Haverdoppen
in brok
Wilma Wolters

De voerkosten gedaald en toch een hogere groei van de lammeren.
De melkgeitenbedrijven die het afgelopen seizoen de nieuwe
lammerenbrok van Theeuwes voerden, waren tevreden.

10 procent meer groei
De speciale haverdoppenbrok werd vanaf de
melkperiode bijgevoerd, tot aan ruim 5 maanden leeftijd. Op 13 kg, bij 6 tot 7 weken leeftijd, werden de lammeren gespeend. Hans
Hazenberg, werkzaam in de buitendienst van
Theeuwes: “In die periode groeiden de lammeren bijna 160 gram per dag. Voor lammeren hielden we altijd 140 gram per dag aan,
met de nieuwe brok is de groei dus zo’n 10
procent hoger.”
In de eerste drie levensmaanden was de
gemiddelde voeropname 720 gram per lam
per dag. Ties Kaal uit Middelbeers zag zijn
400 lammeren sneller op 35 kg zitten dan
voorheen. “Ik mocht altijd blij zijn als ik ze
met 7 maanden op 35 kg had, dit jaar zaten ze
met 6 maanden al boven de 35 kg en sommige
al boven de 40 kg.”
De lammeren op de bedrijven die Hazenberg
intensief volgde, hadden geen last van een
speendip en kregen geen diarree of coccidiose.
“Ik denk dat dit door het voer komt. Hoe
minder voerwisselingen je hebt, hoe minder
kans op ziektes, zeker rondom spenen.” Kaal
zag ook geen ziektes. “Ze nemen het voer
goed op en eten veel, waardoor ze meer
weerstand hebben.”
Wat Hazenberg ook opviel, waren de uniforme
koppels en de rust in de stal. “Er vindt geen
selectie plaats doordat je maar één voersoort

hebt en je onbeperkt voert. Je ziet dus geen
dieren die veelal ruwvoer eten en weinig brok,
of andersom. En ook de kleinste lammeren
krijgen wat. Zo ontstaat er geen onrust onder
de dieren als ze wat horen; het blijft rustig in
de stal.”

Theeuwes Mengvoeders is een familiebedrijf
waar op dit moment met de broers Joris (37)
en Victor (32) de vijfde generatie aan het
roer is. Victor Theeuwes: “We zijn heel
betrokken bij onze klanten, en door de nononsense cultuur kunnen we bijzonder efficiënt werken.” Naast een groot assortiment
geitenvoeders is Theeuwes speciaal ingericht
om klantspecifieke samenstellingen te produceren. De 170.000 ton mengvoer wordt verwerkt in zo’n 400 recepturen en op één dag
kunnen wel 75 verschillende mengsels
gemaakt worden in de fabriek in Ulicoten.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een
nieuw voer voor melkgeiten dat de pens op
natuurlijke wijze gezond houdt en dat
gemakkelijk te voeren is. “Grondstofkennis
uit ook andere sectoren wordt hier op slimme wijze voor ingezet”, aldus Theeuwes.

Goedkoop
Hazenberg adviseert om de brok tot 5 maanden leeftijd onbeperkt te voeren. Ook in de
laatste weken zag hij geen vetuiers of vervetting. Toen de dieren bij Kaal 1,2 kg per dag
van de brok gingen eten, heeft hij ze wel
beperkt tot 1 kg. “Maar andere jaren moest
ik er veel meer op letten dat ze niet vervetten. Nu kon ik ze veel beter in conditie houden. Ik heb de lammeren nog nooit zo goed
gehad als dit jaar.” Hij voert de brok nog
steeds en geeft er nu hooi, mais en luzerne
bij. En ook volgend jaar zal hij de brok weer
inzetten.
De adviseur noemt het een goedkoop voer.

“De voerkosten kwamen op 16 cent per lam
per dag. Ten opzichte van een traditioneel
rantsoen van krachtvoer met mais en stro
van 21 cent – uitgaande van marktconforme
prijzen – is dat niet veel. De winst zit ‘m er
vooral in dat je geen ruwvoer hoeft bij te
voeren, en dat we de brok hier in de eigen
fabriek kunnen maken.”
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O

m gemakkelijk te kunnen voeren
en alle dieren hetzelfde voer te laten
opnemen, ontwikkelde Theeuwes
Mengvoeders een lammerenkorrel met als
structuurbron haverdoppen. Deze brok werd
onbeperkt gevoerd en was het complete rantsoen. Volgens Theeuwes is de brok een uitkomst
voor bedrijven met lammeren op roosters of
bij beperkte vreetruimte.

Theeuwes in Ulicoten

De lammeren van Ties Kaal groeiden goed op de haverdoppenbrok.
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