
 
 
 
 
 

Geachte relatie,  
 
Het is februari, nu de winter niet komt wachten we op het voorjaar. Als het straks 
warmer wordt, wil men naar buiten, bezig in de buitenlucht.  
Voorjaar, tijd voor de eerste voorbereidingen voor het landgebruik. Hierbij hoort ook 
de planning van evt. weidegang, landbeheer en kunstmest en mest toegift. Wat 
betreft de kunstmest, wij adviseren u op tijd te bestellen, zodat u de kunstmestsilo vol 
heeft en direct aan de slag kunt wanneer dit nodig is. 
Twee studenten van de ROC Friese Poort Sneek hebben als afstudeerproject een  
hydrolische veeg-borstel machine voor ons bedrijf gemaakt. Hij is gepresenteerd 
tijdens de open dagen 29 en 30 januari jl. Een paar foto’s van het resultaat vind u in 
deze nieuwsbrief. 
Nieuw in ons assortiment P-pillen, de fosforpil die gebruikt wordt bij fosfortekort 
tijdens het afkalven. 
Ook nieuw in ons assortiment Polydress O2 Barrier 2 in1: kuilplastic en onderfolie in 
één. 
Ook enige informatie over jonge kalveren, jonge 
lammeren en jonge veulens.  
 
 
 
 



 
 

 

Vrijdag (29-01-2016) presenteerden Roel Hekkema uit Tjerkwerd en Harmen van 
Kalsbeek uit Ferwoude hun afstudeerproject. 

Ze deden dit op de Friese Poort in Sneek. De jongens ronden hun MBO 4 
werktuigbouwkunde af door een hydraulische veeg-borstel machine te ontwikkelen 
voor opdrachtgever Fouragehandel Fa. Gietema. 

Een uniek project, de jongens hebben het proces van ontwerpen, tekenen en 
bouwen volledig samen doorlopen. Alle facetten van werktuigbouwkunde komen in 
dit project naar voren. 

Met veel plezier en trots konden de beide jongens hun project tijdens de open dag 
van de Friese Poort te Sneek presenteren en na de presentatie aan ons 
overhandigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fosfor tekort 
 
Bij koeien treedt een fosfortekort meestal op rondom het afkalven: de koe verliest 
fosfor via de biest en melk en neemt rondom het afkalven minder voer op. Een 
fosfortekort treedt vaak tegelijk op met melkziekte, een calciumtekort. Een koe die 
een tekort aan fosfor heeft lijkt op een koe die melkziekte heeft: beide kunnen niet 
overeind. Een koe met melkziekte is echter koud en sloom en reageert op CaMg-
infusen. Een koe met een fosfortekort is niet koud, hij is alert en reageert niet op 
deze infusen. 
 
Als een koe voor melkziekte wordt behandeld en hij reageert daarop (de koe gaat 
staan en gaat eten) dan kan de koe meestal op eigen kracht het eventuele 
fosfortekort opheffen. 
Er zijn echter koeien die na een aantal infusen nog steeds niet kunnen staan, deze 
koeien moeten fosfor binnenkrijgen. Dit kan in de vorm van fosforpillen: P-pillen. 
 
Als regel: heeft u een koe die rondom het afkalven niet overeind kan komen, en 
onvoldoende reageert op infusen (en andere oorzaken die uitgesloten zijn) geef de 
koe dan twee P-pillen in met een pillenschieter. 
 
Elke P-pill bevat 120g natriumfosfaat, werkt doeltreffend 
en veilig door zekere en volledige opname van de actieve 
bestanddelen. Het fosforgehalte stijgt 3 uur na toediening 
van de P-pill. 
 
 
 
 



 
Nieuw: Polydress O2 2 in 1 
 
Polydress O2 2 in 1 is een combinatie van een boven kuilfolie en een onderfolie, 
welke een zeer hoge zuurstofdichtheid realiseert. Het is een efficiënte, kwalitatief 
hoogwaardige afdekking voor uw kuilvoer. Na het afdekken van het kuilvoer laat de 
onderfolie automatisch los van de bovenfolie door de waterdamp die opstijgt uit het 
kuilvoer. Na enkele dagen zijn beide folies volkomen van elkaar gescheiden. De 
onderfolie sluit perfect aan op het oppervalk van de kuilvoer.  
De twee lagen hebben 6 tot 10 keer betere zuurstofbarrière in vergelijking met de 
reguliere folie in combinatie met onderfolie. De zuurstofdoorlatendheid is < 30 cm3 / 
m2 in 24 h. Bij een traditionele afdekking met 150 Mu landbouwfolie is de 
zuurstofdoorlatendheid 180 cm3 / m2 in 24 h. 
Het product is niet geschikt in combinatie met een gronddek. Ter bescherming van 
de afdekking brengt u bij voorkeur kuilkleden en zandslurven aan.  
 

