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Beste Mekkernieuws lezer,

 

We hebben veel interessant nieuws en innovaties te 

melden en overzichtelijk voor je op een rij gezet. Met dit 

keer o.a. de GIJS Mycotoxine aanpak, de verrassingen 

rondom hittestress en nog veel meer! Met andere 

woorden; hoog tijd voor een nieuwe uitgave van

GIJS Mekkernieuws.

Groeten GIJS

 NIEUW! BIOLOGISCH ASSORTIMENT 
GIJS vindt het belangrijk dat je als biologische geitenhouder 

ook voldoende te kiezen houdt en heeft daarom nieuwe 

voeders en producten ontwikkeld. Hiermee wordt het 

assortiment voor de biologische geitenhouderij compleet 

en is er keuze uit voeders in verschillende categorieën: 

productievoeders, correctievoeders, transitievoeders, 

lammerenvoeders, melkpoeders en speciaalvoeders. 

Benieuwd naar het nieuwe biologische assortiment? 

Vraag het aan de adviseurs van GIJS en ontdek wat er te 

kiezen is.

NIEUW! GIJS TOPPRODUCTIES
Goede productiecijfers komen niet vanzelf, daarvoor 

is goed (voer)management bepalend. We zijn trots op 

onze geitenhouders en hun producties, daarom gaan 

we geitenhouders met een topresultaat in het zonnetje 

zetten. Toppers worden beloond met een heerlijke GIJS 

taart en eeuwige roem op onze facebookpagina.

Jaarlijks gaan we winnaars bepalen voor 4 categorieën. 

Voor 2017 is in de categorie ‘Hardste vet- en 

eiwitproductiestijging per geit per jaar’  Mooi Mekkerland 

te Stolwijk de winnaar. En in ‘Laagste krachtvoerkosten per 

100 kg vet en eiwit’ ontving familie Wissink te Enschede 

de taart.  Binnenkort worden ook de winnaars bekend 

gemaakt in de categorie ‘Laagste krachtvoerverbruik per 

kg vet en eiwit’ en ‘Hoogste melkproductie per geit per 

jaar’. 

Gangbare geitenhouders die de eerste keer >100 

kg vet en eiwit per geit produceren en biologische 

geitenhouders die de eerste keer >75 kg vet en eiwit per 

geit produceren ontvangen naast de GIJS 

taart ook een uniek GIJS bordje.

Volg de uitreikingen via 

facebook.com/metgijs.

LEZERSAANBIEDING
Bij aankoop van 800 kilo  van onze nieuwe producten 

GIJS Granen Pens Melange en/of 
GIJS Granen Pens Compleet

Gratis GIJS Fleecevest!
deze actie loopt tot 15 november a.s.

Wil je meer weten over deze producten kijk 
op www.metgijs.nl of stuur een mail naar  

geiten@gelreijsselstreek.com
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WERKEN METGIJS
Het GIJS geitenteam heeft zich de afgelopen jaren 

bewezen als een betrouwbare partner voor de 

professionele geitenhouder. Creativiteit, persoonlijk, 

kennis van zaken en ondernemend zijn eigenschappen 

die GIJS worden aangemeten door de sector. Dit heeft 

er toe geleid dat we flink zijn gegroeid. Om onze klanten 

goed te kunnen blijven bedienen werd het tijd dat het 

team werd uitgebreid. Daar zijn we gelukkig in geslaagd.

Jarno Thijs (23 jaar) is sinds 1 augustus als geitenspecialist 

aan de slag binnen het GIJS geitenteam. Vanaf zijn 12de 

levensjaar trekt Jarno al met geiten op en zijn we blij met 

een jonge man met passie voor de sector en het verlangen 

om samen met geitenhouders te werken aan het beste uit 

hun onderneming.

Per 1 november komt José van Cranenbroek (42 jaar) 
ons team versterken. José is een ervaren rot in het vak. 

Bijna 10 jaar ervaring als lammerenopfokspecialist heeft 

van haar een waardevolle gesprekspartner gemaakt voor 

geitenhouders. José kijkt er naar uit om vanuit haar kennis 

rondom het lam de doorsteek te maken naar drachtige en 

melkgevende geiten. 

