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Beste lezer,
Het zomerse weer is amper voorbij en voor je liggen de winteraanbevelingen van GIJS! In 2019 zullen voor 
de meesten zaken rondom het fosfaat achter de rug zijn en de focus komen te liggen op zo veel mogelijk 
melk produceren. De uitval van melkkoeien beperken gaat een belangrijke pijler worden, omdat er minder 
jongvee beschikbaar is. In dit nummer tref je verschillende artikelen aan omtrent het gezond houden van je 
koeien!

Veel leesplezier en de groeten van GIJS!
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GIJ S WALL OF INNOVATIONS
GIJS is continu bezig met vernieuwing en nieuwe ontwikkelingen in voer en voeding. Wil je zien wat we de 
afgelopen jaren aan producten en concepten geïntroduceerd hebben? Kijk eens op onze site!
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GOED VOORBEREID DE WINTERPERIODE 
IN MET GIJ S PREMIUM 
Waar de uitdaging in zomermaanden vooral ligt 
bij het gezond houden van de melkkoeien, zijn de 
wintermaanden voor jonge kalveren een echte 
uitdaging. Klimaat en voeding hebben nu extra 
aandacht nodig.

Na en prachtige en erg warme zomer, dalen de 
temperaturen weer en worden vooral de nachten 
kouder. De staldeuren moeten weer vaker dicht om 
tocht en valse trek te voorkomen. Vooral voor jonge 
kalveren is dit van belang. Zij  hebben namelij k meer 
energie nodig voor onderhoud in vergelij king tot 
oudere dieren. 

In een warme, tochtvrij e stal gebruiken ze minder 
energie om op temperatuur te blij ven en kunnen ze 
meer energie gebruiken voor groei. 

Als veehouder kun je in de koude maanden onder 
andere de voerstrategie aanpassen door vaker (en 
dus meer) te voeren of door de concentratie van de 
kalvermelk te verhogen. 
Toch blij ft de groei, ondanks deze aanpassingen, 
vaak achter. 

Vanuit die gedachte heeft GIJ S een melkpoeder 
ontwikkeld dat extra energie geeft aan het kalf. GIJ S 
Premium bevat 26% eiwit en 25% vet. Deze hoge 
gehalten maken het product echt uniek. Het eiwit 
bestaat bovendien uit 100% zuiveleiwit, wat zorgt 
voor een rustige vertering en een lage kans op 
diarree. 

GIJ S Premium kan verstrekt worden na de biest tot 
aan het spenen, ook wanneer onbeperkt melk wordt 
verstrekt. 

Kortom: ga je voor de hoogste groei bij  de kalveren 
dan kies je voor GIJ S Premium!

 NIEUW!  GIJ S GRANEN MELANGE
De reeks van complete GIJ S Granen mengsels voor 
jonge kalveren is uitgebreid. Naast de GIJ S Granen 
Pens Compleet, een mix van gemengde granen, 
brok en stro, is nu ook de GIJ S Granen Melange 
beschikbaar. In deze mix is het stro vervangen door 
kunstmatig gedroogd gras. Uit praktij kproeven 

is namelij k gebleken dat hiermee de opname nog 
verder kan worden verhoogd. Het effect is echter 
bedrij fsspecifi ek, vandaar dat ook de GIJ S Granen 
Pens Compleet in het assortiment blij ft.

Meer informatie over de GIJ S Granen producten 
vind je op onze site.
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HOE STAAT HET MET JE RUWVOER?
Het jaar 2018 gaat de boeken in als één van de 
droogste jaren ooit. Vooral het oosten van Nederland 
heeft hiervan de gevolgen gemerkt. De kwaliteit en 
hoeveelheid ruwvoer zijn minder dan de voorgaande 
jaren. Hoe moet je omgaan met de voorraden en de 
beperkte kwaliteit?

