
 
 
Booijink Buffermix 
De allround buffer- en mineralenaanvulling voor uw rundvee 
 
Onze zeer succesvolle Booijink Perfect mineralen zijn uitgebreid met het product: Booijink 
Buffermix. Past u weidegang toe bij warme, zomerse omstandigheden? Wilt u uw koeien 
beschermen tegen hittestress tijdens warme zomers of voert u snel verteerbare energierijke 
rantsoenen met relatief weinig ruwe celstof en veel suikers aan rosékalveren? Booijink Buffermix 
zorgt voor het neutraliseren door het wegvangen van vluchtige vetzuren in de pens waardoor 
pensverzuring wordt voorkomen. 
 
Voor een optimale melkproductie is een stabiele pens pH noodzakelijk. Door veredeling van 
grassen en maïsrassen zijn rantsoenen in de loop van de jaren steeds sneller geworden. In 
rantsoenen met veel energie en eiwit is de kans op een te lage pens pH aanwezig, een te lage pH 
in de pens leidt tot pensverzuring. 
 
Wij constateren het volgende: 

 Koeien hebben een hoge genetische aanleg voor melkgift  

 Er is continue aandacht nodig om pensverzuring en klauwproblemen te voorkomen 

 Bij één op de drie Nederlandse melkveebedrijven is sprake van pensverzuring.                
 
Optimum PH in de pens : 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uw voordelen 
 Betere voerefficiëntie 
 Actievere, gezondere dieren 
 Verbeterde weerstand  
 Minder sterke daling vet- en eiwitpercentages 
 Betere klauwen en minder kreupelheid 
 Meer plezier en meer verdiensten  

 

Booijink veevoeders speelt hierop in met een eigen huismerk Buffermineralen onder de naam 
Booijink Buffermix. Deze mineralen in poedervorm zijn van onbetwiste kwaliteit en bevatten alle 
in praktijk geteste en voorkomende oplossingen om de pens PH te neutraliseren in slechts één 
product. U hoeft hierdoor niet dagelijks uit allerlei zakken te scheppen met ergernis, kans op 
doseerfouten e.d. tot gevolg.  Het product is in zakken van 20 kg verkrijgbaar, maar ook met een 
aantrekkelijke palletkorting bij afname van 500 kg. Indien u Buffermix voert, kunt u de Booijink 
mineralen Perfect achterwege laten. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Booijink Buffermix bevat o.a.: 
 

- Levende Gisten (!)  - Voldoende vitaminen en mineralen 

- Natriumbicarbonaat  - Anti-Oxydanten 

- Magnesiumoxide  - Een volledig vitamine B-complex 
 

 375.000 i.e. vitamine A  50.000 mcg Biotine 

 100.000 i.e. vitamine D3  35 mg Kobalt 

 1000 mg vitamine E  750 mg Koper 

 117 gram Calcium        2.000 mg Zink 

 123 gram Natrium  1.250 mg Mangaan 

 100 gram Magnesium  15 mg Selenium 
 

Alle elementen zijn in een zeer goed opneembare en deels organisch gebonden vorm toegevoegd 
 
 

Gebruiksadvies: Melkvee  
Rosékalveren 

150 – 200 gram / dier / dag 
30  -   80 gram / dier / dag 

Booijink Buffermix het instrument voor 
uw rendement. 


