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De juiste voeding tij dens de drachtperiode is cruciaal voor zowel de ontwikkeling en de start van de (ongeboren) 

lammeren als de start van de melkgeit aan haar nieuwe lactatieperiode. Vooral de laatste twee maanden van de 

dracht, waarin de ongeboren lammeren het hardst groeien, zij n erg bepalend voor de gezondheid van de (ongeboren) 

lammeren, de opstart en piekperiode van de nieuwe lactatie van de melkgeiten. Het is belangrij k om de drachtige 

geiten speciale voeding aan te bieden die past bij  deze belangrij ke fase.

Voeding tij dens de dracht voor het ongeboren lam

De basis voor een toekomstige duurzame, gezonde 

en hoogproductieve melkgeit begint al als ongeboren 

lam in de baarmoeder van de moedergeit. Geiten, 

die tij dens de gehele dracht goed gevoerd worden, 

brengen lammeren ter wereld die vitaal en goed 

ontwikkeld zij n. Energierij kvoer met de juiste 

vitamine en mineralenvoorziening is essentieel voor 

deze ontwikkeling. Lammeren die zich goed kunnen 

ontwikkelen in de laatste fase van de dracht, produceren 

uiteindelij k als melkgeit meer melk. Daar komt bij  dat 

de voeding in de transitieperiode bepalend is voor de 

kwaliteit en de hoeveelheid van de geproduceerde biest. 

Biest die cruciaal is voor het lam voor een vliegende start. 

Voeding tij dens de dracht voor de melkgeit

De transitieperiode is mede bepalend voor de start en 

de uiteindelij ke piekproductie van de nieuwe lactatie. 

Doordat de ongeboren lammeren steeds meer ruimte 

innemen in de buik, is er minder ruimte voor de pens en 

andere delen van het verteringstelsel, met als gevolg 

een lagere voeropname vlak vóór afl ammeren. Dit terwij l 

de energiebehoefte juist toeneemt. Zo ontstaat de kans 

op een energietekort (Negatieve Energie Balans). Dit 

energietekort kan leiden tot slepende melkziekte voor 

of na afl ammeren. 

Door deze verminderde voeropname kan een tekort 

aan mineralen en vitaminen ontstaan. Smakelij k voer 

is dé sleutel tot een succesvolle transitieperiode, want 

als de geiten voldoende eten komen er ook voldoende 

voedingsstoffen in het lichaam. Ondersteuning van 

de hoogdrachtige geiten is van essentieel belang om 

problemen rond afl ammeren te voorkomen en zonder 

problemen een goede start van de nieuwe lactatie te 

maken. Een goede start heeft ook zij n  effect op de 

gehele lactatie.
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GIJS TransPRO Aanpak 

Tijdens de transitieperiode ligt de focus op maximale drogestofopname met een hoge energiedichtheid. 

De basis voor een hoge opname ligt in de keuze van zeer smakelijk ruwvoer aangevuld met een smakelijk en 

goed verteerbaar krachtvoer met een hoge energiedichtheid. Smakelijk voer is de allerbelangrijkste factor in 

deze periode om de voeropname te stimuleren. Dit alles komt samen in onze innovatieve TransPRO Aanpak: 

Professioneel, Resultaat gericht en Opname bevorderend . Bij GIJS hebben we hiervoor 2 krachtvoeders en een 

innovatief vloeibaar product in het assortiment.

OG TransPRO 1.0 en OG TransPRO 1.5

De OG TransPRO 1.0 is een krachtvoeder die ten opzichte 

van de OG TransPRO 1.5 een hogere energiedichtheid en 

hoger aandeel ondersteunende vitaminen en mineralen 

bevat, zodat ook bij een lagere krachtvoeropname 

de drachtige geiten voldoende energie, vitamines en 

mineralen binnen krijgen. 

Een ander belangrijk aspect in de voeding tijdens 

de transitie is de ondersteuning van de lever 

door een uitgebalanceerd aanbod van mineralen, 

sporenelementen en vitaminen. Daarom bevatten de 

transitievoeders naast vitamine A, D3 en E, toevoegde 

B- vitaminen en andere ondersteunende componenten 

welke zorgen voor efficiëntere vertering van 

koolhydraten en ondersteunen de lever in deze kritische 

periode. 

NIEUW!!  GIJS TransPROlik

Als onderdeel van de TransPRO Aanpak is GIJS 

TransPROlik een smakelijk, hoog energetisch, vloeibaar 

voedingssupplement met toegevoegde B-vitamines 

en andere ondersteunende componenten. GIJS 

TransPROlik is in samenstelling speciaal ontwikkeld om 

te gebruiken naast onze transitievoeders. Door GIJS 

TransPROlik door of over het ruwvoer te verstrekken 

wordt de ruwvoeropname bevordert en de penswerking 

gestimuleerd. Smaak bevorderen is cruciaal in deze 

periode. 

Bij sterk dalende voeropname en als een individueel 

dier onvoldoende voedingsstoffen opneemt of 

verschijnselen van slepende melkziekte vertoont kan 

TransPROlik individueel gedrenched worden. 

RUWVOEROPNAME
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Kortom, onze GIJS TransPRO Aanpak zorgt ervoor dat de (ongeboren) lammeren optimaal ontwikkelen en dat 

de drachtige geit genoeg energie, mineralen, spoorelementen en vitamines binnen krijgt. Dit doormiddel van 

smakelijke voeders en een smaak-bevorderend vloeibaar product, om een hoge voeropname te behouden. 

Hierdoor verklein je de kans op het ontstaan van een energietekort en wordt het immuunsysteem gestimuleerd 

waardoor vitale lammeren en hoge piekproducties makkelijker te realiseren zijn.

voor meer 
i nfo kijk op:
metgijs.nl