Op korte termijn ervaren we nog weinig problemen. 
De mais is vroeg geoogst, waardoor er geen gat 
is ontstaan tussen de oude en nieuwe oogst. Dit 
betekent wel dat, zonder maatregelen, in de zomer 
van 2019 tekorten gaan ontstaan! Vergeet niet dat 
dan de oogst van 2018 in de verkoop gaat. De 
voorjaarssnedes waren kwalitatief prima met een 
gemiddelde opbrengst. In de zomermaanden is 
het gras slechts mondjesmaat gegroeid, met een 
inhaalslag in de nazomer en herfst. De kwaliteit 
van de late snedes lijkt relatief goed, maar ook hier 
zullen de voorraden beperkt zijn. 
Het vergt dus de nodige planning om tot de 
herfst van 2019 voldoende voer te hebben. Het 
is verstandig om op tijd te beginnen met een 
strategische verdeling van de voorraden om grote 
rantsoenwijzigingen te voorkomen. Door slim te 
verdelen, kan daarnaast de aankoop van (dure) 
vervangers of aanvullingen beperkt worden. Het 
tijdig maken van een voerbalans is dus een vereiste 
om kwalitatief goede rantsoenen te kunnen blijven 
samenstellen.

Voertekorten kunnen aangevuld worden met 
ruwvoer, bijproducten of extra aanvullend krachtvoer. 
Zomerkuilen en menig maiskuil moeten daarnaast 
kwalitatief gecorrigeerd worden. 

Dit najaar lanceert GIJS nieuwe mengsels onder 
de naam MegaMaisBoost. Dit zijn producten 
die niet alleen (bestendig) zetmeel aanvullen, 
maar ook voldoende verteerbare celwanden en 
geconcentreerde energie. Afhankelijk van je situatie 
kan er een maistekort mee worden aangevuld of een 
matige kwaliteit mee worden gecorrigeerd.

Ten opzichte van vorig jaar zĳ n er minder extreme voorjaarkuilen. Ook zĳ n de kuilen gemiddeld wat rustiger verteerbaar.

Voorjaarskuilen (geoogst t/m 31-5) bij GIJS

DS VEM DVE+ OEB+ RE Sui VCOS RC NDF ADF ADL Azijnz. Melkz.
gemiddeld 440 946 63 60 178 77 786 242 469 260 20 11 36

min 255 849 47 -2 139 12 719 145 318 319 7 1 2
max 610 1011 94 90 228 171 831 285 575 542 27 27 85

Als je voorraden slim verdeelt, heb je weinig 
aanvulling nodig.

Nieuw in ons assortiment: 
Mega Mais Boost.

Voor de samenstelling kijk op 
www.metgĳ s.nl.
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DE POOTJES ER WEER ONDER DEZE WINTER
Onder de noemer ‘klauwproblemen’ wordt een 
scala aan gebreken geschaard die zich onder de 
koten voordoen. In directe zin zijn klauwproblemen 
vooral erg pijnlijk en verlagen ze de voeropname. 
Uiteindelijk worden de duurzaamheid van de koe en 
de melkproductie negatief beïnvloed.

Echte klauwaandoeningen zijn o.a. bevangenheid, 
kneuzingen, wandzweren en wittelijn-defecten. Ken-
merkend is dat deze aandoeningen van binnen naar 
buiten ontstaan. De kwaliteit van het hoorn en de 
inwendige klauwconstructie zijn hierop van invloed. 
Naast vloer, ligbed en stalinrichting is voeding van 
invloed op het ontstaan van deze aandoeningen. 
Door verstoringen in de pens (o.a. verzuring) wordt 
het hoorn zachter en ontstaan bloedingen in de 
zool. Als gevolg hiervan ontstaat bevangenheid en 
kan beschadiging van de witte lijn optreden.
Door slepende melkziekte wordt het vetkussen in de 
klauwschoen dunner, waardoor het klauwbeen in de 
zool drukt. De gevolgen zijn kneuzingen, die tot pro-
blemen met de teenpunt kunnen leiden.
Een aantal andere gebreken zouden we formeel 
als huidaandoening moeten kenmerken en hebben 
minder met de klauwen zelf van doen. Ze ontstaan 
door invloeden van buitenaf (besmetting). Dit kan 
het gevolg zijn van verwonding of kloofjes (tussen-
klauwontsteking), maar ook van agressieve bacte-
riën, zoals Mortellaro. Vaak wordt door verkeerde 
belasting de gehele klauw aangedaan, zodat er ook 
kneuzingen ontstaan.
Maatregelen zijn afhankelijk van de aandoening. 
De 4 belangrijkste pijlers van klauwverzorging zijn: 
Hygiëne: preventief desinfecteren zorgt voor minder 
infecties. Ook kan een verzorgend middel worden 
ingezet.

