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VOORBEREIDING DEKPERIODE

Voorafgaande de dekperiode moet goed worden bepaald welke voeders ingezet worden. Beoordeel of 
de aan te dekken moeten afvallen of juist nog wat moeten groeien. De combinatie van ruwvoeders en 
krachtvoeders moeten bij elkaar passen. Hieronder een overzicht van voeders om de vruchtbaarheid te 
verbeteren en de innesteling te versterken bij zowel melkgeiten als lammeren. Er zijn twee concepten om 
de vruchtbaarheid te verbeteren, maar het hangt van de conditie af welke ingezet moet worden.

AFVALLEN OF ALLEEN VRUCHTBAARHEID VERBETEREN?

Vruchtbaarheid verbeteren
3109 GIJS Cupidomix Mineralenmengsel (gangbare geitenhouderij)

3102 GIJS B Geit Cupidomix Mineralenmengsel (biologische geitenhouderij)

9874 OG Geitenstart Cupido Krachtvoeder, lammeren (gangbare geitenhouderij)

81603 OG Lammeren Amour Krachtvoeder, lammeren (gangbare geitenhouderij)

Doelgroep:     Lammeren en melkgeiten in een juiste conditie.

Werking:     Flushing (extra energie) / activering ritsheid, activering eierstokken en  
     eicelrijping, stimulering innesteling embryo’s, activering hormoon-  
     huishouding bokken voor extra activiteit.

Periode:     Minimaal 3 weken voordat de bok erbij gaat tot 1 week na de dekperiode.
     Bokken: 4 – 6 weken voor dekken.

Dosering:     Mineralenmengsel: 20 gram / dier / dag (zowel melkgeiten als lammeren)
     Laatste week voor dekken: 40 gram/dier/dag.

     Krachtvoeder: 0,8kg / geit / dag (kan tot ad libitum gevoerd worden)  
     Aanvulling van een ander opfokkrachtvoer is mogelijk.
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Conditie verminderen + vruchtbaarheid verbeteren
3040 GIJS Fit Mineralenmengsel (gangbare geitenhouderij)

9877 OG Vitaal Fit Krachtvoeder, melkgeiten (gangbare geitenhouderij)

81506 OG Parmant Fit Krachtvoeder, melkgeiten (gangbare geitenhouderij)

Doelgroep:     Melkgeiten in een te ruime conditie.

Werking:     Verlaging conditie, fi tter worden & actiever blijven, verbeterde   
     benutting vrije vetzuren uit het bloed, gemakkelijker melkproductie  
     vasthouden, beter bestand tegen hittestress, activering eierstokken en
     eicelrijping, stimulering innesteling embryo’s.

Periode:     Afhankelijk van lichaamsconditie geruime periode voor dekken i.v.m.  
     afvallen, tot 1 week na de dekperiode.
     Let op: deze producten niet voeren in de periode van 1 maand voor  
     afl ammeren tot 3 maanden erna! Dit in verband met een te zware   
     belasting (aan vrije vetzuren) voor de lever.

Dosering:     Mineralenmengsel: 50 gram / geit / dag (melkgeiten)

     Krachtvoeder: minimaal 2,0kg / geit / dag (kan tot ad libitum gevoerd  
     worden) Aanvulling van een ander productievoeder mogelijk.

Extra beweging is wenselijk in de periode van afvallen: lange potten + lange loopafstand tot melkstal.

GIJS is SKAL gecertifi eerd. Alle geitenvoeders met 
‘OG’ vooraan de artikelnaam zijn VLOG-waardig. 
Onze speciaalvoeders zijn ook VLOG-waardig.


