Proef met drinkgoot voor lam
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Op het melkgeitenbedrijf van de familie Van der Heijden in Heeswijk-Dinther loopt sinds begin maart
een proef met een drinkgoot voor lammeren. De eerste ervaringen zijn goed.

D

e drinkgoot is een idee van de
familie Van der Heijden zelf. Zij
zijn al jaren ontevreden over de
groei en gezondheid van de lammeren in de
periode vlak na het spenen. “Doordat de lammeren onbeperkt melk krijgen via de speenautomaat, nemen ze te weinig ruwvoer en
brok op. Bij het spenen op een leeftijd van zes
weken wegen ze wel 12 kg, maar de pens van
de dieren is dan nog nauwelijks ontwikkeld”,
vertelt Bert van der Heijden. Dat betekent
een grote overgang van melk op uitsluitend
vast voer en een forse speendip. Beperkt
melk voeren via een goot moet ervoor zorgen
dat de lammeren op tijd beginnen met ruwvoer en brok opnemen en daarmee de speendip beperken.
Inmiddels is het idee uitgegroeid tot een
Praktijknetwerk waarvoor het ministerie van
EL&I subsidie beschikbaar stelt. Deelnemende
bedrijven zijn voerleverancier Agrifirm Feed,
adviesbureau Agrifirm Exlan, melkpoederproducent Nutrifeed, installateur van drinkautomaten Meijga, dierenartsenpraktijk
Aadal, melkgeitenbedrijf Van Gogh en dus
melkgeitenbedrijf Van der Heijden – op dit
bedrijf worden 1.100 geiten gehouden.
De melk wordt geleverd aan Amalthea.

kunnen de lammeren bij de goot allemaal
tegelijk drinken. Daardoor en doordat de
lammeren in kleinere groepen worden
gehouden, is er beter te sturen, per dag of
over een langere tijd, op de hoeveelheid
melk die ze binnenkrijgen. Ze kunnen zich
niet meer helemaal vol drinken, waardoor
ze eerder met ruwvoer en brok beginnen
enhun pens beter ontwikkeld is op het
moment van spenen. Althans, dat is de verwachting. “Er is nog niet zo veel over te

zeggen, want we zijn nog maar met de eerste
fase van de proef bezig”, aldus Dirk-Jan Vonk,
geitenspecialist bij Agrifirm. Mogelijk heeft
het voeren in een goot ook een positief effect
op andere fronten dan alleen de speendip,
zoals groei, gezondheid (diarree, ecthyma)
en arbeid. De proef duurt in totaal twee jaar.
“Pas als een hele ronde is doorlopen, weten
we meer.” De eerste resultaten zullen bekend
worden gemaakt in de Geitenhouderij van
september 2012.

Makkelijk aan te leren
Een groep lammeren op het bedrijf van de
familie Van der Heijden krijgt sinds begin
maart als proef melk via een goot. Niels de
Breij, stagiair bij Agrifirm, begeleidt de proef.
De melkautomaat zorgt ervoor dat de melk
in de goot komt. Daar moeten de lammeren
uit leren drinken. “Dat gaat boven verwachting goed. Het is de lammeren makkelijk aan
te leren”, vertelt Bert van der Heijden. Na de
geboorte krijgen ze biest met de fles en daarna wordt ze geleerd om uit een bakje te drinken. Hun bekje wordt in de nabijheid van de
melk gehouden en dan beginnen ze al snel
te lebberen. Vervolgens weten ze vrij gauw
de goot te vinden.
In tegenstelling tot bij een speenautomaat

V.l.n.r. Bert van der Heijden, stagiair Niels de Breij en Dirk-Jan Vonk van Agrifirm.
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