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Beste lezer,
Het voorjaar is begonnen! Maart heeft een flinke hoeveelheid neerslag gegeven en daarmee lijkt het gras 
voorlopig vooruit te kunnen. Gezien de beperkte voorraden ruwvoer is een goede eerste snede zéér 
wenselijk! Verder zal de focus van veel veehouders liggen op zo veel mogelijk melk produceren met een 
beperkt aantal koeien. Uitval en vervanging willen we voorkomen, vandaar onze focus op de gezondheid 
van de veestapel. Gezonde en oudere koeien produceren immers meer melk.

Veel leesplezier en de groeten van GIJS!
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ER G-LOEIEND BIJ: GERARD FRANKEN
Om de werkzaamheden rondom BEX en de bemestingsplannen tijdig 
af te kunnen ronden, heeft Gerard Franken in november 2018 ons team 
Wet- en regelgeving versterkt. Gerard is 57 jaar, getrouwd en vader van 3 
volwassen kinderen. Hij is opgegroeid op een melkvee- en varkensbedrijf in 
Kootwijkerbroek. Met een HAS-diploma op zak is hij van 1984 tot 1990 als 
rundveevoorlichter actief geweest. Gerard: “In 1990 promoveerde ik bij mijn 
werkgever tot klant. Ik werd toen zelf melkveehouder in Neede. Dat ben ik 
met veel plezier gebleven tot 2016. Wegens arbeidsongeschiktheid moest ik 
stoppen met melken.” 
De vrijgekomen tijd heeft hij opgevuld met vrijwilligerswerk voor o.a. de kerk, buurtbus, 
boerderijenfietstochtcommissie en ook met wat loonwerk. “Daarnaast bleef er nog tijd over om mijn oude 
vak weer op te pakken. Ik heb altijd graag de administratie van het bedrijf gedaan, het geeft veel inzicht in 
de bedrijfsvoering en handvatten voor verbeteringen van het bedrijf.” 
Gerard verzorgt voor klanten van GIJS de mestboekhoudingen en kringloopwijzers: “Ik ben blij dat ik 
bij GIJS nuttig en interessant werk kan doen, in een team van enthousiaste en praktisch ingestelde 
collega’s. Ik vind het nog steeds boeiend om de verschillen tussen bedrijven te zien. Ook is het mooi 
om mijn kennis en ervaring te kunnen gebruiken.” 
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2019 DRAAIT OM GEZONDHEID
Per 2019 kunnen we het vizier richten op het 
volmaken van de toegekende fosfaatrechten, met 
aantallen koeien of kilogrammen melk. De afgelopen 
jaren is het aantal stuks jongvee fl ink teruggelopen. 
Volgens cijfers uit de MelkVeeMonitor worden er 
t.o.v. 2016 2 stuks jongvee per 10 melkkoeien minder 
aangehouden. Zo’n 70% van de bedrijven streeft 
naar een vaarzeninsteek van minder dan 30%. Groei 
moet dan komen uit aankoop van vee of stijgende 
productie. Welke keuze je ook maakt, gezondheid 
gaat een belangrijk thema worden: het aantal stuks 
jongvee is beperkt en de prijs van melkkoeien is 
hoog. Uitval is dus extra schadelijk. Bovendien: 
gezonde koeien geven meer melk.

Gezonde veestapel metGIJ S
Een goede weerstand staat aan de basis van 
gezondheid. We onderscheiden 3 verschillende vormen 
van weerstand: 
• mechanisch: haar, huid, hoorn
• chemisch: slijm, zuur/base evenwicht
• biologisch: witte bloedcellen, lever.

De weerstand werkt optimaal als ‘onschuldige’ plagen, 
zoals stof, vuil, stress, tocht en voerfouten, zoveel 
mogelijk worden vermeden. GIJS heeft hiervoor een 
Gezondheidsplan ontwikkeld met zes kerngebieden. 
Vijf ervan kunnen we zelf beïnvloeden, waardoor de 
zesde wordt versterkt: de weerstand!

Voorbeeld GIJS Gezondheidsplan 
voor aanpak van mastitis 

Het maken van een Gezondheidsplan is altijd 
bedrijfsspecifi ek en afhankelijk van de omstandigheden 
en mogelijkheden op het bedrijf. Op basis van het 
opgestelde Gezondheidsplan kunnen adviseur en 
veehouder tot een plan van aanpak komen voor het 
verbeteren van de weerstand. Hiermee zal de algehele 
gezondheid op en hoger plan komen.

