Productnieuws
Meer mogelijkheden met Live!D

Extra sterke trekker
Het bedrijf Ebbers Metalworks uit Doetinchem
heeft een extra sterke trekker ontwikkeld voor het
droogmaken van de melkput of het tanklokaal.
De trekker is licht in gebruik en efficiënt door zijn
vorm en gewicht, weet de fabrikant. Met het
hoge bord van 2 mm dik verzinkt staal kun je een
grote hoeveelheid water in één beweging verplaatsen. Het rubber van de trekker is zacht en
flexibel en eenvoudig te verwisselen.

Na een ontwikkelingsperiode van tweeënhalf
jaar, met verschillende praktijktesten, komt
dit nieuwe oormerk op de markt. Kwaliteit
en herkenprestaties van het oormerk staan
voorop. Het oormerk bevat een ring, waardoor met weinig kracht het oormerk eenvoudig aan te brengen is. Het snel en goed aanbrengen van het oormerk verkleint de kans
op oorontstekingen. De oormerken zijn ISO
11784/11785 en FDX-B gestandaardiseerd,
zodat gebruik met alle isoreaders en voercomputers mogelijk is. ”Dankzij het gebruik
van gepatenteerd materiaal is het Nedap
gelukt om zeer goede herkenprestaties te
verkrijgen terwijl het oormerk licht genoeg
blijft om bij jonge dieren toe te kunnen
passen”, zegt Chris Gerritsen van Nedap-Agri.

Praktijktest
Bennie Aarts houdt op zijn bedrijf De Geitenfarm op twee locaties 3.700 melkgeiten. Op
de locatie De Bergenweg melkt Aarts 2.300
geiten in een 84-stands carrouselmelkstal
die buiten melkenstijd ook dienst doet als
krachtvoercomputer. De elektronische oormerken worden intensief gebruikt op het
bedrijf van Aarts. In de melkstal is doorloopherkenning, zodat tijdens het melken de
melkgift per individuele geit geregistreerd
wordt. Na het melken krijgen de geiten via
de herkenning individueel een portie krachtvoer verstrekt als ze de ‘melkstal’ in komen.
Dit jaar heeft Aarts de nieuwe oormerken
van Nedap getest bij een groep van twee
honderd jonge geiten. Ook een enkele oudere
geit is omgenummerd voor de test. “We hebben in het verleden al veel oormerken uit
geprobeerd en getest. Er zijn twee risicoaandachtsgebieden bij jonge geiten: het indrogen van
de navel en het aanbrengen van de oormerken. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan hygiënisch werken om de
kans op streptokokkeninfecties en de daaruit
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Sinds januari 2010 moeten wettelijk
gezien alle geiten twee oormerken dragen,
waarvan er een elektronisch is. NedapAgri in Groenlo brengt een nieuw elektronisch oormerk op de markt onder de
naam Live!D. Dit nieuwe elektronische
oormerk is eenvoudig aan te brengen en
uit te lezen met alle standaard-isoreaders.

voortkomende gewrichtsontstekingen te
voorkomen. Een maatregel is dat alle oormerken voor het aanbrengen gedesinfecteerd
worden.” Aarts heeft het aantal dikke oren
en oorontstekingen bij de geiten niet geregistreerd, maar merkt wel dat er veel minder
problemen zijn met de geiten die de oormerken van Nedap in hebben. Aarts wijdt dit aan
het feit dat bij het aanbrengen de huid beter
loskomt van het oormerk en hierdoor sneller
indroogt.
“De oormerken zijn wel iets duurder bij
aanschaf, maar als ik hiermee gewrichts
ontstekingen kan voorkomen, kan ik dat
eenvoudig weer terug verdienen”, aldus Aarts
die nu vierduizend oormerken in bestelling
heeft.
De oormerken van Nedap staan op de lijst
van goedgekeurde elektronische identificatiemiddelen voor schapen en geiten van het
ministerie van Economische zaken en
Landbouwen Innovatie (EL&I). Een actuele
lijst van erkende leveranciers van oormerken
voor geiten is te vinden op www.hetlnvloket.nl.
Wilt u meer informatie over de oormerken van
Nedap, dan kunt u bellen naar 0544 471 100
of kijk op de website www.nedap-liveid.com of
www.optiveco.nl (dealer). De oormerken zijn
verkrijgbaar vanaf 1,96 euro per set.

Nieuw kalkstrooimiddel
Voerleverancier Forfarmers komt met een nieuw
kalkstrooimiddel om de leef- en ligomgeving voor
de geit en het lam droog en vrij van ziektekiemen
te houden. Vooral de potten tijdens de aflammerperiode, vochtige plekken onder de drinkbakjes
en de lammerhokken zijn belangrijke plaatsen
voor ziektekiemen door aanwezigheid van vocht
en de zure omgeving.
BreCalSan Box is een strooimiddel dat bestaat uit
verschillende kalksoorten en mineralen op natuurlijke basis. Met dit nieuwe strooimiddel worden
pathogene ziektekiemen gereduceerd, doordat
het middel de omgeving minder zuur maakt. De
pH-waarde komt door het gebruik van het middel
boven de 11 uit. Bij een pH-waarde tussen de 4
en 9 kunnen pathogene ziektekiemen zich sterk
ontwikkelen. Tevens absorbeert het strooimiddel
een grote hoeveelheid vocht en hierdoor levert
het een bijdrage aan een gezonder stalklimaat,
aldus de fabrikant. Het product BreCalSan Box
werkt niet irriterend op de huid en slijmvliezen.
De te gebruiken dosering is afhankelijk van de
toestand in de pot. BreCalSan Box is beschikbaar
in zakken van 25 kg of in bigbags van 1.000 kg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Forfarmers via telefoon (0573) 28 88 00.
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