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GIJS Transitieaanpak

De transitieaanpak is niet alleen bepalend voor de start 

van de lactatie van uw melkgeiten, als ook de start van 

de (ongeboren) lammeren aan de opfokperiode. Onder 

andere slepende melkziekte, melkziekte en acute 

baarmoederontsteking zorgen voor een valse start 

van uw melkgeiten. Doordat de geiten in de laatste 

deel van de dracht en rondom het aflammeren minder 

voer opnemen ontstaat de kans op een energietekort 

(Negatieve Energie Balans). 

Naast een energietekort, met het risico op slepende 

melkziekte, kan door een verminderde voeropname 

ook een tekort aan mineralen (met risico op 

melkziekte) en/of een verlaagde weerstand (risico op 

ziektebeelden als aan de nageboorte blijven staan) 

optreden. Om de kans op deze problemen te verkleinen 

is het noodzakelijk dat geiten over voeding beschikken 

met een hoge energiedichtheid. GIJS biedt diverse 

smakelijke transitie-producten aan met een hoge 

energiedichtheid en een uitgebalanceerd aanbod van 

mineralen, sporenelementen en vitaminen voor deze 

specifieke periode.

De voedings- en gezondheidsstatus van de geit heeft 

niet alleen effect op haar eigen presteren, maar heeft 

ook effect op de vitaliteit van het ongeboren lam. Zorg 

ervoor dat de moedergeit voldoende vitaminen en 

mineralen via de voeding krijgt met name tijdens de 

laatste periode van de dracht, zodat dit een positief 

effect heeft op de vitaliteit van de lammeren. 
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9878 OG Vitaal Transmax 2.0

81541 OG Parmant Transpro 2.0

9948 OG Vitaal Transmega 1.5

81543 OG Parmant Transt op 1.5

OG Vitaal Transmax 2.0 en de OG Parmant Transpro 2.0 

zijn rustig verteerbare volledige krachtvoeders met 

een hoge energiedichtheid. OG Vitaal Transmega 1.5 

en de OG Parmant Transtop 1.5 zijn voeders met een 

hogere energiedichtheid en hoger aandeel vitamines 

zodat ook bij een lagere voeropname de drachtige 

geiten voldoende energie, vitamines en mineralen 

binnen krijgen. De toegevoegde B-vitaminen zorgen 

voor efficiëntere vertering van koolhydraten en 

ondersteunen de lever.

  

Naast alle benodigde vitaminen en mineralen bevatten 

deze krachtvoeders gisten voor een gezonde pens, 

betere energiebenutting en actievere vertering. 

Door de toevoeging van unieke grondstoffen bieden 

deze krachtvoeders extra ondersteuning aan de 

darmwandgezondheid. Hierdoor zijn uw geiten nog 

beter weerbaar tegen clostridium-uitbraken. Toxines 

(gifstoffen) worden door de lever veelal opgeslagen in 

vetcellen. Op het moment dat de geit deze vetcellen 

gaat verbranden, of bij acute baarmoederontsteking, 

komen toxines in het bloed vrij. In deze krachtvoerders 

zijn grondstoffen opgenomen die de lever 

ondersteunen en die toxines binden. Zo worden de 

vrijgekomen toxines veilig uit het bloed afgevoerd.

• Volledig krachtvoeder

• Hoge energiedichtheid

• Antioxidanten voor het neutraliseren van 

schadelijke vrije radicalen

• Uitgebalanceerd vitaminen- mineralen aanbod 

dekt de verhoogde behoefte

• Bevat grondstoffen welke het aflamproces positief 

beïnvloeden en de kans op ‘aan de nageboorte 

blijven staan’ verkleinen

• Ondersteuning darmwandgezondheid

• B-vitamines welke een goede leverwerking 

stimuleren

9760 OG Vitaal Transextra 1.0 

81540 OG Attent Transitie 1.0

OG Vitaal Transextra 1.0 en OG Attent Transitie 

1.0 zijn aanvullende krachtvoeders met een hoge 

energiedichtheid die naast het reeds gevoerde 

melkgeitenkrachtvoer verstrekt worden. Het is rijk 

aan eiwit en kan daarmee een eiwitarm basis rantsoen 

prima aanvullen. Rondom het aflammeren en in de 

opstart van de lactatie wordt veel van de weerstand van 

de geit gevraagd. Daarom bevatten deze krachtvoeders 

extra vitaminen,  mineralen en sporenelementen voor 

ondersteuning van de lever en de weerstand van de geit. 

Door de hogere efficiëntie van de koolhydraatvertering 

komt er meer energie voor de geit beschikbaar wat zich 

vertaalt in hogere melkproductie in de opstart van de 

lactatie.

• Hoge energiedichtheid

• Rijk aan eiwit

• Goed te voeren naast een eiwit arm basis rantsoen

• Antioxidanten voor het neutraliseren van 

schadelijke vrije radicalen

• Uitgebalanceerd vitaminen- mineralen aanbod dekt 

de verhoogde behoefte

• Bevat grondstoffen welke het aflamproces positief 

beïnvloeden en de kans op ‘aan de nageboorte 

blijven staan’ verkleinen

• Ondersteuning darmwandgezondheid

• B-vitamines welke de een goede leverwerking 

stimuleren



9943 OG Pro fijt Transplus / 

81542 OG Parmant Transsuper 

OG Profi jt Transplus en OG Parmant Transsuper 

bevatten rustig verteerbare grondstoffen met een 

hoge energiedichtheid. Ze zij n speciaal afgestemd 

voor drachtige opfokgeiten om de transitie naar 

hoogproductieve melkgeit vlot te laten verlopen. De 

focus ligt op de energievoorziening en weerstand 

rondom het afl ammen en daarom zij n er extra 

vitamines en mineralen toegevoegd om aan deze 

behoefte te voldoen.

3115 GIJS Geit Transboost

GIJ S Geit Transboost is een smakelij k poedermengsel 

dat los aan het voerhek verstrekt kan worden. Het 

voorkomt dat je een extra silo nodig hebt voor 

transitievoer en maakt de overgang kleiner. Slechts 

een kleine hoeveelheid van dit product zorgt voor een 

aanzienlij ke verhoging in de energiedichtheid van 

het rantsoen. GIJ S Geit Transboost bevat mineralen, 

sporenmineralen en vitamines voor ondersteuning 

van de weerstand en het vetmetabolisme in de lever. 

Dit product plakt zodat je gegarandeerd bent van een 

goede opname.

• Aanvullend poedermengsel: 75 gram / geit / dag

• Zeer hoge energiedichtheid

• Uitgebalanceerd vitaminen- mineralen aanbod 

dekt de verhoogde behoefte

• Ondersteuning darmwandgezondheid en algemene 

weerstand

• B-vitamines welke een goede leverwerking 

stimuleren.
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Onze merkbelofte,

UITGEKIEND VOER EN 

EERLIJK ADVIES OP MAAT! 

Vernieuwd 
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