Comfort: boxafstelling, ligbed en vloeren 
beïnvloeden de klauwbelasting. 
Verzorging: tijdig behandelen van aandoeningen 
en regelmatig onderhoud voorkomt chronische 
aandoeningen.
Voeding: verzuring voorkomen, voldoende energie 
en aandacht voor spoorelementen zijn sleutelfactoren 
in de voeding.

GIJS besteedt aandacht aan de pensgezondheid 
door te sturen op voldoende structuur en het 
beperken van te veel snelle energie en snel 
eiwit. Daarnaast wordt gezorgd dat opstartende 
koeien zowel vóór als na kalven voldoende 
energie binnen krijgen. Hiermee wordt blijft de 
negatieve energiebalans zo beperkt mogelijk. De 
mineralenmengsels van GIJS bevatten alle spoor- 
elementen die de klauwgezondheid ondersteunen. 
Voor extra ondersteuning bij klauwproblemen is het 
GIJS Klauwen Mineraal ontwikkeld. Deze innovatie 
zorgt voor betere kwaliteit van klauwhoorn en 
bevordert het huidherstel. In de praktijk is dit 
product het afgelopen jaar succesvol ingezet bij de 
aanpak van Mortellaro.

Tijdig ingrijpen voorkomt Mortellaro als 
koppelprobleem.

Innovatief 
metGIJ S

Voor de bestands-
delen van GIJS 

Klauwen Mineraal

Kijk op
metgĳ s.nl 
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SCHIMMEL OF GEEN SCHIMMEL: 
CONTROLEER OP MYCOTOXINEN!
Ook dit jaar besteedt GIJS extra aandacht aan 
mycotoxinebesmetting in maiskuilen. Niet elke kuil 
met schimmel bevat mycotoxinen, maar een kuil 
zonder schimmel kan wel mycotoxinen bevatten!

Afgelopen zomer heeft de mais het zwaar te verduren 
gehad in grote delen van het land. Door de droogte 
is de plant (deels) afgestorven en zij n kolven matig 
gevuld. Afstervend plantmateriaal en lege kolven 
vormden een prima leefomgeving voor schimmels. 

Builenbrand is de meest zichtbare, maar ook een vrij  
onschuldige schimmel. De aanwezigheid verraadt 
echter wel de aantasting door schimmels. Vooral 
schimmels uit de Aspergillus- en Fusariumstammen 

veroorzaken problemen door de vorming van 
mycotoxinen (m.n. DON, ZEA en Afl atoxinen).
Mycotoxinen zij n moeilij k te herkennen. Afwezigheid 
van zichtbare schimmel betekent niet dat de mais 
‘schoon’ is. Alleen door middel van gerichte analyse 
zij n mycotoxinen vast te stellen. 

De gevolgen van mycotoxinen zij n redelij k goed 
herkenbaar. Ze variëren van relatief duidelij ke 
verteringproblemen tot complexere aandoeningen, 
zoals klauwproblemen en Mortellaro. Bedrij ven die 
getroffen worden door mycotoxinen schetsen vaak 
een algemeen beeld: “Het loopt niet, we doen van 
alles, maar niets heeft effect”.

GIJ S adviseert dit jaar extra alert te zij n op schimmels 
in de mais en bij  twij fel een analyse op mycotoxinen 
te laten uitvoeren. Afhankelij k van de mate van 
besmetting kan GIJ S een bij passend advies en 
geschikte voerstrategie opmaken. Neem bij  de 
monstername voor voederwaardeonderzoek ook 
mycotoxinen mee. Veel gangbare laboratoria bieden 
dit onderzoek aan. Als dit niet mogelij k is, kan GIJ S 
een monster uit het snij vlak nemen of steken.

Kolf met fusarium

Aspergillus Flavus (electro-microscopische opname)
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OOK GIJS-BOEREN KUNNEN VLOG VOEREN
Melk is niet meer gewoon melk. Steeds meer wordt 
onderscheid gemaakt in verschillende melkstromen 
met verschillende eisen of keurmerken. Eén van die 
melkstromen is VLOG.

