Bokken gezocht

Het gevaar van eikels
Dit jaar geven eikenbomen veel
eikels. Voor geiten (en schapen, run
deren en paarden) schuilt hierin een
gevaar, want eikels (en groen eiken
blad) bevatten tannine en dat kan tot
vergiftiging leiden. Het is met name
oppassen geblazen als nog niet rijpe
eikels (groen) op de grond vallen na
bijvoorbeeld een storm of harde
regenbui, want groene eikels bevat
ten meer tannine dan rijpe (bruine)
eikels. De Gezondheidsdienst voor
Dieren adviseert om dieren dan niet
onder eiken te laten grazen.

Geiten vinden eikels lekker. Na opname
van grote hoeveelheden onrijpe eikels
komen bij alle landbouwhuisdieren vergiftigingsverschijnselen voor die
gepaard gaan met ernstige maag-darmontsteking, weet de GD. In lichte gevallen ontstaan spijsverteringsstoornissen
waarbij verstopping en bloederige diarree voorkomen.
Eikenbladeren en eikels bevatten 7 tot
9 procent tannine (looizuur). Tannine
bindt in de darmen aan eiwitten en
ijzer waardoor tekorten aan deze stoffen ontstaan.

Nieuwe mengwagens Kuhn
De nieuwe mengwagens zijn uitgevoerd met twee verticale mengvijzels die zijn
vervaardigd uit K-NOX (3CR-12 roestvaststaal). K-NOX heeft een lagere wrijvings
coëfficiënt, waardoor de vijzels beter bestand zouden zijn tegen de inwerking van
zuren uit het voer en dus tegen slijtage. Daarnaast heeft Kuhn door een nieuwe
vormgeving 3 tot 5 m³ meer inhoud kunnen creëren dan mengwagens met een
vergelijkbare hoogte. De
mengkuip is verkrijgbaar
in zeven uitvoeringen
van 18 tot 34 m³ en in
drie uitvoeringen die
variëren in losmethode.
De Plus-uitvoering combineert een mengwagen
met de capaciteit van een
traditionele stro-instrooier.
Er kan tot 18 meter naar
rechts gelijkmatig worden
ingestrooid. Optioneel is
De Plus-uitvoering van de nieuwe mengwagens kan
een hydraulisch draaibare
ook instrooien.
pijp beschikbaar.
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Kuhn heeft een nieuwe serie Profile-mengwagens met een inhoud van
18 tot en met 34 m³.

Meer dan vijf jaar mest een klein aantal
melkgeitenhouders een gedeelte van hun
geitenbokken op het eigen bedrijf in het
kader van het roségeitenbokkenproject.
Er is bewust gekozen voor het afmesten
op het bedrijf waar de boklammeren
geboren zijn. Dit betekent geen transportstress en vermenging met lammeren
van andere bedrijven. Hierdoor worden
ziekteproblemen grotendeels voorkomen.
De Pali Group regelt het slachtproces en
de logistiek. De verwerking en marketing
wordt gedaan door de (inmiddels Koninklijke) firma Ruig in Oostzaan. Het vlees is
mager en bevat een relatief laag gehalte
aan verzadigde vetzuren en cholesterol in
vergelijking met andere gangbare vleessoorten. Langzaam maar zeker groeit de
vraag naar dit kwaliteitsvlees. Dat blijkt
ook uit de omzetcijfers van dit jaar. Er
wordt een groei in omzet behaald van
circa 40 procent. Dit betekent dat de klant
echt openstaat voor dit soort vernieuwende producten van eigen bodem. In 2017 is
gekeken of het voordelen gaf om de dieren op een zwaarder (levend) gewicht van
ongeveer 45 kg te slachten. Dit betekent
een mesttraject van ongeveer 6 maanden.
Het grote nadeel blijkt de lengte van het
mesttraject te zijn waardoor op de bedrijven minder ruimte ter beschikking is om
tot een aanvaardbaar aantal gemeste
dierente komen. Daarom is besloten
voor 2018 weer uit te gaan van een
levend gewicht van minimaal 30 kg.
Voor komend jaar zoekt het rosébokkenproject nieuwe deelnemers. De eerste
levering is gepland in week 13 zodat er in
week 14 gestart kan worden met de verkoop van 50 dieren voor het paasweekend.
Vervolgens kunnen er 10 à 20 bokken per
week afgezet worden tot begin oktober.
Dit betekent dat we naarstig op zoek zijn
naar een paar bedrijven die al begin
november en in december lammeren
krijgen.
Wil je meer weten over dit project of denk
je erover om komend seizoen een gedeelte
van de bokjes, bijvoorbeeld enkele tien
tallen, op eigen bedrijf af te mesten,
neem dan contact op met coördinator
Geert Boink (06-25042121).
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