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Goed weer

                 
% enkelvoudige suikers  
maximaal 45%

Hoog aandeel enkelvoudige  
suikers = snelle fermentatie = 
goede grassilage

Meervoudige 
suikers

Enkelvoudige 
suikers

Slecht weer 

                   
% meervoudige suikers kan  
oplopen tot 85%

Laag aandeel enkelvoudige  
suikers = langzame fermentatie =  
slechte grassilage

Meervoudige 
suikers

Enkelvoudige 
suikers

Natter

Powerstart Tasty Silage Grass

Droger

Geiterijdag

Maak van ruwvoer krachtvoer!

Arnold Kuiper, conceptspecialist verzorging, ging in zijn 
presentatie dieper in op de hygiëne rondom en tijdens het 
melken en de noodzaak van een goede melktechniek. Geiterij is 
bezig met het uitvoeren van natte melkmetingen bij verschillende 
bedrijven, om te kijken hoe de melktechniek bij de verschillende 
merken verloopt en wat de ervaringen zijn van de veehouders 
over de afstellingen en de melktechniek. Aan de hand daarvan 
willen we kijken of het mogelijk is om een universele afstelling  
te kunnen adviseren met daarbij de juiste tepelvoering.

Voedingsspecialist Wim Wanzele concludeerde dat in rantsoenen 
vooral de nadruk wordt gelegd op het ondersteunen van de 
pens om zodoende pensverzuring te voorkomen. Maar het 
ondersteunen van de 
darmen verdient zeker 
zo veel aandacht. Via het 
enorme oppervlakte van 
de darmwand (+/- 300 
m2) wordt een groot deel 
van de nutriënten opgenomen in de bloedbaan. Daarnaast is ook 
70% van het immuunsysteem gelokaliseerd in en rond de darmen, 
dit geeft aan dat de darmgezondheid erg belangrijk is. Daarom 
heeft Geiterij Goat PEQ® Rumiboost ontwikkeld, dat de gehele 
weerstand van de geit ondersteunt. Dit is essentieel voor een 

gezonde geit met een goede productie. De geitenhouders die 
aanwezig waren en dit product voeren beaamden het verhaal  
van Wim en zagen positieve resultaten bij hun geiten. 

Sinds kort is Geiterij een samenwerking aangegaan met  
Alpuro Breeding. Door deze samenwerking kan Geiterij,  
naast producten voor lacterende geiten, ook producten 

aanbieden voor de voeding en 
ondersteuning van opfokgeiten  
tot en met het aflammeren.  
Roy Maar, lammerenspecialist bij 
Alpuro Breeding, riep een levendige 
discussie op door het stellen van 
gerichte vragen en gaf aan de hand 

daarvan nuttige tips en wetenswaardigheden. Uit de discussie 
kwam naar voren dat er nog veel vragen zijn rondom de opfok  
en dat het spenen van de lammeren vaak moeizaam verloopt.

Als afsluiting van de dag werd iedereen uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen op de bedrijfslocatie. Daar werden de 
bezoekers verwelkomd door algemeen directeur Eric Heemskerk. 
Hij vertelde aan de hand van een tijdslijn die levensgroot in 
het magazijn hangt over het ontstaan van Geiterij en hoe het 
moederbedrijf van Geiterij, Ingenieursbureau Heemskerk zich  
in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Kortom, we kunnen terugkijken op een interessante  
en leerzame dag.

Op 9 april 2019 was de eerste Geiterijdag een feit. Een kleine anderhalf jaar na de oprichting van Geiterij 

vonden we het tijd om onze klanten een keer uit te nodigen voor een informatieve dag om samen te 

discussiëren over dingen die spelen in de geitenhouderij. Met een drietal sprekers werd dieper ingegaan  

op uiergezondheid, maag- en darmgezondheid en lammeren opfok. 

Hoewel aan de tekst en opmaak in deze 'GEITERIJNieuws' de grootst mogelijke zorg 
is besteed kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Geiterij en gelieerde  
bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste  
informatie van welke aard dan ook. Etiketten opvraagbaar.

" 70% van de weerstand 
wordt bepaald door de 
kwaliteit van de darmflora"

" Houd de speenconditie in de gaten. Ruwe spenen  
dragen meer bacteriën over dan gladde spenen"

" Bouw tijdig de 
melkgift af om 
brokopname te 
stimuleren"

Goede kwaliteit van het ruwvoer  

is de basis van een gezond rantsoen.  

Alleen bij kwalitatief goed ruwvoer  

kan er goed gemolken worden.  

Goede grassilage past uitstekend in  

een melkgeitenrantsoen.  

