Studiedag Geitenhouderij
Mais (Ruwvoer) als belangrijke basis voor
een rendabele geitenmelkproductie?!

Geachte geitenhoud(st)er,
DATUM
LOCATIE:
TIJD:

Dinsdag 21 augustus 2018
Partycentrum Wijnand van Delft
Anton Pieckplein 73, 5152 LZ Drunen
10:45 - 15:30 uur

PROGRAMMA
10.45

Ontvangst met koffie en iets lekkers

11.00

Opening studiedag
Ronald Paardekooper, manager herkauwers Voergroep Zuid

11.10

De weg van het (ruw) voer door de geit
Geitenspecialist Voergroep Zuid

11.40	Van maiszaad tot TMR mengsel, waar op letten bij de teelt en
verwerking van mais
Jan Roothaert, productmanager Limagrain
12.10 	Wat zijn de mogelijkheden van de hakselaar van uw loonwerker,
hoe deze af te stellen?
Coen Loeffen, ABEBEC
12.30

LUNCH

13.15

 oe produceren we zo veel mogelijk (geiten)melk van
H
zelf geteeld ruw- en krachtvoer?
Vertrek naar
Geitenbedrijf van Rooij, Margrietweg 19, 5151 RH Drunen

15.00

Gelegenheid om wat te drinken en na te praten

15.30

Einde studiedag

In Zuid Nederland voeren we relatief veel mais aan geiten. Dat
doen we niet zo zeer omdat geiten heel erg graag mais opnemen.
We voeren mais omdat het een relatief makkelijk teelbaar gewas is,
mits er voldoende neerslag valt, met een hoge zetmeel- en droge
stof opbrengst per hectare.
Al decennia lang wordt in Zuid Nederland en België mais geteeld. In de
veredeling en verwerking zien we dat de zetmeelgehaltes van de mais
omhoog gaan en dat de korrel het liefst zo fijn mogelijk wordt gehakseld.
Is dat ook een voordeel voor onze geiten?
Een geit is geen kleine koe en een koe is geen grote geit. Een geit
verteert (ruw)voer heel anders dan een koe. Wat betekent dit voor de
mais die we verbouwen voor onze geiten? Waar moeten we rekening
mee houden? Hoe zorgen we er voor dat de geit de mais zo
goed mogelijk benut?
Wilt u antwoord op deze vragen, kom dan naar de studiedag op
dinsdag 21 augustus aanstaande. Wij gaan graag de discussie met
u aan en lichten alle kanten van de zaak toe. Aansluitend brengen
we een bezoek aan het bedrijf van de familie Van Rooij. Zij proberen
zo veel mogelijk melk uit eigen ruwvoer en krachtvoervervangers te
produceren.
Spreekt dit programma u aan, meld u dan vóór 15 augustus aan.
Aanmelden kan via uw specialist, door middel van een email naar
geiten@voergroepzuid.nl, via de website of door ons te bellen op
telefoonnummer 088-7300500.

Met vriendelijke groet,
Namens het geitenteam van Voergroep Zuid
Ronald Paardekooper
Manager herkauwers
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