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2 | GIJ S BIOLOGISCHE GEITENVOEDERS

In deze folder vind je een ruim assortiment aan GIJ S biologische 

geitenvoeders. De productie-, correctie-, transitie- en speciaalvoeders 

worden achtereenvolgend kort toegelicht. De GIJ S stalnutritionist stelt met 

voedermiddelen die beschikbaar zij n op jouw bedrij f en voeders van GIJ S het 

juiste rantsoen samen voor jouw lammeren en melkgeiten.

GIJS biologische geitenvoeders
Alle GIJ S biologische geitenvoeders bevatten premixen die speciaal zij n afgestemd op de behoefte van geiten. 

Biologische voeders zij n ook leverbaar zonder omschakelingsvoer indien dit gewenst is. 

Productievoeders

De productievoeders dragen bij  aan de gezondheid van de melkgeiten en zij n samengesteld om veel melk te 

kunnen produceren. Afhankelij k van de nutritionele waarde en verteringssnelheid van voedermiddelen op jouw 

bedrij f kan er keuze gemaakt worden voor een van de onderstaande productievoeders die van elkaar verschillen 

in productiekracht en veiligheid. 

ART. NR. NAAM PRODUCTIEKRACHT VEILIGHEID

25455 BIO GIJ S Productie Super ++++ +

25468 BIO GIJ S Productie Top +++ ++

25456 BIO GIJ S Productie Balans ++ +++

Transitievoeders

In de transitieperiode is het van essentieel belang om een rantsoen aan te bieden met een voldoende hoge 

energiedichtheid om de negatieve energiebalans zo klein mogelij k te houden. Drachtige geiten hebben een 

beperkte voeropnamecapaciteit, maar ook nieuwmelkte geiten krij gen vaak niet de hoeveelheid energie binnen 

die ze verbruiken voor de opstart van de biest- en melkproductie. Gevolg is dat de conditie snel kan afnemen van 

geiten rondom afl ammen wat de gezondheid in gevaar kan brengen. 

GIJ S heeft speciaal voor de transitieperiode 25462 BIO GIJ S Transitie. BIO GIJ S Transitie is een rustig verteerbare 

brok met een hoge energiedichtheid, weerstandsmineralen en grondstoffen met bufferende werking in de pens. 

De BIO GIJ S Transitie is gericht op behoud van conditie, goede biestproductie en rustige opstart van de lactatie. 

GIJ S is SKAL gecertifi eerd
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Eiwitcorrectievoeders

Met de eiwitcorrectievoeders worden eiwittekorten in het rantsoen aangevuld. BIO GIJS Eiwit Max is samengesteld 

uit hoog kwalitatieve eiwitbronnen. Slechts een kleine hoeveelheid zorgt al voor een aanzienlijke eiwitverhoging 

in het rantsoen. De samenstellingen van BIO GIJS Eiwit Optimaal bevat eiwitbronnen die rustiger verteerbaar 

zijn, dit zorgt voor een optimale eiwitaanvulling in rantsoenen die al andere snelle verteerbare voedermiddelen 

bevatten.  

ART. NR. NAAM EIWITVERHOGING VEILIGHEID

25428 BIO GIJS Eiwit Max ++++ +

25457 BIO GIJS Eiwit Optimaal ++ ++

Energiecorrectievoeders

De energiecorrectievoeders zorgen voor een verhoging van het energieniveau in het rantsoen en daarnaast 

behoud van een optimale conditie van je melkgeiten. BIO GIJS Energie Elite heeft een lagere verteringssnelheid 

dan BIO GIJS Energie Impuls en is daarmee veilig te verstrekken, ongeacht de hoeveelheid waarin het gevoerd 

wordt. BIO GIJS Energie Impuls heeft een hogere energiedichtheid waardoor er met slechts een kleine 

voerhoeveelheid een aanzienlijke energieverhoging in het rantsoen ter weeg wordt gebracht. 

ART. NR. NAAM ENERGIEVERHOGING VEILIGHEID

25459 BIO GIJS Energie Impuls +++ ++

25466 BIO GIJS Energie Elite ++ +++

GIJS Stalnutritionist

De GIJS stalnutritionist is op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in de biologische sector en maakt 

voor jou een passend rantsoen. Is het rantsoen met 

voeders uit het GIJS assortiment nog niet compleet? 

Dan zal er speciaal voor jouw dieren en jouw stal een 

maatwerkvoeder worden samengesteld, dit zijn onze 

maxim-voeders. 
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Opfokvoeders

Lammeren opfokken doe je metGIJS: een zorgeloze opfokperiode met gezonde, vitale lammeren die goed 

groeien. Hierbij kun je gebruiken maken van de melkvervangers Zelmo Yellow Bio of Denkamilk Capri Bio. Met 

de smakelijke GIJS BIO Lammerenbrok leer je, jou lammeren snel wennen aan opname van vast voedsel. De BIO 

GIJS Lammerenbrok is verkrijgbaar in silo en bigbag. 

ART. NR. NAAM TOELICHTING

3045 ZELMO  
Yellow Bio

Goed oplosbare melkvervanger bestaand uit minimaal 50% magere melkpoeder. 
Puur zuiveleiwit ter bevordering van de vertering gecombineerd met plantaardige 
vetten die zorgen voor goede groei. Ruw vet 20%, ruw eiwit 21%.

2038 Denkamilk  
Capri Bio

Denkamilk Capri Bio is een melkpoeder op basis van 100% zuiveleiwit en 
toepasbaar in alle voersystemen. Kenmerkend is een hoge mate van veiligheid 
met uitstekende groeiresultaten. Ruw vet 21%, ruw eiwit 22%.

25451 BIO GIJS  
Lammerenbrok

De samenstelling van de brok is gericht op goede penspapilontwikkeling zodat 
lammeren veel voeropnamecapaciteit ontwikkelen. Dit, in combinatie met de 
juiste energie / eiwit verhouding, zorgt ervoor dat lammeren uitgroeien tot 
goed ontwikkelde melkgeiten.  

Speciaalvoeders

De GIJS speciaalvoeders hebben ieder hun eigen doel en werking. Daarmee kunnen ze in een bepaalde periode 

het rantsoen flink ondersteunen.

ART. NR. NAAM DOEL

3026 GIJS B Pens Impuls Verbeterde ruwe celstofvertering en actievere penswerking

3036 GIJS B Geit Mineralen Speciaal aanvullend mineraalmengsel voor biologische geiten

3068 GIJS B Geit Mineraal  
Compleet

Combinatie van biologische geitenmineralen en gisten. Ook in te 
zetten naast een productievoer in de transitieperiode

3073 TWM Buffer B Pensbuffering voor een stabiele voeropname

3102 * GIJS B Geit Cupidomix Vruchtbaarheidsverbetering: flushing en actievere eierstokken

10032 * BIO Melasse Hogere voeropname en meer smaak aan het rantsoen

22053 Zeoliet Actionine Toxinebinder

* VEM waarde >900. Valt volgens SKAL-normen in de categorie krachtvoerachtige.