GIJS Gezondheidsplan 
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SUCCESVOL DE ZOMER DOOR 
MET GIJ S PENS EFFICIENT
Een goed jaarresultaat qua melkproductie wordt in 
grote mate bepaald door het minimaliseren of zelfs 
voorkomen van de zomerdip. GIJS Pens Effi ciënt 
bewijst zich al een aantal jaren als een succesvolle 
ondersteuning voor bedrijven die zo veel mogelijk 
kg melk per koe willen halen. GIJS Pens Effi ciënt 
verbetert de voereffi ciëntie en zorgt bovendien voor 
een gezonder pensklimaat.

GIJS Pens Effi ciënt bestaat uit een combinatie van 
gisten, gistproducten en buffers. Deze combinatie 
van producten stimuleert celwand-verterende 
pensbacteriën en zorgt voor een gecontroleerde 
omzetting en afvoer van geproduceerde zuren uit 
de pens. Hieruit zien we de volgende effecten:
• Een hogere rantsoeneffi ciëntie.
• Meer melk per koe.
• Stabieler pensmilieu, waardoor minder structuur 

of sneller krachtvoer gevoerd kan worden.

Het toevoegen van GIJS Pens Effi ciënt aan het 
rantsoen levert lagere voerkosten, een hogere 
productie of beide op. In periodes van hittestress 
heeft GIJS Pens Effi ciënt zich duidelijk bewezen. 
Recentelijk heeft GIJS vastgesteld dat in periodes 
waarin het risico op hittestress groot is, GIJS Pens 
Effi ciënt bij 150 gram net zo effectief is als 200 gram 
Na-bicarbonaat en 100 gram Absoluut Mineralen. 
Met name de remming van melkzuurvorming en 
versnelde omzetting van melkzuur naar propionzuur 
draagt bij aan een gezonder pensmilieu. Voor meer 
tips over hittestress kun je terecht op de site van GIJS!

2018
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DE BODEM VAN FOSFAATBEPERKING BEREIKT?
Fosfor (P) is schaars, al zou je dat met de huidige 
wetgeving niet vermoeden. Wereldwijd ontstaan er 
tekorten, maar ook op Nederlandse bedrijven kan de 
balans onderhand doorslaan. Door het gebruik van 
de BEX wordt op de meeste bedrijven fosfaatarm 
voer aangevoerd om zo effi ciënt mogelijk met fosfor 
om te gaan. BEX-voordeel scheelt in de mestafvoer, 
maar wordt ook gebruikt voor boer-boer-transport, 
mestverwerking en grondgebonden groei. 
De afgelopen jaren zien we echter dat op het vlak van 
mestafvoer het fosfaat niet altijd meer beperkend is. 
Het resultaat is, dat er via mest meer fosfor afgevoerd 
wordt dan noodzakelijk, en dus niet voor het gewas 
beschikbaar komt. Daarnaast blijkt uit onderzoek, 
uitgevoerd door de GD, dat melk méér fosfor bevat 
dan forfaitair wordt aangenomen, met name als 
gevolg van hogere eiwitgehaltes. Als resultaat zien 
we teruglopende fosforgehaltes in ruwvoer.

De functie van fosfor in de koe is drieledig:
• Onderhoud. Onder andere voor de 

energiehuishouding en pensbacteriën.
• Groei. Dit geldt voor jonge dieren, maar ook 

voor de dracht (droge koe).
• Melkproductie: P is onderdeel 

van eiwit, bij hoog eiwit is de 
behoefte hoger.

Fosfor wordt, samen met calcium, in het skelet van 
de koe opgeslagen als calciumfosfaat. Een koe met 
verschijnselen van (subklinische) melkziekte is ook 
meer vatbaar voor een gebrek aan fosfor. Als ze 
onvoldoende calcium kan vrijmaken uit de botten, 
komt het fosfor ook niet vrij. 
Hebben onze koeien nu een tekort aan fosfor? Dit 
zal niet direct aan de orde zijn. Echter, vooral bij 
hoogproductieve koeien op maisrijke rantsoenen 
met hoge effi ciëntie is er een risico. Met name 
de verse koeien zijn kwetsbaar. Daarbij speelt dat 
‘scherp op de norm voeren’ betekent dat koeien 
geen reserves kunnen aanleggen. Ze kunnen daar 
rond afkalven problemen mee krijgen.
Op bedrijven met grote BEX-voordelen P ten opzichte 
van N raden wij aan eens kritisch te kijken of dit 
voordeel ook benut kan worden. Bijvoorbeeld voor 
grondgebonden groei. Als dit niet het geval is, kan 
het voor de gezondheid van de veestapel en bodem 
raadzaam zijn om niet op het scherpst van de snede 
te blijven voeren wat betreft P. Bovendien kan dit op 
een bedrijf van 100 koeien een voerkostenbesparing 
opleveren van zo’n 3500 euro. Benieuwd naar jouw 
situatie? Vraag het je specialist van GIJ S!

