onze stalnutritionisten weten precies 

hoe de GIJS Euro producten toegepast moeten worden. Door de grote flexibiliteit van de producten 

kan nagenoeg voor elk rantsoen een product 

ingezet worden.  

 

Makkelijk een hoger saldo per dag 

1. Snel resultaat, gemiddeld 0,20% vet en 0,14% 

eiwit 

2. Verhoging bloedcirculatie dus hogere 

efficiëntie 

3. Stabieler rantsoen dus minder pens verzuring  

4. Hoger saldo metGIJS 

 

 


