Productinfo
Goat Support Prevent
ondersteunt bij vaccinatie
Er zijn geitenhouders die het de rottigste
tijd in het jaar noemen: na de Q-koortsvaccinatie. Twee geitenhouders testten vorig
jaar het nieuwe hulpmiddel Goat Support
Prevent om te zien of het de verminderde
melkproductie na de vaccinatie tegen kan
gaan. Goat Support Prevent is een aanvullend diervoeder dat kan worden ingezet bij
risicomomenten. Het gaat om een vloeistof
die de geiten een hoger weerstandsniveau
zou geven. Ook werkt het pijnstillend. Goat
Support Holland testte het product in de
zomermaanden van 2017 op twee melk
geitenbedrijven ten tijde van de Q-koortsvaccinatie. Onafhankelijk onderzoekster
Jeanne Boekhorst concludeerde dat “er een
zeer sterke indicatie is dat Goat Support
Prevent werkt, en dus een positief effect
heeft op het verminderen van de melk
productiedaling na Q-koorstvaccinatie”.

Kleinere dip
Het product wordt toegevoegd aan het drinkwater. Het voordeel daarvan is dat het product
homogeen verdeeld wordt en door alle melkgeiten wordt opgenomen. Ook in tijden van
stress voor de dieren, zullen ze water beter
blijven opnemen in tegenstelling tot voer.
Het zou geen invloed hebben op de water
opname. In het onderzoek concentreerde
Boekhorst zich op de melkgift van het complete koppel melkgeiten 30 dagen vóór en
30 dagen ná de vaccinatie, en vergeleek die
met de melkproductiedip van het koppel in
twee voorgaande jaren. GS Prevent werd een
dag of twee voor de vaccinatie gegeven tot
een dag of vijf erna. Op een van de bedrijven
was de melkproductie na de vaccinatie 2,4
procent hoger dan ervoor, terwijl er in 2015
en 2016 op dat bedrijf wel een dip was na
vaccinatie (-6,2 procent en -5,6 procent). Op
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het andere testbedrijf was er wel sprake van
melkverlies na de vaccinatie, maar die was
minimaal (-0,7 procent) en 1,4 en 3,5 keer
kleiner dan in 2015 en 2016. Geitenhouder
Chris Stokkers uit Hoogersmilde vond de
enttijd altijd de meest rottige periode en
deed dan ook graag mee aan de test. “Dan
ervaren de geiten de meeste stress. Vooral de
oudere melkgeiten worden echt ziek van de
vaccinatie. Sommige krijgen koorts, diarree,
ze eten niet, komen de melkstal niet meer in
en soms valt er zelfs een uit. Daarnaast verloor ik zomaar 1.000 liter melk.” Ook bij
Hielke Kelder uit Radewijk vielen dergelijke
symptomen op. “Als geiten zelfs niet meer
opstaan om brok te komen vreten, weet je
dat het niet goed is.” Beide geitenhouders
zagen dat de enttijd met Goat Support Prevent anders verliep. “De geiten aten beter
door en de melk bleef er beter onder. Ik zag
geen diarree en de geiten oogden niet ziek
en bleven vlot.” De geiten van Kelder zakten
wel iets in melkproductie, maar hij zag dat
de piekproductie bleef. “Ik vind het prijzig
spul, maar het weegt zeker wel op tegen de
melkproductiedip die wel 1.000 liter in drie
dagen kon zijn en een productie die daarna
ook niet terug kwam. Dit jaar gebruik ik het
weer.” Stokkers is van plan om het product
te blijven gebruiken zolang vaccineren verplicht blijft.

Euro per geit
Goat Support Prevent is verkrijgbaar in
jerrycans van 10 liter die 140 euro kosten.
Joost van der Meulen van Goat Support Holland adviseert op risico-momenten 10 ml
per geit per dag te verstrekken gedurende
zeven dagen. “De prijs per geit ligt dan op
ongeveer 0,70 tot 1,00 euro.”
Overigens denkt Van der Meulen dat GS
Prevent ook ondersteuning kan bieden op
andere risicomomenten, zoals klauwbekappen en opstart van de lactatie. Of bij bijvoorbeeld hittestress of het vervoeren van
de geiten.
Het product zal ook beschikbaar worden in
bolus/pilvariant. Daarmee wordt individueel
behandelen voor kleinere bedrijven en
hobbygeitenhouders eenvoudiger.

Goatstart
Agrifirm zet dit opfokseizoen GoatStart in. De
voerleverancier omschrijft het als dé manier om
van gezonde lammeren naar hoogproductieve
geiten te gaan. Naast advies door het team van
adviseurs en specialisten en Agrifirm-voer, bestaat
GoatStart uit het wegen van lammeren op vier
verschillende momenten met behulp van Agrifirm
Focus Lam. Door lammeren bij de geboorte, voor
en na het spenen en bij de drachtcontrole te
wegen, krijgt de geitenhouder in beeld hoe zijn
geiten presteren. Samen met de adviseur kan hij
vervolgens bijsturen om van een gezond lam naar
een hoogproductieve geit te gaan. Want een
hogere jeugdgroei geeft beter ontwikkelde geiten
met een hogere melkproductie.

Inschrijven voor Expo
In 2018 komt er een tweede editie van het Nationaal Geiten Event. Vanaf heden is de inschrijving
voor de Expo op het Geiten Event geopend. De
Expo richt zich vooral op de professionele geitenhouders, maar biedt ook informatie voor hobbygeitenhouders. In 2016 exposeerden een kleine
vijftig bedrijven hun producten en diensten. Ook
dit jaar verwacht de organisatie een grote groep
exposanten die hun producten en noviteiten zal
tonen. Inmiddels zijn er vier hoofdsponsoren welkom geheten en hebben de eerste bedrijven zich
al ingeschreven. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni
2018. Meer informatie op www.geitenevent.nl.

Luchtwasser reducerend
Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur
en Waterstaat heeft besloten luchtwassers te
bestempelen als emissiereducerende techniek
voor de diercategorie Geiten. Dat is gebeurd, zo
meldt de Staatscourant half december, naar aanleiding van signalen van gemeenten en provincies,
die optreden als bevoegd gezag voor onder andere
een vergunning op grond van de Wet natuur
bescherming. Ook is een aantal nieuwe huisvestingssystemen toegevoegd en is voor een huis
vestingssysteem een definitieve emissiefactor vastgesteld.

Geit op RMV Venray
De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) die
op 27 en 28 februari en 1 maart worden gehouden in de Evenementenhal in Venray, krijgt weer
een 'route geitenhouderij'. Zo'n elf bedrijven zijn
opgenomen in deze route en zij zullen hun geitenproducten en -noviteiten laten zien.

Geitenhouderij  |  februari 2018

23

