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DE BOUW VAN GIJS MEKKERHOF IS GESTART
Wij vinden het een eer om al in de 2e editie van het Mekkernieuws te mogen
vermelden, dat GIJS de eerste schop in de grond heeft gestoken voor de bouw
van het geiten innovatiecentrum ‘GIJS Mekkerhof’ in Holten. GIJS start een
melkgeitenbedrijf met als doel om nauwkeurige voerproeven te kunnen gaan
uitvoeren. Hiermee willen we de kennis van voeding voor de geitensector
vergroten. Naar verwachting zullen halverwege 2017 de eerste geiten in Holten gemolken worden. Wil je de bouw
volgen? Kijk dan in het fotoalbum van ‘GIJS Mekkerhof’ op facebookpagina: www.facebook.com/metgijs/photos
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Gebleken is dat slechts een kleine hoeveelheid van ‘GIJS Geit Transboost’ al zorgt voor een aanzienlijke
verhoging van de energiedichtheid in het rantsoen. Deze energie rondom aflammeren is precies wat nodig
is om slepende melkziekte, door een verminderde voeropname, te voorkomen. ‘GIJS Geit Transboost’ is
een smakelijk poedermengsel dat los aan het voerhek verstrekt kan worden. Het voorkomt dat je een extra
silo nodig hebt voor transitievoer en maakt de voeroverschakeling kleiner. ‘GIJS Geit Transboost’ bevat
naast
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weerstand en het vetmetabolisme in de lever.

GIJS VILLI RECOVERY
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‘GIJS Villi Recovery’ is een nieuw product dat ingezet kan worden bij
lammeren in een periode dat er behoefte is aan darmondersteuning. ‘GIJS
Villi Recovery’ helpt de mest vaster te maken en helpt bij het opnemen
van vocht uit de darmen. Opfokster van geitenlammeren, Anne Bergsma,
deed ervaring op met het product en zei daarover het volgende: “Ik had
een koppeltje lammeren dat niet van de diarree af kwamen. Ik heb een paar
dagen Villi Recovery door de melkpoeder in de drinkautomaat gemengd en
de diarree was zo goed als over!”
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AANPAK MYCOTOXINES IN HET VOER
Hebben de geiten op je bedrijf al langere tijd weerstandsproblemen of snel dunne mest? Heb je het gevoel
“ik heb alles al geprobeerd, maar niets helpt”? Vergeet dan niet om te laten onderzoeken of je geiten
mogelijk te maken hebben met een verhoogde mycotoxinedruk vanuit het rantsoen. Met name bij het
voeren van maïs- en graanproducten is er een groter risico dat mycotoxines een rol spelen. Het onderzoek
en de deactivatie van de mycotoxines die voor geiten van belang zijn vereisen een goede aanpak. GIJS
heeft inmiddels veel ervaring in de aanpak tegen mycotoxines in het voer. Als blijkt dat er inderdaad een
verhoogde mycotoxinedruk in het rantsoen aanwezig is, heeft GIJS altijd wel een maatwerkoplossing.
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Op 24 november vond het Geitencafé plaats op Jowis Zolder te Lunteren. Het onderwerp dat centraal stond
was ‘Het kiemgetal belicht vanuit het dier en de techniek’. Gastsprekers waren melkwinningsspecialist Johan
Grolleman en veterinair epidemiologist Gerrit Koop. Enkele belangrijke tips n.a.v. het geitencafé zijn:
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1.

Verhoog de weerstand van je geiten in het aflamseizoen, bijv door de inzet van specifieke
mineralen en vitaminen, zodat ze minder gevoelig zijn voor uiergezondheidsproblemen.

2.

Prik wekelijkse de luchtgaatjes van de melkstellen door om speenwassing te voorkomen.

3.

Zorg dat één-speen geiten gemarkeerd zijn en altijd aan 1 kant gemolken worden.

4.
5.

Vervang de tepelvoering op tijd. Voor siliconen voeringen betekent dit iedere ca. 10.000
melkingen en voor rubber voering iedere ca. 4.000 melkingen.
Test meerdere malen de melk van dezelfde geit om een betrouwbaar beeld te krijgen van het
individuele kiemgetal.
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Het GIJS geitenteam wenst je
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017!
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