De kringloop van 
fosfor in de koe
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NU BEWEZEN EFFECTIEF: 
GIJ S KLAUWEN MINERAAL 
De afgelopen winterperiode heeft GIJ S het GIJ S 
Klauwen Mineraal op brede schaal getest. In de praktij k 
was reeds vast komen te staan dat de inzet van dit 
product bij draagt aan de bestrij ding van Mortellaro. 
Een aantal bedrij ven zij n door GIJ S intensief gevolgd. 
Dit waren bedrij ven met een hoge infectiedruk en veel 
kreupelheden door Mortellaro. Op deze bedrij ven 
is de infectiedruk (aantal kreupelheden) en mate 
van aandoening (grootte van de wonden) voor en 
tij dens de inzet gemonitord. Klauwdesinfectie en 
klauwverzorging zij n tij dens de proef niet veranderd.

De resultaten op de gemonitorde bedrij ven waren 
positief. Het aantal koeien dat zichtbaar kreupel was, 
daalde van 80% naar 40%. Dit kwam vooral omdat 
de wonden beduidend kleiner waren. Veel koeien die 
voor aanvang wonden hadden ter grootte van een 2 
euro-muntstuk, lieten na 6 weken 
een duidelij ke verbetering laten 
zien: kleinere wonden ter grootte 
van een 20 cent-muntstuk.

Het structureel (jaarrond) inzetten van dit mineraal 
zónder extra inspanningen ten aanzien van verzorging 
of hygiëne lij kt niet zinvol. GIJ S Klauwen Mineraal 
bewij st zich vooral als een extra ondersteuning bij  
intensieve aanpak van klauwproblemen:
• Wekelij ks voetbaden met ontsmettende en/of 

verzorgende middelen.
• Minimaal 2-wekelij ks behandelen van geïnfecteerde 

klauwen door bekappen en/of verband aanleggen.
• Schone en droge vloeren met extra aandacht 

voor mestkorsten rondom robot, selectiepoort, 
waterbak, etc.

Het rendement van de inzet van GIJ S Klauwen Mineraal 
wordt vooral gehaald uit:
• Arbeid: minder tij d voor klauwverzorging nodig.
• Productie: betere voeropname resulteert in hogere 

productie.
• Minder uitval: Minder gedwongen afvoer door 

klauwproblemen.

Neem voor meer informatie contact op met GIJ S.

Bij het onderzoek op praktijkbedrijven werden 
muntstukken gebruikt ter bepaling van de wondgrootte
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FRIS , SMAKELIJK EN GEZOND RUWVOER
Veel melk produceren uit eigen ruwvoer is heel 
rendabel. Met alle ontwikkelingen omtrent PlanetProof 
zuivel, VLOG melk, 65% eigen eiwit, etc. wordt het 
optimaal benutten van eigen geteeld ruwvoer alleen 
nog maar belangrijker.

Stabiele kuilen 
Goede kuilen die stabiel blijven als je aan het voeren 
bent, betekent managen van de bacteriën in de kuil. 
Slechte micro-organismen houden van zuurstof en een 
hoge pH. 
Zaak dus om de dichtheid in de kuil zo hoog mogelijk 
te krijgen (>240 kg drogestof per kuub), de pH 
voldoende te laten zakken en na verloop van tijd 
voldoende azijnvorming uit gewenste bacteriën te 
krijgen. Azijnzuur is het meest effectief tegen gisten en 
voorkomt opwarming van de kuil. 

Anticiperen 
Als de omstandigheden niet optimaal zijn, is het 
verstandig om daarop te anticiperen. Dat kan qua 
management en of het gebruik van een inkuilmiddel. 
In de praktijk blijkt dat de aanvoersnelheid tijdens 
inkuilen hoog is in verhouding tot het gewicht op de 
kuil. 65% van de Nederlandse kuilen hebben teveel 
zuurstof in de kuil. De vuistregel is, dat het gewicht op 
de kuil de helft is van de aanvoersnelheid per uur. 

