Zelf bokjes mesten kan,

maar ruimte en arbeid zijn noodzakelijk

I

Wilma Wolters

n Nederland worden jaarlijks zo’n
150.000 boklammeren geboren. De
meeste daarvan worden geslacht op een
leeftijd van vier tot vijf weken en een levend
gewicht van circa 9 kg (geslacht gewicht 4 à
5 kg). Her en der starten geitenhouders initiatieven om deze dieren op het eigen bedrijf
groot te brengen. Antibioticagebruik verminderen, imago-overwegingen, kosten drukken,
een nieuwe markt aanboren: een geiten
houder kan verschillende redenen hebben
om de boklammeren langer op het bedrijf te
houden. Maar ... is ’t iets?

Zelf bokjes afmesten. Hoe kan dat het best? Kan
het financieel gezien uit of doen geitenhouders
het straks uit idealisme? Uit de weinige ervaringen
die er zijn, probeerde Geitenhouderij een
antwoord op deze vragen te destilleren.
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Apart of niet?
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Kun je de bokjes gewoon met de geitjes mee
laten lopen in de opfok? “Of je bokjes en
sikjessamen in een hok houdt of apart, daar
heb ik geen verschil in. Je moet bokjes net zo
goed behandelen als je sikjes. Bij de moedergeit weghalen en direct laten wennen aan de
speen”, zegt Hans Wansink, Sprayfo opfok
specialist bij Sloten. Maar als je de bokjes dikkere melk wilt geven of misschien een andere
(luxere) melkpoeder, dan is een apart hok
vereist. “Op die manier kun je je mestdagen
verkorten en krijg je een betere voeder
conversie.”
Dat merkt ook geitenhouder Dennis Roekevisch uit Zelhem. Hij koos er dit jaar voor om
de bokjes zelf aan te houden en vangt ze
apart van de geitjes op. “We halen ze direct
bij de moeder weg en zetten ze aan de automaat. Ze krijgen dikkere melk dan de geitjes,
maar verder niks erbij.” De eerste twee koppels bokjes had Roekevisch met drie weken
leeftijd op een gewicht tussen 8,5 en 11 kg.
“Dat was sneller dan ik verwacht had. Er zijn
geen antibiotica aan te pas gekomen en de
uitval lag iets beneden de 10 procent.”
Volgens René van de Gevel, nutritionist en
geitenspecialist bij Hendrix UTD, is een hogere concentratie melkpoeder (200 tot 240 gram
per liter drinkklare oplossing) van groot
belang om de bokjes harder te laten groeien
in de relatief korte tijd. “De bokjes zijn genetisch gezien niet gemaakt om veel vlees aan
te zetten.”
Pieter Schoenmakers, geitenspecialist bij
Boerenbond Deurne, vindt het verstrekken
van koude melk een optie. “Ik kan me voorstellen dat geitenhouders het aanschaffen
van een extra drinkautomaat te duur vinden.
Huren is een optie, maar ook met het ver-

strekken van koude melk kun je technisch
gezien goed uit de voeten.”