Slecht geconserveerde grassilage kan gezondheidsproblemen 
veroorzaken bij uw melkgeiten. Echter goed inkuilmanagement én 
inzet van een inkuiltoevoegmiddel helpen problemen met listeria, 
clostridium of problemen met de stofwisseling te voorkomen. De 
kwaliteit van het ruwvoer wordt grotendeels bepaald door u als 
veehouder en in veel mindere mate door het weer, zeker als u een 
inkuiltoevoegmiddel gebruikt. De keuze voor het juiste inkuiltoe-
voegmiddel hangt mede af van het moment van oogsten en de 
toestand van het gewas. Bevat het product veel of weinig (enkel-
voudige) suikers en met welk DS-percentage kuilen we in?

Eiwitrijke kuilen in het voorjaar of najaar hebben een hoog buf-
ferend vermogen en vaak weinig suikers. Om de pH voldoende 
te laten dalen moet zeer efficiënt veel melkzuur gevormd worden. 
Een goede en snelle conservering wordt bereikt met bacteriën die 
alleen melkzuur kunnen produceren. Hierdoor daalt de pH snel 
onder de 5,5 waardoor o.a. clostridium en listeria bacteriën zich 
niet meer kunnen ontwikkelen. Voor omstandigheden met weinig 
suikers en een laag DS % kan het beste Powerstart Instant ingezet 
worden. Dit inkuiltoevoegmiddel kan zelfs dan nog veel melkzuur 
vormen omdat het zowel enkelvoudig als meervoudige suikers kan 
gebruiken voor de conservering.

Drogere kuilen hebben vaak problemen met schimmel en broei, 
wat een negatief effect heeft op de voederwaarde en smakelijk-
heid van de silage. Daarnaast kan listeria zich ontwikkelen en 
kunnen er giftige stoffen geproduceerd worden en vrij komen. 
Deze veroorzaken weerstand- en stofwisselingsproblemen als 
gevolg van eiwit afbraak en vorming van boterzuur. Inzet van een 
inkuilmiddel die naast melkzuur 
ook azijnzuur produceert en propyleenglycol is de oplossing om 

problemen met broei tegen te gaan. Voor deze type kuilen is 
suikerrijke kuilen tussen de 35-55% DS.

Voorkom ongewenste indringers zoals boterzuurbacteriën
Het succes van het inkuilproces hangt mede af van de hoeveel-
heid en de soort melkzuurbacteriën die aanwezig zijn in een kuil. 
De verhouding “goede” (melkzuur) ten opzichte van “slechte” 
(boterzuur- e.v.a.) bacteriën beïnvloedt de conservering. Wanneer 
de conservering te langzaam verloopt en er te weinig zuren wor-
den gevormd, krijgen onder andere boterzuurbacteriën een kans. 
Natuurlijk zijn hierbij altijd het oogstmoment en inkuilmanage-
ment ook van groot belang. In bovenstaande tabel zijn enkele 
parameters met elkaar vergeleken van grassilages  
met vergelijkbare drogestofpercentages die juist wel of niet 
geslaagd zijn.

Kuil 1 Kuil 2 Kuil 3 Kuil 4

Behandeld met Powerstart 
Instant

Tasty Silage 
Grass Onbehandeld Onbehandeld

DS% 35 % 45 % 35 % 45 %
pH 3,9 4,1 4,5 5,5
Boterzuur 0,1 0,1 8,1 3
Azijnzuur 10 18 9 8
Melkzuur 85 50 20 20
Ammoniak 5 7 14 16
Suiker 30 50 <11 112
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Goat PEQ® Control 
Aanvullend diervoeder met levende gisten  
en mycotoxinebinder

•  Bevat levende gisten voor optimaliseren penswerking door 
stimulering van celwand verterende en melkzuur consume-
rende bacteriën 

•  Stabiliseert de pens pH
•  Bindt mycotoxinen en inactiveert de werking  

van mycotoxinen.

Powerstart® Instant
Voor smakelijke, hoogwaardige en geslaagde kuilen 
bij elk weerstype

• Weersonafhankelijk inkuilen
• Zorgt voor snelle conservering
• Toepasbaar in de biologische landbouw.

Salix bolus 
Bolus ter ondersteuning van het welzijn  
van de geiten

• Bevat plantextracten
• Kan in combinatie met andere bolussen gebruikt worden
• Geen wachttijd.

Tasty Silage Grass
Behoudt voederwaardes in grassilages

• Snelle conservering door melkzuurvorming
• Remt broei- en schimmelvorming door azijnzuurvorming
• Behoud van voederwaarde.

Mentho-Lix
Mineraal likblok voor lammeren en geiten

•  Eenvoudige oplossing voor het verstrekken van vitaminen,  
mineralen en sporenelementen

•  Bevat een kruidenmengsel met bewezen werkzaamheid  
tegen coccidiose

• Met biotine voor sterke en gezonde klauwen.
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