Productnieuws
Vita Capri voor gemakkelijke opfok
Hendrix UTD heeft een nieuw voerconcept
ontwikkeld voor de eerste zeven maanden
van het geitenlam. Het betreft voeders –
melkpoeder, muesli en krachtvoer – en
advies van de geitenspecialist van de voerproducent. De combinatie van het advies
en de nieuwe voeders zorgt volgens Hendrix UTD voor een gemakkelijke opfok
met een laag uitvalspercentage en op de
langere termijn voor gezonde, duurzame
en hoogproductieve geiten.
De melkpoeder is zo ontwikkeld dat er
minder problemen zijn met dunne mest bij
de lammeren, vertelt geitenspecialist Jan de
Kort van Hendrix UTD. Daarbij zijn natuurlijk
ook een goede hygiëne en juiste afstelling
van de drinkautomaten van groot belang.
Voor de controle van de afstelling heeft
De Kort altijd alle middelen bij zich, zoals
een weegschaaltje, een litermaat en een thermometer. Geitenhouders kunnen de werking
van de drinkautomaten natuurlijk ook zelf
controleren. Het Vita Capri Opfokprotocol
biedt daarbij handvatten. In deze checklist,
die in de stal kan worden opgehangen, staat
bijvoorbeeld de aanbevolen concentratie
melkpoeder, maar ook het maximale aantal
dieren per speen. Op twee weken is er Vita
Floc, een muesli, die ervoor moet zorgen dat
de lammeren zo snel mogelijk krachtvoer
gaan eten. “Krachtvoer zorgt voor een goede
pensontwikkeling”, aldus De Kort. “Voor een
goede opname van het Vita Capri-krachtvoer
is bij de ontwikkeling ervan sterker ingezet
op de smakelijkheid. Ook is er Greenline aan
toegevoegd. Dat is een mengsel van natuurlijke ingrediënten die de weerstand helpt verhogen en zorgt voor een gezondere darmflora,
waardoor de kans op diarree vermindert.”

Zien eten, doet eten
Adrie van Bentum uit Bunnik houdt sinds
1996 melkgeiten. Vorig jaar zijn bij hem
negenhonderd geiten geruimd. Hij hield
ruim 350 dieren over, maar besloot om een
geheel nieuwe start te maken om van alle
verdenkingen van Q-koorts af te zijn. Hij
deed alle dieren weg, liet de stal schoonmaken en ontsmetten en kocht een nieuw
koppel geiten. Momenteel heeft hij zeven
honderd melkgeiten en driehonderd lammeren
in opfok. In 2013 hoopt hij weer op het
niveau van 1.200 geiten te zitten.
Van Bentum is een tevreden gebruiker van
Vita Capri. Zijn lammeren groeien er goed
op. “Met kerst werden de eerste lammeren
geboren. De eerste negentig zijn nu al van
de melk af. Bij het spenen zaten ze op een
gewicht van 13, 14 kg. Ze zakken dan wel
iets terug.”
De geitenhouder merkt dat de smakelijkheid
en de grote, harde korrel van het startvoer
de opname ervan vergroot. “En zien eten,
doet eten.”
Van Bentum wil zijn lammeren zo snel
mogelijk op het gewenste dekgewicht van
40 kg hebben, het liefst al met zes maanden.
“Een maand eerder aflammeren levert voordeel op”, zegt hij.
De iets hogere prijs van Vita Capri is voor de
Bunnikse geitenhouder geen probleem. “In
2009 waren de voerprijzen hoog en heb ik
goedkoper voer van drie andere leveranciers
geprobeerd. In deze voeders zat veel stof,
de geiten raakten aan de diarree en de
opnamewas niet goed. Dus ben ik weer
teruggekomen bij Hendrix UTD. Goedkoop
is duurkoop.”

NGZO nu echt van start
Na een gedegen voorbereiding van bijna een
halfjaar, is de oprichting van de Nederlandse
GeitenZuivel Organisatie een feit. De deelnemers
zijn ingeschreven, de bestuursleden zijn bekend
en het logo is gereed. De NGZO kan aan de slag
als de branchevereniging voor de inzamelaars en
verwerkers van geitenmelk.
Ongeveer 80 procent van de ingezamelde
geitenmelk is in de NGZO vertegenwoordigd,
met ruim 95 procent van de in Nederland
verwerktemelk. Onafhankelijk voorzitter Nico
Verduin: “Van de negentien bedrijven die in beeld
zijn doen er veertien mee, en dit maakt een heel
degelijke start mogelijk.”
Naast Verduin hebben Wim Brilman van CBM,
Ids Jorna van Hyproca Dairy, Cees Verstijnen van
Amalthea van Dijk, Ward Watzeels van Bettinehoeve en Wiebren Willig van Kaasmakerij Henri
Willig zitting in het bestuur.
Het secretariaat is ondergebracht bij Gemzu
(Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat) in Den
Haag. Onno Boersma heeft vanuit deze organisatie
de taak van secretaris/penningmeester op zich
genomen.
De vereniging heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse verwerkers en
inzamelaars van geitenmelk te bevorderen. Een
eerste taak heeft de NGZO al gehad, aldus
Verduin. “Net na de oprichting hebben we als
NGZO al een rol gehad bij het voorkomen van
problemen door het dioxineschandaal in Duitsland. Ook na de brand in Moerdijk zijn wij in actie
gekomen. Helaas dat dit nodig is, maar daardoor
hebben we wel heel snel kunnen organiseren.”
Het belang voor de geitenhouders is dat er nu
een aanspreekpunt is voor de inzamelaars en
verwerkers van hun melk. Verduin: “Dit zal vooral
in tijden van crisis of calamiteiten belangrijk zijn,
maar ook als er in de geitenzuivelketen zaken
spelen, zullen we samen met de Vereniging
Kwaliteitszorg Geitenhouderij Nederland (VKGN)
snel kunnen schakelen.”
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