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GIJS wil u graag kennis laten maken met het GIJS kalveropfokprogramma. Het GIJS 
kalveropfokprogramma biedt u diverse melkpoeders en gezondheidsproducten waarmee u de basis 
kunt leggen voor een duurzame, hoogproductieve en gezonde veestapel.  
 
GIJS Melkpoeders 
 
GIJS balans melk 
GIJS balans melk is uitermate geschikt voor opfok van vaarskalveren. 
De melkpoeder is gemaakt op basis van wei-poeder.  
GIJS balans melk is geschikt om tot spenen te verstrekken.  
Ruw eiwit 21,5%, ruw vet 15%,  
 
GIJS Comfort melk 
GIJS Comfort melk is een zeer smakelijk melkpoeder. De melkpoeder is gemaakt op basis van 
Magere Melkpoeder. Dit zorgt voor een rustige vertering door de natuurlijke stremming. GIJS Comfort 
melk is geschikt om tot spenen te verstrekken.  
Ruw eiwit 22%, ruw vet 15%,  
 
GIJS premium  
GIJS premium is een melkpoeder die specifiek gericht is op het behalen van de maximale jeugdgroei. 
De melkpoeder is gemaakt op basis van magere melkpoeder en bevat 100% zuivel eiwit.  De GIJS 
premium is geschikt om tot spenen te verstrekken.  
Ruw eiwit 26%, ruw vet 25% 
 
EIGENSCHAPPEN GIJS BALANS MELK GIJS COMFORT MELK GIJS PREMIUM MELK 

MMP Nee Ja Ja 

Aangezuurd «« « « 
Eiwitverteerbaarheid ««« ««« «««« 
Stimulatie ruw- en krachtvoeropname  ««« «« «« 
Stabiliteit  «««« «««« «««« 
Groei «« ««« «««« 
Smaak ««« «««« «««« 
Toepassing drinkautomaat ««« ««« ««« 
Veiligheid ««« ««« ««« 
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Aanmaakadvies en aandachtspunten 
 

• Producten oplossen in 44 - 50 ⁰C 
• Maak producten nooit warmer aan dan in 60 ⁰C 
• Bij koud weer en jonge dieren de concentratie van de melk verhogen tot 175 gram / liter melk 
• Ideale drinktemperatuur van de melk 41-42 ⁰C 
 
GEWENST 
AANTAL  
LITERS 

150 GR/L  
WATER             MELKPOEDER 
(LITER)             (GRAM) 

2 1,8 300 

4 3,6 600 

8 7,1 1200 

10 8,9 1500 

20 17,8 3000 

30 26,6 4500 

40 35,5 6000 

50 44,4 7500 

60 53,3 9000 

 
Gezondheidsproducten 
 
Altop (emmer 3 kg) 
Vitaminen- en mineralenmix gericht op een goede weerstandsopbouw. Altop helpt bij herstel na ziekte 
en zorgt voor vitalere en actievere kalveren.  
Dosering: tweemaal daags 10 gram door de melk 
 
Alca Start 
Alca start is een all-in one melkpoeder specifiek gericht op het jonge kwetsbare verteringsstelsel van 
kalveren tot twee weken. Alca start bevat specifieke antistoffen voor het pas geboren kalf. Naast 
antistoffen zijn extra vezels, vit E en selenium toegevoegd. Het is de complete melkpoeder voor na de 
biest tot dag 10 na de geboorte. De melkpoeder bevat volledig zuiveleiwit. 
Ruw eiwit 23%, ruw vet 19%  
 
Nutrifizz  
Een bruisende elektrolyt voor een goede energie en vochtbalans van het kalf. Nutrifizz is eenvoudig te 
doseren en kan zowel preventief als curatief gebruikt worden tegen diarree. Nutrifizz bevat probiotica.  
Dosering: 1 tablet oplossen in 1 liter lauw water 
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