Booijink Geitenkorrel
Hét smakelijke geitenvoer, voor uw hobby(dwerg-)geiten en geiten lammeren!
De Booijink geitenkorrel is een goede aanvulling op het rantsoen van uw geiten. Deze brok voorziet
uw geiten van alle benodigde vitaminen en mineralen. De geitenkorrel dient gevoerd worden naast
het normale ruwvoer of weidegang.
Booijink geitenkorrel (code 2340) is een all-round korrel
voor geiten en geiten lammeren, maar ook geschikt voor
andere kleine herkauwers zoals herten, reeën , lama’s en
alpaca’s. De geitenkorrel is niet geschikt voor schapen
i.v.m. toegevoegd koper. Voor een goede conditie van
alle soorten geiten voor hobby, fok, keuring of
melkproductie, kan alleen als de dieren optimaal gevoerd
worden. Het bijvoeren van krachtvoer is dan ook
onontbeerlijk.
Booijink geitenkorrel staat voor:
- stimulatie van de penswerking
- maximale weerstand
- goede conditie, niet te mager of te vet
- harde klauwen
- goede vruchtbaarheid
- probleemloze dracht
- gemakkelijke geboorte
- probleemloze zoogperiode
Voederhoeveelheid geiten
Volwassen dieren met een lichaamsgewicht van 50 kg naast hooi/ruwvoer 0,5 kg per dag. Na het
lammeren de krachtvoergift opvoeren tot 1,5 kg. Voor melkgevende geiten per 2 liter melk ca. 1 kg
krachtvoer extra.
GMP
Al onze diervoeders worden geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen,
conform de GMP standaard. De kwaliteit is hierdoor altijd hetzelfde en de
samenstelling is exact afgestemd op de behoefte van uw dieren.

Voeding van geiten

De geit is een slechte grazer, die zijn werk amper afmaakt en zich door een weiland beweegt alsof zij
haast heeft. Verwacht dus geen glad gazon door er een geit op te weiden. Dat geiten overal aan knagen
en alles lusten, wil niet zeggen dat al het voer best is. Integendeel: de dieren zijn juist heel kieskeurig.
Ze nemen alleen genoegen met schoon voer (hooi en brok) en schoon water. Het basisrantsoen van
geiten bestaat uit gras, goed gewonnen hooi en een beetje brok. Geiten die in de wei lopen, hebben
ook hooi nodig voor een goede penswerking. Begin de dag met het verstrekken van een flinke pluk
hooi. Dieren die op stal staan hebben meerdere porties ruwvoer per dag nodig.
Omdat geiten herkauwers zijn, ze zullen voer in eerste
instantie maar heel kort kauwen en doorslikken. Als ze zich
veilig voelen en genoeg voer hebben gegeten, gaan ze ergens
rustig liggen herkauwen. Alles wat het dier eet verdwijnt eerst
in de pens. Pas daarna slikt hij het echt door en komt het
terecht in een andere maag en wordt uiteindelijk volledig
verteerd. Ze hebben in totaal vier magen (pens, netmaag,
boekmaag en lebmaag).
Geen schaap, geen koe
Geiten hebben andere voedingsbehoeften dan schapen. Geef geiten daarom geen schapenbrok. Daar
zit geen of nauwelijks koper in, terwijl geiten dat wel nodig hebben. Bloedarmoede en zelfs miskramen
kunnen het gevolg zijn. Rundvee-A brok, wat vaak aan geiten wordt gegeven, voldoet beter. Toch zijn
geiten ook geen kleine koeien. Geiten hebben verhoudingsgewijs een veel grotere pens en hun voedsel
beweegt sneller door hun maagdarmkanaal. Daardoor hebben geiten een snellere vertering en halen ze
meer voedingsstoffen uit hun voedsel dan runderen. Naast een basis van goed en voldoende ruwvoer is
het verstandig geitenbrok bij te voeren.
Omweiden
Geiten loslaten op een erg voedselrijke wei is niet zonder gevaar. Bij een plotselinge opname van een
grote hoeveelheid krachtvoer of jong gras kunnen te veel onverteerde voedseldelen in de darm terecht
komen, waardoor de bacterie Clostridium perfringens zich zodanig kan vermeerderen dat er gifstoffen
vrijkomen die “Het Bloed” veroorzaken. Deze ziekte heeft vaak een dodelijke afloop. De wei kan
daarom het beste worden verdeeld in kleinere stukken.
Goed hooi is belangrijk
Hooi is heel belangrijk voor uw geiten. De grove vezels van hooi
hebben ze nodig om de magen en darmen gezond te houden. Hooi
is heel belangrijk bij het herkauwen. Zodra een geit hooi krijgt met
te weinig structuur (ruwe celstof) kan dat problemen opleveren
met de penswerking. Als het kauwen van het hooi te gemakkelijk is
wordt er te weinig speeksel aangemaakt. Bij onvoldoende speeksel
gaat de penswerking achteruit.
Een gebrekkige penswerking heeft gevolgen voor de darmen. Daar hopen zich dan giftige stoffen op.
Deze geiten worden wat dunner op de mest en vertonen vaak vage klachten. Vooral hoest is een
bekend verschijnsel. Deze geiten zie je dan regelmatig bij de liksteen. In negen van de tien gevallen is
ophoping van gifstoffen in de darmen de oorzaak. Goed hooi voor geiten komt het beste van weilanden
waarop weinig tot niet is bemest, het hooi is perfect van structuur en heeft een goede balans wat eiwit
en suikers. Zorg dat het hooi niet muf of schimmelig is. Hooi dat uit de ruif op de grond valt, wordt vaak
al niet meer gegeten. Hang een ruif op, zodat het hooi schoon en droog blijft.