• lichtere rollen  
• beduidend minder verliezen aan het oppervlak van de kuilvoer 
• enorme tijdwinst bij het afdekken van het kuilvoer door één arbeidgang 
• zes tot tien keer grotere bescherming door zuurstofbarrière 
• duurzaam product dankzij een nieuwe materiaal combinatie 

 
Afmetingen    6 m x 50 m 
    8 m x 50 m 
  10 m x 50 m 
  12 m x 50 m 
  14 m x 50 m 
  16 m x 50 m 
  18 m x 50 m 
Prijzen op aanvraag 
 
 



 
 
 
Voeding voor lammeren 
 
Biest  
Als lammeren geboren worden moeten deze direct goed verzorgd worden. Het liefst 
door de eigen moeder. In de biest zitten veel suikers en energie. Bovendien bevat de 
biest veel afweerstoffen, waardoor het lam beschermd wordt tegen infecties. 
Maar als er geen biest beschikbaar is, dan is het verstandig om de biestvervanger 
Kubilam aan de lammeren te geven. Kubilam bevat essentiële antistoffen. 
 
Lammerenmelk  
Een schaap in optimale conditie kan twee en soms drie lammeren zogen. De 
melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10 % meer dan een ooi met 
twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie lammeren te weinig melk krijgen, of dat 
het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval kan het 
soms zinvol zijn om het derde lam op te fokken met 
kunstmelk.  
 
Lammerenstartkorrel  
Lammerenstartkorrel is een zeer smakelijk voer, wat 
bijdraagt tot een vlotte opname van droog voer. Het hoge 
eiwit gehalte zorgt voor een optimale benutting van de 
groei.  
 
Lammerenkorrel HE 
Als u de lammeren wil afmesten, kan na een maand beter 
lammerenkorrel HE bijgevoerd worden. Lammerenkorrel 
HE is speciaal samengesteld om juist in deze levensfase 
het volledig scala aan nutriënten te verstrekken.   
 



 

Kalvergeluk 
 
Kalvergeluk is speciaal voor de kalveren en kan als compleet voer worden ingezet bij 
kalveren vanaf dag 1 tot ongeveer 3 maanden. Kalvergeluk is een totaalconcept: een 
krachtvoerbrok met hoogwaardige grondstoffen, ontsloten maïs- en gerstvlokken 
gemengd met gehakseld gerstestro voor voldoende structuur. U hoeft dus geen 
ruwvoer te verstrekken in deze periode.  
Kalvergeluk kan vanaf dag 1 onbeperkt aan de kalveren gevoerd worden tot zeker 3 
maanden.  
In de krachtvoerbrok zitten hoogwaardige grondstoffen als sojaschroot, lijnzaad, 
bietenpulp en mineralen, afgestemd voor kalveren.  
 
Voordelen van Kalvergeluk: 

• hogere groei per dag, resulterend in 
een pink die eerder afkalft 

• tijdbesparing door slechts 1 
totaalvoeder te verstrekken 

• voorkomen van verstrekking van 
ruwvoer wat (net) niet goed is 

• gezonde en uniforme kalveren 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Besterly Futuric  
 
Besterly Futuric is de veulenkorrel voor een optimale ontwikkeling van veulens tot 6 
maanden.  
Besterly Futuric is een smakelijke en makkelijk opneembare 5 mm brok die zorgt 
voor een geleidelijke overgang van melk naar vast voer. 
De hoge gehalten essentiële aminozuren, vitaminen, mineralen en spoorelementen 
in de juiste verhouding bevorderen de optimale ontwikkeling van het veulen en in het 
bijzonder de botkwaliteit: het vermindert de kans op OC en OCD. 
 
Futuric 

• een veulenkorrel voor veulens tot 6 maanden 
• draagt bij aan een probleemloze opfok en een optimale ontwikkeling van 

het veulen 
• een zeer smakelijke en makkelijk opneembare 5 mm korrel 
• zorgt voor een geleidelijke overgang van melk naar vast voer 
• Hoge gehalten essentiële aminozuren, vitaminen, mineralen en 

spoorelementen 
• Bevordert de optimale botontwikkeling: reduceerde kans op OC en OCD 

OCD bij paarden is een veelvoorkomend probleem. OCD betekent letterlijk : het 
loslaten van stukjes bot of kraakbeen. Het begint met een scheurtje in het gewricht, 
wat ook wel OC wordt genoemd. Vervolgens kan er een stukje bot losscheuren en in 
het gewricht komen, wat OCD wordt genoemd. Bij OCD bij paarden speelt 
erfelijkheid, beweging en voeding een belangrijke rol. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
 
 Algemeen :   Johannes Gietema  0515-576633 – 06-53838450 
 
 Rundveespecialist:  Johannes Gietema  gietemafourage@home.nl  
 
    Jehannes Fopma  06-13303952   
       jehannes@jfopma.nl  
 
    Jan Vellinga   06-29515347   
       gebr.vellinga@hetnet.nl  
 
    Anne Gietema 06-23452508   
       anne_gietema@hotmail.com 
 
 Winkel :   Anna Gietema  0515-579156   
       info@gietemafourage.nl  
 


