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De opfok van lammeren is ontzettend belangrijk om gezonde, productieve melkgeiten te krijgen. GIJS biedt
je dan ook een ruim assortiment aan melkpoeders waarmee je de opfok van geitlammeren of het mesten van
boklammeren tot een groot succes kunt maken.
GIJS LAMMERENMELK ASSORTIMENT
Onder de naam ‘GIJS Lammerenmelk’ kun je kiezen uit een 4-tal melkpoeders. Ieder met zijn eigen unieke
eigenschappen. Natuurlijke additieven, zoals OmniSmart®, etherische oliën, harszuren (Progres®), kokosolie en
prebiotica, ondersteunen de darmgezondheid en de algehele weerstand. Zo kunnen lammeren zich ontwikkelen
tot hoogproductieve en duurzame melkgeiten.
GIJS Lammerenmelk Elan

GIJS Lammerenmelk Perspectief

•

Royaal aan eiwit én energie voor een 			

•

Opfokpoeder vanaf de geboorte tot spenen

probleemloze start

•

Ook inzetbaar als tweede fase melkpoeder

Uitmuntende zoete smaak van magere 		

•

Scherpe prijs/kwaliteit verhouding

•

melkpoeder
•

50% ‘low heat’ magere melkpoeder

GIJS Lammerenmelk Tempo

•

Uitstekende verteerbaarheid

•

Melkpoeder voor het mesten van bokjes

•

Mesten van luxe bokken

•

Snelle economische groei, zonder in te 		
leveren op slachteigenschappen

GIJS Lammerenmelk Passie
•

Opfokpoeder vanaf de geboorte tot spenen

•

Ook inzetbaar als tweede fase melkpoeder na 		
GIJS Lammerenmelk Elan

•

Uitmuntende zoete smaak van magere 		
melkpoeder

•

30% ‘low heat’ magere melkpoeder
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Een aantal van onze melkpoeders bevat OmniSmart®. Vooral jonge lammeren zijn gevoelig
voor stress en infecties. OmniSmart® ondersteunt het immuunsysteem van het lam waardoor
deze weerbaarder is tegen infectieziektes. Het zorgt voor een sneller herstel en een lager
antibioticagebruik en draagt daarmee bij aan betere prestaties van jouw lammeren.
De weerstand van jouw lammeren wordt daarnaast ondersteund door het toevoegen van
pure, speciﬁeke kruiden aan alle GIJS Lammerenmelken. Deze speciﬁeke kruiden bevatten verschillende
natuurlijke actieve stoffen die elkaar versterken bij het uitschakelen van bacteriën en protozoa. Deze essentiële
olie werkt zowel antimicrobieel als anti-oxidatief. Het toevoegde prebiotica bevordert de groei en/of de activiteit
van meerdere soorten gunstige bacteriën in de dikke darm en daardoor de gezondheid van jouw lammeren.
GIJS LAMMERENMELK
Eigenschappen

Elan

Passie

Perspectief

Tempo

Ruw Eiwit

23

23

23

22

Ruw vet

25

20

19

24

0,01

0,02

0,2

0,15

Magere melkpoeder

50

30

0

0

Geschikt als opstartpoeder

+++

++

++

+

Geschikt als speenpoeder

+

+++

+++

+

+++

+

+

+++

Caprimel

Capriﬁt

Capriovi

Capriplus

Ruw Eiwit

23

22

21,5

22

Ruw vet

19

24

24

18

Ruwe celstof

0,1

0,1

0,0

0,1

Magere melkpoeder

0

0

0

0

Geschikt als opstartpoeder

++

+++

+++

-

Geschikt als speenpoeder

+++

+

+

++++

+

+++

+++

-

Ruwe celstof

Geschikt voor bokkenmesten

Denkamilk
Eigenschappen

Geschikt voor bokkenmesten

Weerstand verhogen
Met de mineralenmix Lammeren Veerkracht loopt het opfokconcept nog door tot na het spenen en is
speciaal ontwikkeld om het dier maximaal te ondersteunen op diergezondheid. De mineralenmix bevat naast
verschillende vitaminen en mineralen, speciﬁeke kruiden en OmniSmart® ook etherische oliën die ondersteunen
bij longproblemen. De etherische oliën werken ontstekingsremmend, slijmoplossend en verstreken het
immuunsysteem. Het aanbod Vita GIJS zorgt ondersteund de penswerking en voorkomt problemen zoals
bijvoorbeeld CCN wanneer de lammeren onverhoopt te weinig vast voer opnemen na spenen. Het product is
geschikt om desgewenst langdurig te verstrekken.
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SPECIALITEITEN

BIESTVERVANGERS
Voor de eerste voeding van lammeren na de geboorte heeft

Naast de melkpoeders heeft GIJS producten in het

GIJS de volgende kunstbiestpoeders in het assortiment:

assortiment die de vitaliteit en de weerstand van

•

Denkacare Vitalﬁrst

de lammeren extra verhogen of die het herstel van

•

Farm-O-San Colostrum

lammeren met gezondheidsproblemen bevorderen.

Product

Werking

Waarvoor

Lammeren Veerkracht

Bevat vitaminen, mineralen,
speciﬁeke kruiden, OmniSmart®
en etherische oliën voor extra
weerstand

Ondersteunt het immuunsysteem Topdressing krachtvoer
bij stresssituaties en bevordert
de darmgezondheid. Voor een
sneller herstel van de luchtwegen.
Ondersteuning penswerking

GIJS Vitalcure

Bevat vitaminen en mineralen
voor extra weerstand

Ondersteunt het
immuunsysteem bij
stresssituaties

Melk / Topdressing KV

Vitalfort

Bevat elektrolyten voor een
goede vochtbalans

Maakt water extra smakelijk

Water

Vitallin

Bevat lijnzaad voor een optimale
darmfunctie

Helpt de mest vaster te maken

Melk

Vitalair

Bevat Eucalyptus om vrijere te
ademen

Voor een sneller herstel van de
luchtwegen

Melk
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van GIJS (Gelre IJsselstreek B.V.)

Toepassing

| Molenweg 9, 7045 AG Azewijn, 0314 651 412

