Productnieuws
SmartFence: snel een strakke weide

Orthese voor manke geit
In de Belgische plaats Hamont loopt een bok
met een orthese. De elfjarige bok Nino liep mank
en het probleem leek in de hoef te zitten. Een
van de mogelijkheden was om de hoef gedeeltelijk te amputeren, met als nadeel dat als het niet
zou helpen, Nino een halve hoef zou hebben. De
dierenarts zag nog een mogelijkheid: een brace
op maat laten maken. Studenten orthopedie van
een school in Geels hebben uiteindelijk een
orthese gemaakt van carbon met een metalen
onderzijde. Volgens de eigenaresse stapt Nino
sindsdien beter en blijft hij ook recht staan bij
het grazen.

Sinds kort biedt Gallagher schapen- en
geitenhouders een vervanging van afrasteringsnetten: de SmartFence. Dit is een
apparaat waarmee eenvoudig een tijdelijke,
strakke weide kan worden neergezet.
De SmartFence is alles in één: draden,
haspels en paaltjes zijn verworden tot een
apparaat met een gewicht van 8 kg. Het is
makkelijk en snel verplaatsbaar. “Het grote
voordeel is dat je eenvoudig een strakke
weide kunt maken”, aldus Cor Kappenburg,
commercieel manager bij Gallagher Europe.
“Waar je met een schapennet nogal wat tijd
kwijt bent om een nette weide te maken,
ben je met de SmartFence in een paar
minuten klaar.”

Handmelker
Ruim een jaar nu is in de Verenigde Staten de
Henry Milker te koop. Het is een handvacuümpomp, geschikt voor één tepel.
Hobbygeitenhouder Mike Henry ergerde zich aan
het moeizame melken van zijn geiten en bedacht
daarom de Henry Milker. Met auto-onderdelen
en andere vrij verkrijgbare materialen zetten hij
een handpomp in elkaar. Ondertussen heeft hij
al een aantal Henry Milkers verkocht voor 45
dollar per stuk. Er is geen elektriciteit, motor of
batterij nodig, de pomp moet je met de hand
bedienen. Met één hand breng je de pomp op
druk, waarna je kunt stoppen met pompen. Je
kunt dan de melk zien stromen. Als het nodig is
doe je er nog een paar extra ‘oppompingen’ bij,
net zolang tot de geit uit is. Volgens Mike Henry
is de Henry Milker duurzaam en zou het apparaat vele jaren meegaan.

Eenvoud
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Vier haspels met draad en tien paaltjes
tegen elkaar gedrukt, dat is eigenlijk zoals
de SmartFence eruitziet. Wil je een weide
maken, dan ontgrendel je het apparaat,
klik je het eerste paaltje los en zet die in de
grond. Vervolgens loop je met het apparaat
weg van het paaltje en de vier draden rollen
zich vanzelf af. Als het tijd is voor een
nieuw paaltje klik je die los en druk je die
met de grondpen in de grond. Wil je een
extra versteviging, bijvoorbeeld op een
hoek, dan zet je de paaltjes dichter bij
elkaar of bevestig je aan die hoekpaal een
scheerlijn. Op elk paaltje kan een scheerlijn
worden gezet, maar standaard zijn vijf
scheerlijnen meegeleverd. “Zo kun je van de
100 meter draad die je in totaal hebt in
maximaal 5 minuten een weide maken. En
hoe vaker je de SmartFence gebruikt, hoe
sneller het gaat”, vertelt Kappenburg. En
mocht je aan 100 meter niet genoeg hebben,
dan kan het apparaat gemakkelijk worden
doorgelusd naar een tweede SmartFence.
De vier draden bevinden zich op een vaste
afstand van elkaar, en zitten op 15, 30, 50
en 90 cm gerekend vanaf de voet van de
paaltjes als die in de grond geprikt staan.
Alleen de onderste draad kun je in hoogte
verstellen; die kan eventueel op 10 cm van
de grond worden gemaakt. De draden zijn
van lichtmetaal en zitten elk op een spoel.
“Die spoelen hebben een antiremsysteem”,
vertelt Kappenburg. “Dat betekent dat als de
ene draad op spanning staat, de volgende op

Met de kleine en lichte SmartFence is
snel een geitenweide te maken.

spanning wordt gebracht. Zo krijg je altijd
een strakke weide.”

De SmartFence kost 199 euro inlcusief btw en is
verkrijgbaar bij de dealers van Gallagher.
Kijk op www.gallagher.eu voor meer informatie.
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