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GIJS Geiten Opfokvoeders
GIJS biedt je een ruim assortiment geiten opfokvoeders aan waarmee je de opfok van geitlammeren tot een
groot succes kunt maken. De GIJS geiten opfokvoeders zijn onderverdeeld in twee voerlijnen: GIJS Granen
en GIJS GeitenStart.
GIJS GRANEN VOERLIJN
De GIJS Granen voerlijn bevat granenmixen met pure en smakelijke grondstoffen waarvan de ingrediënten
en structuur leidt tot een actievere vertering en snelle ontwikkeling van penspapillen.
Smakelijke lammerenmengsels waarvan de lammeren snel leren eten. De mengsels bevatten vele soorten
granen met hoogwaardig zetmeel die zorgen voor een optimale groei en een maximale pensontwikkeling.
De GIJS Granen voerlijn zijn uitgebalanceerde recepten waarbij energie en eiwit perfect op elkaar zijn
afgestemd. Het aanwezige eiwit en zetmeel zit gezamenlijk in de verschillende componenten van het voer
en is niet alleen afgestemd in hoeveelheid, maar tevens op verteringssnelheid. Doordat de vitaminen en
mineralen over alle grondstoffen zijn gesprayd garandeert dit een evenwichtige opname aan vitaminen en
mineralen.
4001 - GIJS Granen PensStart
• Extra luxe samenstelling
• Extra veiligheid door toevoeging van levende gisten
• Voor de leeftijd van 2 tot 5 weken

4002 - GIJS Granen PensGroei
• Evenwichtige doorgroei van de lammeren rond en na spenen
• Voor de leeftijd van 5 tot 14 weken

1013 - GIJS Granen Pens Compleet en 1015 - GIJS Granen Pens Melange
Zeer smakelijke en complete mixen van granen en ruwvoeder voor onbeperkte
voedering aan jonge lammeren. De GIJS Granen Pens Compleet bevat gehakseld
stro als ruwvoerbron. De GIJS Granen Melange bevat smakelijk gedroogd gras als
ruwvoerbron.
• Veilig en onbeperkt te verstrekken
• Geen extra ruwvoer nodig
• Stofvrij door de toevoeging van olie
• Voor de leeftijd van 2 tot 14 weken
• Verkrijgbaar in handige baaltjes
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GIJS GEITENSTART VOERLIJN
De GIJS Geitenstart voerlijn bevat uitgebalanceerde broksamenstellingen voor opgroeiende lammeren
gericht op gemak met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Al onze geitenstart producten zijn VLOG
waardig.
8901 OG Geitenstart Optimaal / 81600 OG Lammeren Secuur
Optimale energie- en eiwitverhouding voor hoge jeugdgroei van het jonge lam. Dit krachtvoer bevat een
speciale opfokpremix die de darmgezondheid maximaal ondersteund. Het geconcentreerde opfokvoer
staat garant voor een vlotte opname.
9865 OG Geitenstart Stabiel / 81601 OG Lammeren Constant
No nonsense lammerenkorrel voor een probleemloze opfok. Bevat een hoog aandeel verteerbare celwanden
om stabiel door te groeien. Zowel in te zetten als beperkte als onbeperkte verstrekking.
9872 OG Geitenstart Paraat / 81602 OG Lammeren Sereen / 81604 OG Lammeren Balans
Gericht op het behoud van de ideale conditie in de laatste maanden van de opfok en de verdere
ontwikkeling tot hoogproductieve melkgeit. Geitenstart Paraat is zowel in te zetten als beperkte als
onbeperkte verstrekking Lammeren Sereen is uitermate geschikt voor onbeperkte voedering. Kies voor
Lammeren Balans als u de lammeren beperkt wilt voeren.
LEEFTIJD IN MAANDEN
KRACHTVOERRIJK RANTSOEN
(eiwitarm ruwvoer)

RUWVOERRIJK RANTSOEN
(eiwitrijk gras)

RUWVOERRIJK RANTSOEN
(eitwit en energierijk ruwvoer)
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9874 - Geitenstart Cupido / 81603 - Lammeren Amour
Een zeer rustig verteerbare brok met een specifieke premix gericht op verbetering van de
vruchtbaarheid. Componenten in de vruchtnaarheidspremix zorgen voor een verbeterde benutting
van vrije vetzuren wat uiteindelijk resulteert in een hoger drachtpercentage. Daarnaast verbetert
de premix de weerstand en biedt extra ondersteuning bij hittestress wat het risico op embryonale
sterfte verminderd.
• Rustig verteerbare brok rondom dekken
• Stimuleert de ovulatie
• Hoge eicelkwaliteit
• Bevordert innesteling van het embryo
• Hogere drachtpercentage
• Verstrekken vanaf minimaal 1 maand vóór dekken
tot ca. 6 weken na dekken
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