In toenemende mate vragen consumenten om 
levensmiddelen die zonder genetisch veranderde 
gewassen (non-GMO) zijn geproduceerd. In 
Duitsland is daarvoor het ‘Verband Lebensmittel 
Ohne Gentechnik’ opgericht, afgekort VLOG. VLOG 
is daar een sterk groeiende markt in met name vlees, 
eieren en melk. Ook in de Nederlandse zuivel zien 
we een toenemende vraag naar VLOG-productie, 
vooral vanuit de melkverwerkers. 

Koeien die VLOG-melk produceren mogen vanaf 3 
maanden voor afkalven en de gehele lactatie alleen 
non-GMO-voer gevreten hebben. Dat betekent 
dat alle soja en korrelmais gecertificeerd vrij van 
gentechniek moeten zijn.
Ook de fabrieken waarin VLOG-voer geproduceerd 
wordt, moeten met ‘schone’ productielijnen 
werken en het voer moet met ‘schone’ bulkauto’s 
getransporteerd worden.

Voor de verdere bedrijfsvoering van de veehouder 
is er weinig waar VLOG invloed op uitoefent, het is 
dus vooral een voedingsmaatregel. Wel zijn er een 
aantal aspecten waar rekening mee gehouden moet 
worden:

• GMO-vrije eiwitrijke producten zijn vooral raap, 
palm en lupinen. Er bestaat ook GMO-vrije soja. 
Deze is fors duurder. Dit zou gecompenseerd 
moeten worden met de hogere melkprijs.

• Doordat minder of geen soja gevoerd kan wor-

den, bevatten de rantsoenen een hoger fos-
for-gehalte. Daar moet rekening mee gehouden 
worden bij bijv. mestafvoer en verplichte mest-
verwerking.

• Ook voor leveranciers van bijproducten en 
additieven geldt dat deze een GMO-vrij 
verklaring bij het voer moeten afgeven.

Melkverwerkers bieden een extra vergoeding voor 
VLOG-geproduceerde melk. Deze is nodig om de 
hogere kosten van eiwitcorrectie te ondervangen. 
Daarnaast kan het zijn dat meer kosten gemaakt 
moeten worden voor mestafvoer en eventueel 
mestverwerking.

GIJS heeft een compleet VLOG-assortiment 
beschikbaar. Samen met de adviseur van GIJS kun 
je kijken hoeveel soja je kunt vervangen en wat het 
rendement van VLOG voor jouw bedrijf is.
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VOERSYSTEEM WINTERKLAAR?
Buiten was het warm deze zomer, in de silo’s nog veel 
warmer! In de volle zon kan in een polyester silo de 
luchttemperatuur oplopen tot 70 graden! Daardoor 
kan condens ontstaan, waardoor stof ophoopt en 
schimmels kunnen groeien. Ook de voertrein vraagt 
om (regelmatige) controle op verontreiniging!

Het is zeer raadzaam om het hele voertraject aan het 
begin van de winter aan een grondige inspectie te 
onderwerpen.

Krachtvoersilo’s 
• Laat silo’s een keer volledig leeg worden.
• Haal de klep onder de vij zel weg en haal meel, 

gruis en schimmel weg.
• Laat voor een nieuwe levering een PropShot in de 

silo blazen om vocht en schimmel te verwij deren.
• Bij  ernstige vervuiling (ringen waar meel of brok 

op blij ft hangen) kan het raadzaam zij n om de 
silo van binnen te laten reinigen.

• Aan de uitloop voor de mengwagen hoopt vaak 
ook schimmel op.

Ruwvoersilo’s
• Verwij der voerresten en plassen water, dit voor-

komt schimmel en broei.

Voerstations, melkrobots, voerbakken 
in de melkstal
• Voerbakken goed leeg maken
• Voorraadbakken leegscheppen
• Calibratie controleren

Voer(-meng)wagen 
• De vij zels, de randen en afvoerband van de 

voerwagen schoonmaken
 Vooral in hoeken en tussen rubbers kunnen   
 schimmel-nesten ontstaan.

Voergoten
• Vooral in de hoek tussen voerhek en vloer goed 

schoonmaken.
• Bij  grote oneffenheden / slij tage: (opnieuw) coaten.

AGENDA
• 30,  31 oktober en 1 November RMV 

te Hardenberg (13.00 uur tot 22.00 uur)
• 22 november GIJS Melkveecafé 

te Mariënheem 

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


