Productnieuws

Speenschotjes van boer Frank
Frank Brinkhaus, de geitenhouder in de laatste
reeks van Boer zoekt Vrouw, heeft een lammerbar
ontwikkeld. “Speenschotjes, noem ik ze”, vertelt
hij. “Soortgelijke schotjes had ik al eens gezien; ik
heb ze op een nieuwe manier professioneel laten
uitvoeren.” De gepatenteerde speenschotjes
bestaan uit een roestvast stalen plaat waarop vier
spenen gemonteerd kunnen worden. Er kunnen
dus tachtig foklammeren onbeperkt voorzien worden van melk. Frank legt het bijzondere van zijn
speenschotjes uit: “Tussen de spenen zitten kleine
schotjes, zodat de lammeren elkaar minder pesten
en minder morsen. Hierdoor gaat de infectiedruk
van ecthyma omlaag.” Bij de 28 speenschotjes die
Frank zelf heeft gebruikt, vertoonden de lammeren
beduidend minder ecthyma. “Doordat de lammeren
elkaar niet meer van opzij, maar alleen nog van
onderen en boven kunnen duwen, snijden ze elkaar
niet meer met hun tanden. Zo is de kans op verspreiding van ecthyma kleiner en blijven de geitenlammetjes en de mestbokjes beter drinken. Bovendien zijn alle hoeken afgerond, dus kunnen de dieren zich niet beschadigen. En het laatste beetje ecthyma kun je uitroeien door de speenschotjes en de
spenen te reinigen met een jodiumsopje. Doordat
het roestvast staal is, gaat dat heel makkelijk.”
De speenschotjes zijn eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte te verstellen. Het losliggende deksel moet worden opgelicht om hem te openen. Vervolgens is het hele schotje handmatig door middel
van vleugelmoertjes los te draaien en kun je hem
op een hoger niveau weer vastzetten. “Dat vermindert de kans op pensdrinken”, aldus Frank.
De speenschotjes van Frank Brinkhaus kosten inclusief montagematerialen 265 euro exclusief btw.
Daar komen eventuele transportkosten nog bij en
ook spenen zitten niet bij deze prijs in.
Voor meer informatie: frank@de-romer.nl.

Robuust opdrijfvoerhek
Peter Jansen van P.C. Jansen Carrosserie- en Constructiebedrijf uit Leersum ontwikkelde
voor geitenhouder Herman van Miltenburg uit Langbroek (Utrecht) een opdrijfvoerhek:
een opdrijfsysteem dat tegelijkertijd als ruwvoerverstrekker dient.
Het opdrijfvoerhek oogt stoer. Flinke buizen aan beide zijden van de pot dragen de constructie
die zo’n 3 ton weegt. Over de buizen lopen kunststof wielen, zodat het systeem over de gehele
lengte van de stal ‘vervoerd’ kan worden. Het opvallendst is de grote ruif die voor de ruim
400 geiten in de pot van 50 bij 8 meter voor bijna een week stro kan herbergen. Verder
bestaat het opdrijfhek van het systeem uit twee aluminium planken, een smalle plank boven
en een grotere plank onder. Op dit hek staat schrikdraadspanning. De ruif en het opdrijfhek
zijn onafhankelijk van elkaar, door middel van een oprolsysteem, in hoogte verstelbaar.
Het opdrijfvoerhek kent drie standen: handmatig, automatisch en melken. Peter Jansen
vertelt: “Op stand automatisch is het opdrijfhek omhoog, de ruif naar beneden en schuift het
systeem elk kwartier 3 meter op. Zo strooien de geiten zelf de hele pot in en kan ieder dier
stro eten.” Bij de stand ‘melken’ is de ruif juist omhoog en het opdrijfhek naar beneden.
De geiten lopen een voor een de carrousel in, en na elke tiende geit krijgt het systeem een
seintje en schuift hij 35 cm op. Dat gaat gepaard met een geluidsignaal, zodat de geiten tijdig
gewaarschuwd worden. Jansen: “Die 35 cm blijkt in deze stal precies voldoende te zijn om de
dieren op te drijven, maar ze hebben nog wel voldoende ruimte.”
Het opdrijfvoerhek is speciaal voor Van Miltenburg gemaakt, maar Jansen kan het in elke
willekeurigestal inpassen en ook de programmatuur op maat maken.
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Herman van Miltenburg is tevreden over het opdrijfvoerhek. “Ik heb verschillende opdrijfhekken bekeken, maar niet een vond ik robuust. Deze is dat wel. Het systeem is bedrijfszeker.”
Sinds januari werkt het systeem in zijn stal en vanaf de eerste dag waren de voordelen duidelijk. “Het opdrijfhek bespaart me zeker twee uur tijdens het melken, en ook instrooien gaat
sneller.” Jansen voegt toe: “Melken kan nu door een persoon gedaan worden, want het opdrij
het systeem op een paar smeernippels na onderhoudsvrij.”
Voor meer informatie: P.C. Jansen Carrosserie- en Constructiebedrijf, www.pcjansen.nl.
Peter Jansen is te bereiken op (0343) 45 17 98.
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