Productnieuws
Nieuwe melkbeker gaat langer mee

Nieuwe mastitis-test

De nieuwe melkbeker gaat volgens de
ontwikkelaars langer mee, melkt geiten
beter uit en eventueel vuil is direct te zien
en gemakkelijk uit de beker te verwijderen.
Zowel Daanen als Peters zagen op geiten
bedrijven veel dieren met een onkant uier.
“Dat heeft te maken met een slechte melk
techniek; de geiten worden niet goed uit
gemolken.” Dat was voor hen reden om eens
na te denken over een andere melkbeker.

Foto’s: Pe-Da

Melkmachinemonteur Joep Daanen uit
Oss en melkgeitenhouder Geertjan Peters
uit Schaijk brengen sinds een maand
melkbekers op de markt. Ze hebben de
bekers zelf bedacht en ontwikkeld en
zullen veel van de verkoop ook zelf doen
onder de naam Pe-Da.

De nieuwe siliconen melkbeker is van
transparant kunststof gemaakt.

Taps melkt beter uit
Voor hun melkbeker zijn Daanen en Peters
uitgegaan van het basisprincipe van het
Westfalia-systeem, waarbij de tepelvoering
taps toeloopt. Ze kozen hiervoor omdat een
dergelijke voering meer aan de bovenkant
van de speen melkt en niet op het slotgat
van de speen. “Daardoor wordt een uier
beter leeggemolken.”
De voering van de beker is van siliconen
gemaakt. “Volgens de voorschriften van de
voeringleverancier gaan siliconen gemid
deld zo’n 1.600 uur mee, twee keer zo lang
als rubber. Maar wij hebben er al 9.200 uur
mee gemolken, en zagen het verschil tussen
gebruikt en nieuw nagenoeg niet.”
Het materiaal van de beker is een zeer
slijtvaste en duurzame soort kunststof.
“Daardoor hoef je de beker, bij normaal
gebruik, nooit te vervangen.”

Vuil is zichtbaar
Een ander voordeel van de beker is dat
aangezogen strodeeltjes direct zichtbaar
zijn door de transparante kunststof die is
gebruikt. “En de beker is simpel, zonder
gebruik van gereedschap, te openen, zodat
je het vuil gemakkelijk uit de beker kunt
verwijderen.” De melkbeker is hiervoor
voorzien van een kliksysteem dat beker
en tuit van elkaar scheidt.

Goedkoper dan anderen
De nieuwe melkbeker kost compleet met

De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
(GD) gaat een nieuwe test gebruiken die op
DNA-niveau mastitisverwekkers in melk kan
opsporen. Het Van Haeringen Laboratorium te
Wageningen (VHL) heeft de test ontwikkeld.
De test werkt sneller dan het klassieke bacteriologisch onderzoek en kan precies aangeven
welke mastitisverwekker aanwezig is. Dit maakt
gericht behandelen mogelijk. De GD zal de nieuwe
methode vanaf 1 december 2008 gebruiken.
Ziektekiemen die specifiek bij geiten voorkomen
kan de test niet opsporen, omdat hij speciaal
voor runderen gemaakt is.

Nieuwe Engelse geitenkaas
Kaasmakerij Kid Me Not in West-Wales (Verenigd
Koninkrijk) heeft drie nieuwe soorten geitenkaas
ontwikkeld; twee rookkaasjes en een blauwe
kaas. De milde geitenrookkaasjes zijn gerookt
op stukjes eiken- en beukenhout en kunnen als
ingrediënt gebruikt worden, maar ook prima in
blokjes worden gegeten. De blauwaderkaas is
een semi-harde, zachte geitenkaas met een
witte korst. Alle kaasjes wegen 175 gram.

Coach Farm naar Uniekaas

Door het kliksysteem zijn beker en tuit in
een handomdraai uit elkaar te halen.

voering 105 euro per set. Dat is aanzienlijk
minder dan andere melkbekers. “Een ver
gelijkbaar model zit op ongeveer 190 euro.”
Hoeveel melkbekers de nieuwe bedrijf zal
verkopen, weten de ontwikkelaars niet.
Maar vraag is er wel, zeggen ze. “We rekenen
op mond-tot-mondreclame, misschien gaan
we via handelaren wel de grens over met
de bekers. We hebben er vertrouwen in.”

Pe-Da ontwikkelt meer
Het bedrijf Pe-Da heeft nog veel meer ideeën.
Bijvoorbeeld voor een oornummerapparaat.
Maar Daanen en Peters kijken niet specifiek
naar de agrarische sector. “In elke sector
zijn wel dagelijkse bezigheden die sneller
dan wel eenvoudiger kunnen. Dus wij
kunnen nog wel even voort.”

Uniekaas Nederland heeft via zijn Amerikaanse
dochterbedrijf Best Cheese het geitenkaasmerk
Coach Farm in de Verenigde Staten overgenomen.
Coach Farm produceert ambachtelijke geitenkaas; de verse en halfharde geitenkazen vormen
een breed assortiment in speciaalzaken en
restaurants. Coach Farm past hiermee volgens
het bestuur van Best Cheese goed bij het assor
timent van Uniekaas. Uniekaas wil de distributie
van de producten van Coach Farm verbeteren
en dit kanaal wellicht ook gebruiken voor zijn
eigen merk Parrano.

Meld uw vinding!
	Heeft u zelf een machine of een handig
apparaatje ontworpen, of een oplossing voor
een probleem gevonden, laat dat dan aan
Geitenhouderij weten. Wellicht platsen we
de volgende keer uw productnieuws hier en
kunt u uw collega’s daarmee een grote dienst
bewijzen.
Mail uw vinding naar:
wwolters@agrimedia.info of schrijf naar
Geitenhouderij t.a.v. Wilma Wolters,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
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