Productnieuws
Opti-Feed: goedkoop individueel voeren

Cehave en Agrifirm

Individueel krachtvoer voeren staat in de
belangstelling. De voordelen zijn dan ook
groot: het bespaart voerkosten en komt
de gezondheid van de geiten ten goede.
Binnenkort komt er een voersysteem op
de markt dat individueel voeren mogelijk
maakt en dat in aanschaf zo’n 25 tot
35 procent goedkoper is dan de voer
systemen die nu verkrijgbaar zijn.

Cehave Landbouwbelang en Agrifirm willen
fuseren. Op dit moment wordt een onderzoek
uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fusie
tussen beide coöperaties. Een fusie zou kosten
verlagen en de inkooppositie versterken, waardoor de Nederlandse en de buitenlandse activiteiten van de ondernemingen kunnen groeien.
Dit zou de leden betere technische en financiële
resultaten opleveren, zo verwachten beide
ondernemingen. Een besluit over een eventuele
fusie wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Simpel en goedkoop
Het systeem bestaat uit een lange rij boxjes,
gescheiden door volbad verzonken stalen
platen, die afgesloten worden met deurtjes.
“De geit loopt het boxje in en loopt tegen
een schot aan waar zij haar hoofd door steekt.
Dit schot moet ze verder vooruitdrukken
om met haar neus in de voergoot te komen.
Doordat ze het schot vooruitdrukt, sluiten de
deurtjes achter haar. Heel simpel”, zo vertelt
Keurhorst. Via een voorraadbak die voor de
rij boxen langs rijdt, wordt elke geit gevoerd.
Dat wil zeggen, als zij krachtvoer mag hebben. “Je kunt instellen dat een dier pas een
bepaald aantal uren later weer voer mag krijgen. Bovendien kan het systeem vier verschillende soorten voer voeren. En dat kan naast

Ecostyle: Pyrogenium
Ecostyle Animal Care komt met een nieuw middel dat helpt bij ontstekingen. Pyrogenium kan
worden ingezet bij bijvoorbeeld uierontsteking
en baarmoederontsteking, maar is volgens de
fabrikant ook goed inzetbaar bij storingen in de
algehele gezondheidstoestand. Bijzonder is dat
er geen wachttijd geldt voor melk en vlees.
Bovendien kan door het gebruik van Pyrogenium
geen resistentie van bacteriën optreden.
Pyrogenium werkt zowel bij acute als chronische
ontstekingen en kan oraal en onderhuids
worden toegediend. Het werkzame middel in
Pyrogenium is het slangengif Lachesis, wat de
genezing van de ontstekingen activeert. Het
geneesmiddel kan gebruikt worden bij paarden,
koeien, schapen, geiten, varkens, honden en katten, ook bij jonge dieren. Alle Ecostyle-producten
zijn zonder recept van de dierenarts verkrijgbaar
en geschikt voor de biologische dierhouderij.
Meer info: www.ecostylevoordieren.nl.

Groepen maken kan, hoeft niet
Het grote voordeel van het systeem is dat je
de geiten zowel in groepen kunt indelen als
in één grote groep kunt laten. “Doordat je
verschillende ingangen hebt in het systeem,
en doordat de ingang hetzelfde is als de uitgang, kun je de stal met behulp van hekken
indelen in groepen. Een andere optie is dat je
in elke pot een aantal boxjes zet. Als je dan de
bovenkap van het systeem door kunt laten
lopen, kan de voerrobot bij alle boxjes komen
en zo alle potten voeren.” Op dit moment kan
het systeem gemakkelijk dertig boxjes aan,
maar dat worden er zeker zestig, volgens Opti
veco. “Er komt snellere software op waardoor
de voerbak sneller de juiste voersoorten kan
laten vallen. Per dag zullen dan tussen de 25
en 35 geiten per box gevoerd kunnen worden.”
Meer informatie: www.optiveco.nl

Ruurd Stolp naar GD
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Het bedrijf Optiveco in Ambt Delden vond de
systemen die voor individueel krachtvoer voeren al op de markt waren stuk voor stuk te
duur. Daar moest verandering in komen. Nu,
anderhalf jaar later, draait bij geitenhouders
maatschap W. en C. Barneveld in Zalk een
prototype van het Opti-Feed systeem dat
eruitziet zoals het uiteindelijke systeem gaat
worden. “Het is zo’n simpel systeem, als je
het ziet denk je: dat had ik zelf ook kunnen
bedenken”, vindt Frans Keurhorst van Opti
veco.

brok bijvoorbeeld ook propydos zijn.”
Bij de ontwikkeling stond bij Optiveco voorop
dat het systeem op prijs moest kunnen concurreren met andere voersystemen. “En dat
is gelukt. Met een richtprijs van 45.000 euro
blijft het laagdrempelig en zal Opti-Feed voor
veel geitenhouders snel rendabel zijn.”
Keurhorst verwacht dat door de besparingen
op voerkosten het systeem binnen drie jaar is
terugverdiend.
Het zit hem vooral in het materiaal. Het is
een degelijk systeem, maar wel met materialen die in de basis heel simpel zijn. Zo heeft
Optiveco voor het systeem dat ervoor zorgt
dat de deuren van de boxjes open en dicht
gaan, gewerkt met materiaal dat meer dan
100 euro per box zou kosten. “Dat wilden we
niet en dat is nu opgelost met een systeem
dat twee kwartjes per box kost en dat bijna
niet kapot kan.”

Ruurd Stolp (55) is per 1 november benoemd als
de nieuwe directeur van de Gezondheidsdienst
voor Dieren. Hij volgt daarmee interim-directeur
Henk van der Zwaag op. Stolp studeerde
Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en
studeerde af in 1980. Hij werkte daarna bij de
faculteit Diergeneeskunde en ook enkele jaren
als practicus in de NOP. Hij promoveerde in
1985. Vanaf 1987 was Stolp in diverse functies
verbonden aan Intervet. Van eind 2007 tot eind
2008 was hij president van Intervet Schering
Plough Animal Health. Henk van der Zwaag was
sinds 2001 directielid en hoofd van de divisie
Herkauwers van de GD. Vanaf april 2009 vervulde hij de functie van algemeen directeur ad
interim. Van der Zwaag wordt directeur bij
Empatec, het bedrijf dat voor zeventien Friese
gemeenten de Sociale Werkvoorziening uitvoert.
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