GIJS JONGVEEVOEDERS
BOEREN MET

Melkpoeders
Topprestaties
NAAM

INHOUD

GIJS Premium

- Voor maximale jeugd groei.
- Dit melkpoeder is gemaakt op basis van magere melkpoeder.
- Bevat 100% zuivel eiwit,
Ruw eiwit 26%, ruw vet 24%

Kalvolac Power (Cair)

- Voor maximale jeugd groei
- Op basis van magere melkpoeder
- Power Cair werkt preventief tegen luchtweg ontstekingen
- Bevat caseïnaat
- 100% zuivel eiwit
Ruw eiwit 22%, ruw vet 17%

Gebalanceerde groei
NAAM

INHOUD

GIJS Comfort melk

- 25% magere melkpoeder
Ruw eiwit 22%, ruw vet 15%

Kalvolac Unique

- Combinatie van wei eiwitten en caseïnaat
Ruw eiwit 22%, ruw vet 17%

Prijs-kwaliteit
NAAM

INHOUD

GIJS Balans melk

- Gemaakt op basis van wei poeder
Ruw eiwit 21,5, ruw vet 15%

Kalvolac Quick

- Gemaakt op basis van wei poeder
Ruw eiwit 22%, ruw vet 17%

Onbeperkt voeren
NAAM

INHOUD

Kalvolac Unlimited

- Aangezuurd melkpoeder gebaseerd op wei eiwit
- Geschikt om onbeperkt te voeren
- Bevat 100% zuivel eiwit
Ruw eiwit 22%, ruw vet 15%
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GIJS gezondheidsproducten
NAAM

INHOUD

Vitalfort

- Alleen bij diarree gebruiken
- Bevat elektrolyten voor een goede vochtbalans
- Is smakelijk, dit zorgt voor een goede opname
- Tussen de melk beurten door verstrekken
Dosering: 25 gram per liter water

Vitalcure

- Om het immuunsysteem te versterken
- Bevat vitaminen, mineralen en spoorelementen
Dosering: Gedurende de eerste 10 dagen 2x daags 10 gram door de melk

Vitallin

Vitallin is een gezondheid ondersteunend product en bevat lijnzaad
voor een optimale darmfunctie.
Dosering: Basis 10 gram per liter water, gedurende dag 3-14. Intensieve
dosering 50 gram per liter water, gedurende 2-3 dagen
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Krachtvoeders
GIJS Kalverstart
NAAM

INHOUD

GIJS Kalverstart Optimaal

Geschikt voor kalveren tot 2 maanden. De brok wordt gekenmerkt door
de hoge energie dichtheid.
Onbeperkt voeren

GIJS Kalverstart Plus

Een brok om in te zetten aan het einde van de melkperiode. De brok is
geschikt voor het stimuleren van extra ruwvoer opname.
Advies gift 2,5 kg

GIJS Kalverstart Rust

- Deze brok kan vanaf 2 maanden verstrekt worden in combinatie met
ruwvoer.
- Vanaf 4 maanden kan de Groei Rust worden gevoerd.
Onbeperkt voeren

GIJS Kalverstart Elan

Rustige brok met extra goed verteerbare celwanden.
Adviesgift 2,5 kg

GIJS granen
NAAM

INHOUD

GIJS Granen PensStart

Deze granen mix kan tijdens de eerste weken onbeperkt worden
gevoerd. Zodat de kalveren kunnen wennen aan krachtvoer.

GIJS Granen PensGroei

Deze granen mix kan tijdens de melkperiode onbeperkt worden
gevoerd. Deze granen mix zorgt voor een optimale pens ontwikkeling.

GIJS granenmix totaal concept
NAAM

INHOUD

GIJS Granen Pens Compleet

Totaal mengsel dat zowel het ruwvoer als krachtvoer vervangt op basis
van gehakseld stro. Kan onbeperkt verstrekt worden.

GIJS Granen Pens Melange

Totaal mengsel dat zowel het ruwvoer als krachtvoer vervangt op basis
van gedroogd gras. Kan onbeperkt verstrekt worden.

GIJS Kalverstart Compleet

Een brok die onbeperkt en zonder ruwvoer kan worden verstrekt.
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