Wij zijn ontzettend blij met deze twee gepassioneerde 

vakmensen. We zijn er van overtuigd dat ze beiden een 

aanvulling zijn waardoor we nog beter de GIJS klanten 

van dienst kunnen zijn.

MEKKERHOF INNOVATIEFONDS 
Het fonds is opgericht door geiteninnovatiecentrum ‘De 

Mekkerhof’ om onderzoek op gebied van geitenhouderij 

mede mogelijk te maken, en de verbinding te leggen 

tussen onderzoek, praktijk en initiatieven. Met het 

innovatiefonds gaan we een onderzoeksproject opstarten 

en zo iets teruggeven aan de sector. Tijdens de open dagen  

hebben we  2862 euro aan giften mogen ontvangen. Een 

mooi bedrag waarmee we van start kunnen. Onlangs is er 

een brainstormsessie geweest met 7 geitenhouders, die 

graag willen meedenken over het onderzoeksproject.

De 10 verzamelde onderzoeksideeën zijn besproken 

en getoetst op het belang van de sector. Daarnaast 

is bediscussieerd welk idee haalbaar, uitvoerbaar en  

voldoende specifiek is, om onderzoek op te gaan richten. 

In gezamenlijk overleg is het onderwerp ‘klauwproblemen 

bij geiten’ gekozen als onderzoekproject. Het 

innovatieteam gaat aan de slag om een onderzoekvoorstel 

te maken, wat vervolgens weer aan geitenhouders zal 

worden voorgelegd ter goedkeuring. Vorderingen in het 

onderzoeksproject worden ook gepubliceerd via 

www.mekkerhof.nl/innovatiefonds
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GIJS Geitencafé bevindt zich in restaurant 3 bij 

evenementen Hardenberg. (Entree 5)

12.45 uur  GIJS Geitencafé geopend

13.00 uur  Koffi e en cake

13.15 uur  Welkom

13.30 uur  Onthulling resultaten diversiteit in Hittestress

14.15 uur  Discussie

14.45 uur  Cafétijd of beurstijd

GIJS Geitencafé bied rechtstreeks toegang tot de beurs!

Let op! Hiervoor heb je een 

toegangskaart nodig.

Uiteraard kun je ons ook 

ontmoeten in onze stand op 30 

en 31 oktober én 1 november. 

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

INVLOED VAN HOGE TEMPERATUREN 
OP MELKPRODUCTIE
Afgelopen zomer kende voor Nederlandse begrippen 

extreme weersomstandigheden. GIJS zocht uit welk 

effect deze zomer heeft gehad op de melkproductie 

van geiten en bracht verschillen tussen bedrijven 

in beeld. Geitenhouders van GIJS hebben een 

bedrijfsspecifi eke zomeranalyse ontvangen, waarbij 

hun eigen melkproductie is vergeleken met andere 

geitenhouders. Een praktisch hulpmiddel voor meer 

inzicht te krijgen in het productieverloop op jouw 

bedrijf, dat interessante inzichten oplevert over factoren 

waardoor productievariaties zijn ontstaan. GIJS heeft de 

hittestress data verder geanalyseerd om het effect van 

factoren verder met data te onderbouwen. Resultaten 

hiervan worden gepresenteerd tijdens het  geitencafé 

op de RMV Hardenberg, waar iedere geitenhouder zijn 

voordeel mee kan doen.

MYCOTOXINE AANPAK
In de afgelopen maanden is maïs gehakseld van 

zeer wisselende kwaliteit. Schimmels hebben in veel 

percelen kans gehad om zich te ontwikkelen. Schimmels 

produceren giftige mycotoxines welke schadelijk zijn voor 

geiten. Twijfel je over de mycotoxinedruk in jouw maïskuil? 

Schroom niet en laat je kuil onderzoeken voordat je het 

voert. Mocht er een verhoogde mycotoxinedruk vanuit 

de maïskuil zijn, dan kun je je voermanagement hier op 

aanpassen. 

COLOFON

Wij  ontmoeten 
je graag!

Team GIJS Geiten 

UITNODIGING
GEITENCAFÉ & 

RMV HARDENBERG


