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GIJS’ Vruchtbaarheidstips op een rij

Jongvee

• Streef naar gemiddeld 875 gram groei per dag 

zodat op 14 maanden het inseminatiegewicht van 

390 kg (of 170 cm borstomvang) wordt bereikt

• Insemineer op basis van gewicht, niet op leeftij d

Einde lactatie

• Bouw krachtvoer op tij d af, op basis van conditie 

(BCS 3,0-3,5 bij  droogzetten)

• Zorg dat de melkgift onder 10 kg per dag zakt voor 

droogzetten

Droogstand

• Voer volgens de droogstandsnormen

 - Behoud conditie

 -  Voorkom melkziekte

• Geen stress rond afkalven

Opstart

• Glucogene energie voeren

• Vetzuurpatroon met omega-3 en omega-6

• Rond dag 10 controle baarmoeder

• Voor dag 40 tochtig zien

• Voor dag 65 1e keer insemineren

Onze producten voor een betere vruchtbaarheid o nder elkaar:

VEM VDE AEB RE RVET

Premium Lacto Start 1000 110 5 170 40

Premium Repro 1050 110 5 165 60

Repromeel 1575 90 70 210 330

Comfort Mineralen

GIJ S kan tevens de producten van Farm-O-San leveren die rondom energievoorziening en ketose ingezet kunnen 

worden.

Farm-O-San Glucolac 40 Plus vermindert het risico op ketose. Melkkoeien kunnen rond 

het afkalven last krij gen van ketose doordat hun energiebehoefte stij gt en ze minder 

droge stof binnenkrij gen. Hierdoor ontstaat het risico op subklinische of klinische ketose. 

Gluconomic

Farm-O-San Gluconomic is een aanvullend diervoeder dat het risico op slepende 

melkziekte verkleint. 

Pro-Keto

Farm-O-San Pro-Keto is dieetvoer dat grote hoeveelheden glucogene energie levert en 

de kans op ketose verkleint. 

Reviva

Farm-O-San Reviva is een zeer smakelij ke drank voor na het afkalven, die rij k is aan calcium 

en energie. Het product zorgt voor snelle rehydratie en herstel van de mineralenbalans bij  

de koe. 

Organisch gebonden spoorelementen, Extra Vitamine E en levende gisten

Onze belofte
GIJS MAAKT ZICH HARD 

VOOR JOUW KOEIEN!
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Droogzetten en droogsta nd 

De basis voor een goede 

vruchtbaarheid wordt gelegd in de 

periode van 70 vóór tot 70 dagen ná 

afkalven, dus al in de voorgaande 

lactatie! De conditie bij droogzetten 

(BCS 3-3,5) is van wezenlijk belang 

voor voeropname in de droogstand en 

behoud van conditie. Dit beperkt de 

vetafbraak rond kalven en bevordert 

de eicelkwaliteit.

Afkalven

Rond afkalven is het voorkomen van stress bevorderlijk voor de hormonale huishouding. Een hygiënische en 

comfortabele afkalfomgeving geeft een goede start van de nieuwe eicellen, die al onderweg zijn om bevrucht te 

kunnen worden.

Opstart

Na afkalven staat alles in het teken van energie. De negatieve energiebalans (NEB) moet zo klein mogelijk zijn. NEB 

beïnvloed de vruchtbaarheid in grote mate.  NEB beperken voorkomt aan de nageboorte blijven staan, ketose, 

lebmaagverdraaiing en baarmoederontsteking. Veel glucogene energie houdt eierstokken actief, bevordert 

eisprong en eicelkwaliteit op het moment dat de dieren geïnsemineerd moeten worden.

Insemi neren

Tochtexpressie is een hormonaal proces. Actieve eierstokken en een gezonde baarmoeder versterken 

de tochtexpressie. Het aanbod van energie en specifieke vetzuren ondersteunen de gezondheid van het 

voortplantingsapparaat. Vergeet daarbij niet de klauwgezondheid, zodat de koe zich ook daadwerkelijk laat zien.

Vruchtbaarheid van de veestapel bepaalt i n hoge ma te het bedrijfsresultaa t. Het op tijd 

en goed la ten zien van de t ocht en daarna snel drachtig worden is de sleutel van succes. 

Afhankelijk van melkprijs en de ruimte voor verbetering, kost een dag tussenkalftijd tussen 1 en 2 Euro per 

koe per jaar. Het optimum ligt rond 385 dagen. Met 150 koeien en 405 dagen TKT is dus 3000 tot 6000 euro te 

verdienen.

GIJS Premium Lacto Start

Voor de pasgekalfde koe hét product om zoveel 

mogelijk energie binnen te krijgen, zodat ze zo 

gezond mogelijk kan beginnen aan de nieuwe lactatie 

met minimale NEB. Daarnaast bevat deze o.a. 

