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Beste lezer,

Je hebt de eerste versie van het GIJS Mekkernieuws in de hand.  
Een informatie overzicht vol met nieuwtjes, weetjes en vooral de 
typische GIJS innovaties. We hopen dat je, je voordeel er mee kunt doen. 

Veel leesplezier gewenst!

Het GIJS geitenteam

JAARRESULTATEN GIJS KLANTEN 2015

Als GIJS zijn we uitstekend te spreken over de technische jaarresultaten van onze klanten over 2015. Bij veel 
bedrijven zien we, mede door de goede melkprijs, dat de geiten gemiddeld langer aangehouden worden 
en daarmee ook het aantal geiten per bedrijf is toegenomen. Het voorjaar van 2015 was t.o.v. 2014 een 
koud voorjaar en daardoor kwamen de geiten ook moeilijk opgang. Ondanks de ouder wordende veestapel 
en trage start zijn de GIJS klanten er gemiddeld genomen toch weer in geslaagd om de melkproductie en 
tevens ook de gehalten te verhogen. Door een stijging van 9 kg melk, 0,07% vet en 0,01% eiwit zijn de kilo’s 
vet en eiwit met 1,6 kg gestegen naar gemiddeld 87,5 kg vet en eiwit. De 20% beste GIJS klanten behaalden 
gemiddeld de volgende resultaten in 2015:

    VOERWINST  KRACHTV.
    EXCL. KG KRACHTV. KOSTEN / 100
KG FPCM VET% EIWIT% KG V + E RUWVOER / 100 KG FPCM KG FPCM

1403 4.18 3.59 105.1 € 761 68.2 € 20.21

GIJS GROEIT

GIJS is op zoek naar Stalnutrionist Geiten 
ter uitbereiding van ons geitenteam. 
Misschien iets voor jou? Kijk op onze website!
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VOORBEREIDING OP DE DEKPERIODE

GEITENSTART CUPIDO

De laatste jaren hebben GIJS klanten goede ervaringen opgedaan met een vruchtbaarheidspremix bij 
melkgeiten en overlopers. Vanaf heden is deze vruchtbaarheidspremix ook verwerkt in een lammerenbrok, 
genaamd Geitenstart Cupido. 

De vruchtbaarheidspremix zorgt voor een verbeterde benutting van vrije vetzuren wat de ovulatie stimuleert 
van geiten en zorgt dat geiten niet toenemen in BCS en actiever zijn. Daarnaast verbeterd de premix de 
weerstand en biedt extra ondersteuning bij hittestress wat het risico op embryonale sterfte verminderd en 
de innesteling van de embryo bevorderd.  

De vruchtbaarheidspremix is verwerkt in zowel de Geitenstart Cupido voor lammeren als de Vitaal Fit voor 
melkgeiten. Dit zijn beide krachtvoeders. Tevens is vruchtbaarheidspremix ook los over het rantsoen te 
verstrekken aan zowel lammeren als melkgeiten. Geadviseerd wordt om deze producten minimaal 1 maand 
voor dekken tot ca. 6 weken na dekken in te zetten. In de onderstaande tabel vind je de doseringen per 
diergroep van de Geitenstart Cupido, Vitaal Fit en de los te verstrekken vruchtbaarheidspremix (GIJS Fit). 

De Geitenstart Cupido is een zeer rustig verteerbare 
brok die onbeperkt aan lammeren verstrekt kan 
worden. In de praktijk betekend dit dat er 0,8 tot 
1,2 kg per lam per dag wordt opgenomen en dat 
het lam hiermee verzadigd is. De BCS stabiliseert 
en het risico op uiervervetting verminderd. Het 
mineralen en vitaminen pakket in de Geitenstart 
Cupido is specifiek gericht op verbetering van de 
vruchtbaarheid.      

In deze uitgave van het GIJS Mekkernieuws besteden we extra aandacht aan de Geitenstart Cupido. 

DOSERING PER DIERGROEP GEITENSTART CUPIDO VITAAL FIT GIJS FIT

Lammeren en overlopers  onbeperkt  

Oudere melkgeiten in goede conditie  1 kg / geit / dag 20 gram / geit / dag

Oudere geiten in te ruime conditie  onbeperkt 40 gram / geit / dag
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TIPS OM DRACHT TE STIMULEREN

VOCHTIGE BIJPRODUCTEN VOEREN AAN GEITEN?

1. Plaats de bokken in het donker in een hok apart van de 
melkgeiten alvorens de dekperiode begint. 

2. Zorg dat de bokken goed in conditie zijn. Ze mogen best wat 
reserve hebben. Een fanatieke bok eet onvoldoende in de 
dekperiode.  

3. Wissel regelmatig met de bokken tussen de groepen geiten.
4. Plaats minimaal 1 bok op 30 geiten bij aanvang van dekperiode. 
5. Controleer voor aanvang van de dekperiode of er geiten 

schijndrachtig zijn en behandel deze. 

Fundamenteel- en Stal Nutritionist Pieterjan Bakker gaf onlangs 
zijn mening in het vakblad ‘Geitenhouderij’ over bijproducten in 
geitenrantsoenen. Als je wilt gaan werken met bijproducten is het 
van groot belang om samen met je stal nutritionist te bepalen welke 
producten goed passen in het rantsoen van de geiten en daarnaast 
financieel voordeel kunnen opleveren. Om het hoogste financieel 
rendement te kunnen behalen met bijproducten  kan GIJS een 
Maxim maatwerkvoeder maken die volledig aansluit op de kuilen 
en bijproducten die worden gevoerd. Een van de voorwaarden om 
rendement uit het voeren van bijproducten te kunnen halen is een 
goed in- en uitkuilmanagement zodat voerverliezen beperkt worden 
tot het minimum. 

Het gehele artikel kun je nog eens nalezen op onze website: 
www.metgijs.nl - Wilt je meer weten? Neem contact op metGIJS.

AGENDA
•	10	sept.	2016	 Nationaal	Geiten
  Event 2016
•	1	t/m	3	nov.		2016	 Rundvee	&	Mechanisatie	 	
  Vakdagen Hardenberg
•	24	nov.	2016	 GIJS	Geitencafé	

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

COLOFON