Besmetting via grond en mest
Slechte bacteriën gaan met grond en/of mestresten 
de kuil in. Als je weet dat dat risico er is (bijv. laat 
mest gereden op lang gras of slechte afstelling van 
machines) dan kan een leger gewenste bacteriën de 
balans terugbrengen in de kuil en zorgen voor een 
goede conservering.

Ruwvoer is veranderd
Nederlands ruwvoer is de laatste jaren behoorlijk 
veranderd en die verandering is van grote invloed 
op het in- en uitkuilmanagement. Minder eiwit, meer 
suiker en betere verteerbaarheid resulteert in steeds 
meer melkzuur. Dat is goed voor de conservering, 
maar geeft een hoger risico op broei aan het snijvlak. 
Daarnaast geven de snellere kuilen met een lagere 
pH ook meer kans op pensverzuring. Daarom is het 
verstandig om voor de eerste snede naar 40-45% 
drogestof te streven. De meeste inkuilmiddelen zijn 
ontwikkeld in landen waar het ruwvoer van een veel 
mindere kwaliteit is dan in Nederland. De botanische 
samenstelling is in Nederland beter dan waar ook. Alle 
voedingsstoffen die erin zitten komen gemakkelijk 
beschikbaar voor de melkzuurvormende bacteriën. 
Dat is ook de reden waarom wij steeds meer kiezen 
voor inkuilmiddelen zonder enzymen. Een voorbeeld 
hiervan is de Lalsyl Combo. Overleg met je loonwerker 
voor de mogelijkheden.
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AGENDA
Kennisdagen metGIJS
• Woensdag 22 mei: locatie GIJS
• Vrijdag 24 mei: locatie Mekkerhof
Relatieavond metGIJS
• Vrijdag 13 september: locatie GIJS

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

GOED GEMOLKEN METGIJS IN MELKCONTROLEJAAR IN 2018
Ook over het afgelopen melkcontrolejaar kunnen de veehouders van GIJS tevreden zijn. Gemiddeld 
produceerden de koeien zo’n 300 kg meer dan vorig jaar, waarbij vooral de topmelkers in het oog springen: 
een stijging van 650 kg melk! GIJS feliciteert zijn klanten met dit uitstekende resultaat! Volg ons op Facebook 
om de verhalen van de topmelkers te lezen!

BEDRIJFSGEMIDDELDE IN MELKCONTROLEJAAR 2018
Rollend jaargemiddelde Aantal mk/bedrijf kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit
Nederland 100 9123 4,35 3,57 397 326
Overijssel en Gelderland 90 9139 4,38 3,59 400 328
GIJS 107 9196 4,38 3,57 402 328
Top 20% GIJS 126 10870 4,26 3,52 463 383

VOER BESTELLEN IN GRIP LOONT! 
Weekenden en feestdagen, je wil niet verrast worden door lege silo’s. Als het voer bíjna op is, is het vervelend 
om in de stress te zitten of het voer tijdig komt. GIJS ontwikkelde hiervoor GRIP. Daarmee helpen we je bij 
het silo-management. Je krijgt een vaste bestel- en leverdag. Wij helpen je bij het tijdig doorgeven van de 
bestelling. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Voor GIJS betekent dit planvoordeel en meer regelmaat 
in de bestellingen, een reden waarom wij GRIP-klanten belonen met vaste korting!

HET NIEUWE MELKEN
Het Nieuwe Melken (HNM) van GIJS is een totaal andere en inventieve aanpak 
zoals nergens anders in Nederland voorkomt. HNM staat voor het snel schakelen 
in oplossingen in het veranderende ondernemersklimaat. HNM krijgt vorm door 
middel van adviezen en/of bijpassende producten. 
Wat maakt HNM zo bijzonder? Net zo min als alle veehouders gelijk zijn, zijn 
de adviezen overal hetzelfde. GIJS zoekt naar de best passende oplossing voor 

jou! Zien wij een product dat een oplossing biedt voor jouw bedrijf, dan kijken wij onmiddellijk naar de 
mogelijkheden om dit voor jou passend te maken. Dat is het voordeel van keuze uit verschillende leveranciers 
die een specifiek productieproces hebben of een scherpe kostenstructuur (of een combinatie van beide). Dit 
beschouwen wij als vindingrijk op zoek zijn naar oplossingen, oftewel inventiviteit!

voeren

 
met

INVENTIEVE AANPAK

HET 
NIEUWE 
MELKEN 

VRAAGT OM