Propyleenglycol en leverondersteunende stoffen, 

extra eiwitbouwstoffen en goed fermenteerbare 

koolhydraten.

Werking

Door zoveel mogelijk glucogene voorraad te geven, zal de 

koe minder van haar lichaamsreserves vragen. De lever 

wordt zoveel mogelijk ondersteund, schoongehouden en 

gestimuleerd in de glucosestofwisseling. Dit alles zorgt 

voor vitale verse koeien, die zo min mogelijk afvallen. 

Hierdoor produceren ze makkelijker melk en wordt de 

vruchtbaarheid gestimuleerd. Het resultaat:

• Gezonde verse koeien

• Minder conditieverlies

• Hogere piekproductie

• Hoger melkeiwit

• Betere vruchtbaarheid

Toepassing

Met deze aanvullende brok starten op de dag van 

kalven met 2,5 kg. In 2 dagen koeien opbouwen tot 

4 kg en vaarzen tot 3 kg. Dit doorvoeren tot 100 dagen 

lactatie en daarna in 10 dagen afbouwen en omzetten 

naar het hoofdvoer.

GIJS Premium Repro

Is een brok die een hoog aandeel meervoudig 

onverzadigde omega-3-vetzuren bevat, welke bij-

dragen aan een betere weerstand en vruchtbaarheid.

Werking

Door het gebruik van lijnzaadproducten werkt deze 

brok positief op de gezondheid en vitaliteit van 

de hoogproductieve koe. Tevens stimuleert dit de 

hormoonproductie. De positieve effecten zijn:

• Betere tochtexpressie

• Hogere kans op drachtigheid

Door de ondersteuning van slijmvliezen wordt de 

algehele weerstand en gezondheid van de dieren door 

deze hoge VEM-brok gestimuleerd. Op uierniveau 

werken de omega-3-vetzuren op de vorming van 

zachtere vetbolletjes en geeft extra weerstand tegen 

uierontstekingsbacteriën. Ook werkt deze brok 

melkstimulerend en bevordert het melkrobotbezoek. 

Tevens zie je de algehele vitaliteit aan een mooi 

glimmend haarkleed.

• Gezonde en vruchtbare dieren

• Hoge melkproductie en eiwitgehalte

• Gezonde stofwisseling

• Zacht melkvet
 

Toepassing

Het effect is het gunstigst tot 120 dagen in lactatie bij 

een dosering van max. 8 kg per dier per dag.

GIJS Repromeel

Repromeel bevat een hoog aandeel meervoudig 

onverzadigde omega-3 en geconjugeerde vetzuren 

(CLA) die bijdragen aan een betere weerstand en 

vruchtbaarheid.

Werking

CLA’s dragen bij aan verkleinen van de negatieve 

energiebalans. Hieruit volgt een hogere productie van 

progesteron. De positieve effecten die hiervan zijn:

• Betere tochtexpressie

• Korter interval afkalven – 1e ins.

• Korter interval afkalven – dracht

• Hogere kans op drachtigheid

Omega-3 stimuleert de werking van de slijmvliezen 

in het dier en tevens zorgt dit vetzuur voor betere 

embryokwaliteit en baarmoedermilieu, waardoor 

minder vroeg embryonale sterfte optreedt. Door de 

bijdrage van CLA’s aan de energiehuishouding en de 

hoge VEM van GIJS Repro Meel zorgt het product ook 

voor een betere melkproductie.

Toepassing

Het effect is het gunstigst tot 120 dagen in lactatie bij 

een dosering van 1 kg per dier per dag.

GIJS Comfort Mineralen

De laatste jaren zien we de mineralen en 

sporenelementen in ons ruwvoer steeds verder 

teruglopen. Het is belangrijk steeds de tekorten aan 

te vullen, hetzij via mineralenmengsels of via het 

krachtvoer.

Met GIJS Comfort Mineralen worden extra 

hoeveelheden sporenelementen, gisten en lever 

ondersteunende stoffen gevoerd. Tevens is de 

benutting hoog, doordat een aantal sporenelementen 

organisch gebonden zijn. De smaak en dus de 

voeropname is hierin niet vergeten. Allerlei extra’s die 

de vruchtbaarheid van de veestapel ondersteunen.

Toepassing 

100 gram per koe per dag door het voerhekrantsoen.

VRUCHTBAARHEID VAN DE 

VEESTAPEL BEPAALT IN HOGE MATE 

HET BEDRIJFSRESULTAAT.

Voor een goede vruchtbaarheid: zie hiernaast aanvullende voeders voor zowel 

voersta tio ns als basisrantsoen. 


