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GIJS G-Loeiend Nieuws

Er G-LoEiEnd bij: ChiEL hErdEr

Beste lezer,

Dit is de allereerste uitgave van GIJS G-Loeiend Nieuws, het nieuwsblad van GIJS voor de rundveehouderij! In deze 
periodieke uitgave lees je waar GIJS mee bezig is, we stellen de mensen aan je voor en we vertellen meer over onze 
nieuwe, inventieve, producten en diensten.

Veel leesplezier gewenst en de groeten van GIJS!

Het meeste contact  over rantsoen, producten of diensten op je bedrijf  loopt 
via de account-manager of specialist van GIJS. Iedere maand stellen wij er 
één aan je voor. We beginnen met onze laatste aanwinst: Chiel Herder!
Chiel (22) Versterkt ons team als Junior Accountmanager. Hij woont in Raalte 
en heeft de studie Dier- en Veehouderij in Dronten afgerond. Van huis uit is 
er  geen agrarisch bedrijf, maar Chiel heeft wel vele jaren ervaring op diverse 
melkveebedrijven met alle voorkomende werkzaamheden (Sterker nog: op 
zaterdag melkt hij nog altijd). 
Chiel zijn rol als accountmanager houdt in dat hij je bedrijf in brede zin 
begeleid. “Tijdens mijn studie in Dronten heb ik ondervonden dat ik onder 
andere klantcontact erg belangrijk vind tijdens het werk. Bij het klantcontact 
vind ik het vooral mooi dat je elkaar steeds weer naar een hoger niveau tilt. 
Daarbij is er natuurlijk niets mooier dan een tevreden klant bij GIJS!”, aldus Chiel. 
Het  opleidingstraject bij GIJS heeft Chiel succesvol doorlopen met betrekking 

tot voeding en management van rundvee. Daarnaast heeft hij  de afgelopen maanden ook veel kennis opgedaan van 
mest, bemesting en bemestingsplannen. 
Naast melken en voeren bij een veehouder gaat Chiel in zijn vrije tijd graag naar de voetbal en zoekt hij met de 
kameraden de gezelligheid op!
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bEstELLEn? EffEn appEn mEtGijs

Je kunt GIJS al op meerdere manieren bereiken voor alle mogelijke zaken, zoals via 
telefoon, e-mail en website. Voor het bestellen van alle mogelijke producten introduceert 
GIJS nu ook de GIJS bestel-app! Deze geeft je de mogelijkheid op elk moment van de 
dag in alle rust je bestelling aan GIJS door te geven, zowel bulk voer, zakgoed, zaaigoed 
en meststoffen. De app is uitgerust met je bestelhistorie, waardoor je makkelijk je 
bestelling van de vorige keer kunt terugvinden, overnemen en/of aanpassen. Ook de 
financiële historie en mineralenoverzichten kun je terugvinden in de app! Zo maakt GIJS 
het voor jou makkelijk, flexibel en overzichtelijk.

Interesse? Neem contact op met GIJS of je accountmanager!

Uiteraard kun je ook voer blijven bestellen zoals je gewend bent, b.v. via telefoon  
of e-mail. 
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dE sLuimErEndE drEiGinG van myCotoxinEn.

Met enige regelmaat worden onze specialisten geconfronteerd met situaties op een bedrijf waarbij ook veehouder en 
dierenarts voor een raadsel staan. Weerstand, vruchtbaarheid en melkproductie zijn niet op gewenst niveau, terwijl het 
rantsoen klopt en er geen afwijkingen zijn aan de dieren. GIJS heeft op een aantal van deze bedrijven het rantsoen laten 
onderzoeken en daarbij zijn regelmatig mycotoxinen aangetoond.

Wat zijn mycotoxinen?
Mycotoxinen zijn producten van schimmels. Veelal zijn ze giftig of verstoren het 
functioneren van het dier. Er zijn meerdere soorten mycotoxinen, de de bekendste 
zijn DON, ZEA en AFLA. Ze ontstaan al op het veld (tijdens de groei van de plant), en 
vermeerderen zich mogelijkerwijs in de kuil. De schimmels overwinteren in en op de 
gewasresten die na de oogst op het veld achterblijven.