Ruimte en arbeid
Het misschien wel grootste punt bij het
opfokken van boklammeren is de ruimte.
“De opfokruimte is in de meeste gevallen
niet groter dan nodig, vaak gebaseerd op 25
procent vervanging. In veel gevallen zullen
de boklammeren daar niet bij in kunnen”,
weet Schoenmakers. En ruimte creëren in
een opslagloods? “Het is een optie, maar dan
moet je het wel heel goed inrichten. Tochtdicht maken is dan maar een van de zaken”,
aldus Schoenmakers.
Roekevisch deed het. Een deel van de werktuigenloods heeft hij ingericht voor de bokjes. “Ik heb de loods dichtgemaakt en geïsoleerd. Als ik dat speciaal en alleen voor de
bokken had moeten doen, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar ik zou het toch al
doen voor de geitjes, die komen er straks in.”
De ruimte bevalt hem tot nu toe goed. “Het is
er aangenaam. De bokjes groeien prima, en
dat lijkt me een goede graadmeter.”
Van de Gevel adviseert ook de ziektedruk in
de gaten te houden. “Denk om de bezettingsgraad; laat die niet te hoog worden. En zorg
ervoor dat er een ruimte is waar degene die
de geitenbokjes ophaalt niet in aanraking
komt met de overige lammeren.”
Dan is er nog de extra arbeid. Gemiddeld zal
het opfokken van de geiten én de bokjes
dubbelzoveel tijd kosten. En die moet je wel
hebben. “Als je bokjes opvangt, of welke
dierendan ook, moet je dat goed doen of
helemaal niet. Te veel uitval kun je je ook
niet permitteren”, aldus Wansink. Roekevisch
zette extra mankracht in. “In twee weken tijd
kwamen er 700 lammetjes, dus dat waren er
100 op een piekdag. We liepen dan met
zeven man om de lammetjes op te vangen.
Vooral die eerste dag, met de biestverstrekking, is het veel werk. Dan ben je echt twee
keer zo druk als anders.” Roekevisch raadt
trouwens aan om veel biest op voorraad te
hebben als je de bokjes ook aanhoudt. Na
die eerste dagen valt het werk relatief mee,
vindt hij. “Mijn insteek is althans dat de bokjes zich daarna in principe moeten kunnen
redden.”

Positief saldo

cieel gezien uit kan. Roekevisch heeft voor
de twee koppels die al weg zijn, gemiddeld
19 euro per bokje gekregen. Daar is hij niet
ontevreden mee. “De kosten van het melkpoeder lagen op ongeveer 15 euro. Ik denk
dat het net uit kan als je 3 euro per kg
geslacht gewicht krijgt. Maar dan reken ik
geen arbeidskosten en geen kosten voor
gebruik van de stal.”
Wansink beaamt dat je niet rijk zult worden
van het mesten van bokjes. “Maar dat moet
misschien ook niet de belangrijkste reden
zijn om het te doen. Maar een saldo van 3 of
4 euro per bokje moet haalbaar zijn.”
Als je de 6 euro per bokje die je kwijt bent als
je het op een leeftijd van een paar dagen laat
ophalen tegenover de 3 euro winst zet, klinkt
het geheel natuurlijk al direct een stuk aantrekkelijker. Maar het gaat Roekevisch niet
alleen om de centen. “Op deze manier denk
ik dat ik mijn bokjesprobleem netjes kan
oplossen en draag ik mijn steentje bij aan het
verminderen van het antibioticagebruik en
het opvijzelen van het imago van de melk
geitenhouderij. Ik blijf het doen.”

Kosten en opbrengsten
Bij bokjes afleveren op een gewicht van 8 kg
en een geslacht gewicht van 4 kg.
Kosten melkpoeder: 7 kg x € 2,00 = € 14,00
Opbrengsten vlees: 4 kg x € 3,50 = € 14,00

Blijven zoeken
Hans Wansink en Pieter Schoenmakers, en
met hen andere adviseurs en bestuurders, roepen op om te blijven zoeken naar oplossingen
voor de vele bokjes. “Zelf afmesten is natuurlijk geen duurzame oplossing. Die moeten we
zoeken in het minder geboren laten worden
van bokjes.” Duurmelken, niet meer geiten
drachtig maken dan je lammetjes nodig hebt
en misschien wat meer doen aan de binnenlandse afzet van geitenvlees, zijn ideeën. Het
gebruik van gesekst sperma is volgens Schoenmakers (nog) geen optie. “De kosten van het
laten seksen staan totaal niet in verhouding tot
het gebruik van dit sperma.”
Meld ideeën bij geitenadviseurs en bestuurders.

Dan is er natuurlijk nog de vraag of het finan-

Geitenhouderij | februari 2012

21

