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Transitiemanagement
De opstart van het lam

Tijdens de transitieperiode worden de geiten klaargestoomd voor de lactatie. Een periode waarin
stress en een negatieve energiebalans samengaan en zorgen voor een enorme druk op de weerstand
van de geit. Wanneer de geit makkelijk door deze periode komt zal ze minder problemen ondervinden,
beter opstarten en dus ook een hogere melkpiek hebben.
Jaarlingen zullen deze periode doorgaans
makkelijker doorlopen. Ze hoeven nog
geen energie in de melkproductie te
steken en zetten vaak maar één of twee
lammeren op de wereld. Voor oudere
geiten zorgt de transitieperiode voor meer
problemen. Niet droogzetten en de kans

op meerlingen vraagt meer energie van
deze geiten. De kans op een negatieve
energiebalans neemt toe. Hoe we de
geiten tijdens deze cruciale periode van
hun leven optimaal kunnen ondersteunen
staat hieronder weergegeven.

Goat PEQ® Rumiboost

Een goede start voor het lam is van belang
voor een goede start als melkgeit. Het
verstrekken van voldoende hoogwaardige
biest en hygiëne zijn vereisten voor een
goede start van de opfok. Het meten
van de Brix-waarde is belangrijk om te
controleren of de lammeren genoeg
antistoffen binnen krijgen. Mocht deze
te laag zijn dan kan deze opgewaardeerd
worden door het opmengen met
kunstbiest.

Ondersteunt de vertering en de
weerstand van de geit
• Stimuleert de voeropname
•	Meer voedingsstoffen beschikbaar
•	Ondersteund de lever
• Bereid de geit voor op het aflammeren.

Fat PEQ®

Ook de hygiëne in de opvangbakken en
in de groepshuisvesting is belangrijk.
Vooral door het vele gebruik van de
opvangbakken kan de infectiedruk sterk
toenemen. Strooi BoxClean om schadelijke
bacteriën af te doden. BoxClean is
pH neutraal voor de huid en heeft
daardoor geen verschralende werking.

Voor een hygiënisch ligbed
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Een pensbestendig vet met 45%
C16 en 55% C18 vet
•	
Zorgt voor preventieve ondersteuning
en conditiebehoud
•	Gecontroleerde verstrekking
van energie
•	Veiliger dan het voeren van extra
zetmeel of suikers.
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Dairy-Activator

8 weken voor aflammeren:

3 weken voor aflammeren:

•	Geiten moeten goed in conditie
zijn; geen vervetting maar ook zeker
geen conditieverlies
•	DS-opname op peil houden met
vers voer evt. extra structuur en
Goat PEQ® Rumiboost
• Verhoog indien nodig de
energiedichtheid van het rantsoen
• Beperk de risico’s van aanwezige
mycotoxines met FarmPEQ®
MycControl.

•	Verhoog de energiedichtheid
van het rantsoen om Ketose te
voorkomen m.b.v. Fat PEQ®
•	Gebruik BoxClean® voor een
hygiënisch ligbed.

1 week voor aflammeren:

•	Lichaamsreserves worden
afgebroken en zorgen voor een
hogere belasting van de lever.
Ondersteun de lever en verhoog
de voeropname door inzet van
Dairy-Activator
•	Stimuleer de geiten om te
bewegen. Loop regelmatig door de
groep en gebruik Dairy-Activator
als topdressing om ze naar het
voederhek te lokken.

Energy-Drink



Aflammeren:

HCP® Nolvamint



•	Help de geit weer zo snel mogelijk
op de been. Energy-Drink en
Drench PEQ® geven de geiten een
flinke energieboost
•	Gebruik de Salix Bolus om het
welzijn van de geit te ondersteunen
•	Verwijder nageboorten uit de
pot en strooi BoxClean om de
aanwezige bacteriën in de pot af
te doden.



Opstartperiode:

•	Hou de conditie op peil door de
voeropname te blijven stimuleren
m.b.v. Goat PEQ Rumiboost en/of
Fat PEQ
•	Ondersteun de weerstand in
deze stressvolle periode door
extra mineralen te verstrekken
m.b.v. Vital-Lix
•	Spray na het melken de spenen met
HCP Nolvamint om bacteriën af te
doden en de spenen te verzorgen.

Dairy-Activator
Ter ondersteuning van
de stofwisseling
• Ondersteunt de lever
•	Bevat dextrose, niacine, vitamine B12,
biotine, glycerine, jodium en energie
• Zorgt voor een smakelijk rantsoen.

Energy-Drink/
Drench PEQ®
Voor snel herstel na het aflammeren
•	
Glucogene energie ter ondersteuning
van de lever
•	
Elektrolyten, vitaminen en mineralen
•	
Toediening d.m.v. drenchapparaat of
via vrijwillige opname.
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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.

Mentho-Lix

toegevoegde menthol

Menthol-Air
Voor een frisse stal
•	Bevat eucalyptus olie, menthol en pepermunt olie
• Geeft een verfrissend effect in de stal
• Toe te passen via sprayen of vernevelen in de stal.

Super 7+ Navel Spray
Voor het uitdrogen en beschermen van de navelstreng
• Ultrasnelle uitdroging van de navelstreng
• Effectief alternatief voor 7% / 10% jodium
• Gekleurde oplossing
• Veilig in gebruik.

KenoTMcox
Een breed spectrum ontsmettingsmiddel
• Ter bestrijding van endoparasieten, bacteriën en virussen.
• Helpt de infectiedruk in dierenverblijven te verminderen
•	Te gebruiken voor het reinigen van de opvangbakken van
de lammeren en van de stal voor en na de lammerperiode.
• Veilig voor mens en dier!

HCP® Nolvamint**
Sterk bacteriedodend speenspraymiddel met voortreffelijke
huidverzorgende bestanddelen
• Werking op basis van chloorhexidine en etherische muntolie
• Ondersteunt een goede speenconditie
• Muntolie stimuleert de bloeddoorstroming
• Zachtere spenen zorgen voor een vlotte melkproductie
Geregistreerd biocide Nederland: 13845 N*

* Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
** In België; HCP Spray (Geregistreerd biocide België: NOTIF 588*).
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•	Met biotine voor sterke en gezonde klauwen.
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•	Ondersteunt het vrijhouden van de luchtwegen door de
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•	Bevat een kruidenmengsel dat de weerstand ondersteunt
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mineralen en sporenelementen
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•	Eenvoudige oplossing voor het verstrekken van vitaminen,
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Mineraal likblok voor lammeren en geiten
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