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AANDACHT VOOR VROEGE ONTWIKKELING LAMMEREN  

 
GIJS laat van zich horen op geitengebied. In december lanceert de voer- en adviesorganisatie haar 
eigen lammerenmelk: ‘GIJS Lammerenmelk Perspectief’. Dit innovatieve melkpoeder is speciaal 
samengesteld voor moderne geitenhouderij en stimuleert de ontwikkeling van lammeren tot duurzame 
en hoogproductieve melkgeiten.  
 
Belang van vroege ontwikkeling 
 
Als actieve speler in de Nederlandse geitenmarkt is GIJS op zoek gegaan naar manieren om de 
melkproductie van geiten verder te verbeteren. Een hoge en duurzame melkproductie begint al bij de 
opfok van de lammeren. “Deze vroege fase is van groot belang voor de ontwikkeling van het uier en 
skelet en beïnvloedt daarmee de latere melkproductie”, aldus José van Cranenbroek,  
geitenspecialiste bij GIJS. “In de praktijk bleek er nog veel te halen in deze periode”. Afgelopen jaar 
ontstond daarom de behoefte aan een lammerenmelk voor moderne geitenhouderij  die deze 
ontwikkeling optimaal kan ondersteunen. De melk moest van hoge kwaliteit zijn, maar toch betaalbaar. 
Door een samenwerking aan te gaan met Denkavit, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
jongdiervoeding, konden wetenschappelijk onderzoek, verteringsproeven en praktijkervaring worden 
samengebracht.  
 
Perspectief 
 
De GIJS Lammerenmelk Perspectief is in zowel onderzoeks-stallen van Denkavit, als bij 
praktijkbedrijven zorgvuldig getest. Lammeren nemen de melk uitstekend op. Natuurlijke additieven, 
zoals etherische oliën en prebiotica, ondersteunen de darmgezondheid en algehele weerstand. 
Daarnaast wordt de pensontwikkeling gestimuleerd door een vroege kracht- en ruwvoeropname. 
Cranenbroek: “GIJS Lammerenmelk Perspectief is in staat lammeren evenwichtig te laten groeien met 
aandacht voor pensontwikkeling, skeletopbouw en uierontwikkeling en geeft ze daarmee een goed 
perspectief op een hoge en duurzame melkproductie.”  
 
 
Noot voor de redactie:  
Voor specifieke informatie over GIJS Lammerenmelk Perspectief kan contact opgenomen worden met  
GIJS Geitenspecialiste:  José van Cranenbroek 06 - 12 99 80 86 
 


