Over lammetjes
die voorspoedig
groeien

De grootste verandering rond
de opfok van lammeren in de
afgelopen 25 jaar? Ger van
Wersch en Fried Hoes,
opfokspecialisten bij Nutrifeed,
hoeven over het antwoord op
die vraag niet lang na te
denken. “De komst van de

“V

óór de komst van de drinkautomaat
waren geitenhouders altijd in de
weer met bakjes en gootjes. Zeer
arbeidsintensief, hele families werden ingeschakeld. En zelfs dan vielen de resultaten
vaak tegen. De drinkautomaat betekende
een grote stap vooruit.” Van Wersch en Hoes
hebben veel ervaring met de opfok van lammeren. Namens Nutrifeed adviseren ze geitenhouders al tientallen jaren op dit gebied.
Lammeren werden aanvankelijk opgefokt
met melkpoeders voor kalveren. “Een prima
product, maar de behoefte van lammeren is
toch anders. Nutrifeed heeft toen al vrij snel
een poeder gelanceerd, specifiek toegesneden
op geitenlammeren: Chivalac. Ook dat was
een mijlpaal.”
In de loop der jaren is de samenstelling van
Chivalac verbeterd. “Nutrifeed is de jongdiervoederspecialist van FrieslandCampina, de
grootste zuivelcoöperatie ter wereld. Met
heel veel kennis op het gebied van zuivel.
Die kennis vind je ook terug in de producten
voor jonge dieren. Een voorbeeld? “De
samenstelling van het vet in opfokmelk.
Geitenmelk is van nature rijk aan zogeheten
‘middenketen’-vetzuren en daar hebben lammeren dan ook behoefte aan. Deze vetzuren
zijn gemakkelijk verteerbaar en ondersteunen
het immuunsysteem.”

Gezond door melkpoeder
Het gebruik van melkpoeder beperkt de verspreiding van besmettelijke aandoeningen.
“Melkpoeder voorkomt de overdracht van CL
(Caseous Lymphadenitis) en CAE (Caprine
Arthritis Encephalitis) van geit op lam. Zonder
melkpoeder zou de gezondheidsstatus van de
sector niet op zo’n hoog peil staan”, denken
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drinkautomaat.”

Van Wersch en Hoes. Tijdens de eerste 24
uur in het leven van een lam is de verstrekking van biest cruciaal. “Biest bevat immunoglobulines. Tijdens de eerste levensdag kunnen deze afweerstoffen nog ongehinderd de

darmwand passeren. Daarna sluit de darmwand zich voor deze stoffen. Echter, biest
van geiten is vanwege het risico op verspreiding van ziekten minder geschikt. Nutrifeed
verkoopt daarom gevriesdroogde runderbiest. Daarmee is ons assortiment compleet.“

Leergierige ondernemers
Hoes en Van Wersch zijn onder de indruk
van de ontwikkeling van de sector. “25 jaar
geleden was 150 tot 200 geiten een normale
bedrijfsomvang. Tegenwoordig zie je bedrijven met 1.000 tot 2.000 geiten.” Aanvankelijk was er nauwelijks kennis van opfok,
huisvesting en voeding. “Maar geitenhouders
zijn heel leergierig. Een hechte, relatief kleine
club ondernemers die bereid zijn elkaar te
helpen. Dat heeft de ontwikkeling van de
sector een enorme boost gegeven.” De technische resultaten zijn met sprongen vooruitgegaan. “Het uitvalpercentage onder lammeren is gedaald van 10 tot 15 procent tot soms
minder dan 4 procent. De drinkautomaat
heeft daar een grote rol in gespeeld. Ook is
er meer aandacht gekomen voor de aflammerperiode. Dat is echt een piek, een geiten
houder moet dan niets anders aan zijn hoofd
hebben. Ondernemers hebben dat goed
begrepen: ook daardoor zijn de uitval
percentages flink gedaald.”
De opfok van lammeren luistert nauw. “Melk
moet de juiste temperatuur hebben en de
juiste dikte. In de juiste hoeveelheid. Een
lammetje is bijzonder kwetsbaar en heeft
een enorme energiebehoefte. Het kan echt
geen dag zonder melk.” Nutrifeed wil hierin
ook de komende 25 jaar graag de helpende
hand bieden.
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