Gevoeligheid
Met name granen zijn gevoelig voor mycotoxinen, dus ook mais. Bij inname van granen 
door GIJS wordt continue gecontroleerd op mycotoxinen. Echter: Bij de oogst van 
mais worden veel schimmels en toxinen in de kuil gereden, zonder dat men zich ervan 
bewust is. Mais is dan ook het grootste risicoproduct bij mycotoxinen-verdenking.

onzichtbaar
Mycotoxinen zijn onzichtbaar. Ook de schimmels waaruit ze ontstaan zijn niet per definitie zichtbaar. Een kuil met 
schimmel bevat niet altijd mycotoxinen, terwijl een schone kuil wel mycotoxinen kan bevatten. Alleen door analyse 
kunnen ze daadwerkelijk aangetoond worden.

binders
GIJS adviseert om bij onverklaarbare klachten en / of uitval de maiskuil op mycotoxinen te onderzoeken. Als deze 
daadwerkelijk worden aangetoond, kunnen er maatregelen in de voeding worden getroffen met toxinebinders. Binding 
vindt meestal plaats een kleimineraal. Echter: de schadelijkste mycotoxinen moeten eerst “geknipt” worden met enzymen 
om door de binder opgenomen te worden. GIJS beschikt over de specifieke binders met enzymen voor dergelijke 
besmetting. Daarnaast zijn maatregelen in de teelt oogst noodzakelijk, zoals schimmelresistentie bij de rassenkeuze, 
haksellengte en kwaliteit van aanrijden van de kuil. Uiteindelijk is voorkomen vele malen beter dan genezen!

Gijs advisEErt: GEzondE mais!

Op basis van (eigen) proefveld en de informatie van telers en instanties, adviseert GIJS in 2017, op volgorde van vroeg 
naar laat, de volgende maisrassen. 

Speciale aandacht willen wij daarbij vestigen op de GIJS-mix. Deze bestaat uit meerdere maisrassen. Het voordeel van deze is:

Minder risico op legering à Makkelijker te oogsten en minder grond in de kuil
Gezond gewas à Betere opbrengst en minder schimmels
Betere bestuiving à Hoger zetmeel en VEM

Bovenstaande draagt bij aan een gezondere koe met een betere productie. 
Informeer bij je accountmanager welke mais het best bij jouw situatie past!

Wij helpen 

graag bij 

de juiste 

keuze

 fao opti-plus coating beh. vogelvraat beh. ritnaalden zaaiadvies
pirro 200 Standaard Standaard Optie 85.000
LG 31.218 210 Nee Optie Optie 95.000
rigoletto 220 Standaard Standaard Optie 85.000
sy madras 235 Nee Optie Nee 95.000
agro-polis 240 Nee Optie Nee 90.000-95.000
millesim 240 Nee Optie Optie 95.000-100.000
Gijs-mix 240 Nee Optie Nee 95.000
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boErEn mEt Gijs mEt aansprEkEndE rEsuLtatEn!

hEt rundvEEtEam van Gijs staat voor u kLaar!

GIJS is trots op de resultaten die mede met de voeders en adviezen van GIJS zijn behaald: 

In het werkgebied van GIJS produceerden de koeien die door GIJS gevoerd werden 150 kg meer melk, 8 kg meer vet 
en 4 kg meer eiwit. Bij €5,- per kg eiwit en €2,50 per kg vet in 2016 resulteert dit in 40 euro per koe per jaar, met 114 
koeien €4.560,- !!! De top 20% in MelkVeeMonitor van GIJS haalde een prachtige productie van ruim 10.000 kg melk, 
met gehalten boven het landelijk gemiddelde! Een resultaat waar we trots op zijn.
GIJS feliciteert iedereen met de resultaten van het afgelopen melkcontrolejaar!

Staand vlnr. Erik, Chiel, Martijn, Ewald. Gehurkt vlnr. Jan, Fons en Harry.

bedrijfsgemiddelde in de periode 1 sept 2015 t/m 31 aug 2016

rollend jaargemiddelde aantal mk/bedrijf kg melk %vet %eiwit kg vet kg eiwit

nederland 101 8663 4,38 3,55 380 307

overijssel en Gelderland 91 8657 4,42 3,56 382 308

Gijs 114 8804 4,44 3,55 390 312

top 20% Gijs 112 10012 4,42 3,55 442 355

aGEnda
•	23	maart		 GIJS	Rundveecafé	-	Laren
•	13	april		 GIJS	Varkenscafé	-	Azewijn
•	27-29	juni	 Land-	en	Tuinbouwdagen
  Oost-Nederland - Markelo 

Dit is een uitgave van 
GIJS (Gelre IJsselstreek B.V.)
Molenweg 9,  7045 AG  Azewijn  
0314 651 412  - www.metgijs.nl
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