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De opfok van lammeren is ontzettend belangrijk om als lam uit te groeien tot
gezonde, hoog productieve en duurzame melkgeiten.
GIJS biedt je naast een compleet assortiment melkpoeders voor lammeren
ook gezondheidsondersteunende producten aan waarmee je de opfok van
geitlammeren of het mesten van boklammeren tot een groot succes kunt maken.
Jonge lammeren zijn de nieuwe toekomst van uw bedrijf. Het immuunsysteem van deze dieren is nog in
ontwikkeling en wordt regelmatig op de proef gesteld. In sommige situaties verdienen de lammeren extra zorg.
GIJS heeft ondersteunende producten die de vitaliteit en de weerstand extra verhogen of die het herstel van
lammeren met gezondheidsproblemen bevorderen. Zo dragen de ondersteunende specialiteiten bij aan een
gezonde ontwikkeling van uw lammeren.

Mineralenmix GIJS Lammeren Veerkracht

Mineralenmix GIJS Vitalcure

Bevat naast vitaminen, mineralen, specifieke kruiden,

Bevat vitaminen en mineralen voor een goede

OmniSmart® en etherische oliën voor extra weerstand.

weerstandsopbouw. GIJS Vitalcure kan tijdens

Ondersteunt het immuunsysteem bij stresssituaties en

de melkperiode ingezet worden door de melk of

bevordert de darmgezondheid. Lammeren Veerkracht

over het krachtvoer. De door de geitlammeren

zorgt voor een sneller herstel van de luchtwegen en

zeer gewaardeerde smaak stimuleert de kracht-

zorgt voor een goede penswerking.

voeropname bij verstrekking als topdressing over
het krachtvoer rond spenen. Het inzetten van GIJS

Toepassing

Vitalcure helpt bij herstel na ziekte.

GIJS Lammeren Veerkracht wordt verstrekt als
topdressing over het krachtvoer, 20 gram per dier per

Toepassing

dag verdeelt over 2 giften van 10 gram. Het product is

GIJS Vitalcure via de melkpoeder:

geschikt om desgewenst langdurig te verstrekken.

5 gram per dier per dag gedurende 7 tot 10 dagen.
Dit komt neer op 400 gram per 25 kg melkpoeder / 325
gram per 20 kg melkpoeder.
GIJS Vitalcure als topdressing over het krachtvoer:
2 x daags 2,5 gram Vitalcure per dier per dag gedurende
7 tot 10 dagen.
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Elektrolytenmix VitalFort

Luchtwegondersteuner VitalAir

Bevat elektrolyten voor een goede vochtbalans. Maakt

Vitalair heeft een slijmoplossende werking waardoor

water extra smakelijk en helpt tijdens de speenfase

het jonge dier het slijm beter kan afvoeren en vrijer kan

voor een betere krachtvoeropname.

ademen.

Toepassing

Toepassing

Via een waterbak 25 gram per liter water

Bij beginnende klachten de luchtwegen ondersteunen
en/of aan het eind van een medicinale behandeling :

Darmondersteuner Vitallin

1000 gram Vitalair per 25 kg melkpoeder / 800 gram

Vitallin bevat lijnzaad voor een optimale darmfunctie.

per 20 kg melkpoeder.

Helpt de mest vaster te maken.

Voer de eerste dag van gebruik de halve dosering om
het dier aan de geur en smaak te laten

Toepassing

wennen.

Het inzetten van Vitallin door de melkpoeder is
afhankelijk van de behoefte aan darmondersteuning:

Oregano olie Dosto Emulsion

400 gram tot 1000 gram per 25 kg melkpoeder / 325

Bevat sterk bioactieve essentiële oliën welke een

gram tot 800 gram per 20 kg melkpoeder.

bewezen werking hebben tegen o.a. diarreeproblemen.
Toepassing
Rechtstreeks in de bek van het lam 2-3 cc. Duur
afhankelijk van de problematiek.

BOEREN MET

|3

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.
BIESTVERVANGERS
Voor de eerste voeding van lammeren na de geboorte heeft
GIJS de volgende kunstbiestpoeders in het assortiment:
•

Denkacare Vitalfirst

•

Farm-O-San Colostrum

Product

Waarvoor

Toepassing

Lammeren Veerkracht

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

GIJS Vitalcure

Ondersteunt het immuunsysteem bij stresssituaties

Melk / Topdressing KV

Vitalfort

Maakt water extra smakelijk

Water

Vitallin

Helpt de mest vaster te maken

Melk

Vitalair

Voor een sneller herstel van de luchtwegen

Melk
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