
Periode Leeftijd Plaats Ruimte
Groeps- 

grootte

Omgevings- 

temperatuur
Biest / Melk / Water Ruwvoer Granen Geitenstart

Tot 1 uur 150 ml biest met speenfles

1 tot 6 uur + 150 ml (300 ml totaal)

6 tot 24 uur + 150 ml (450 ml totaal)

Overgangseis:

Overgangseis:

Overgangseis:

Opfoktip van GIJS:

Maand 4 tot 8 Potstal  0,75 m²/lam 75 lammeren 15 °C

Maand 8 tot 12 

Vers, smakelijk en 

structuurrijk hooi of 

voerstro

Maand 12
Zelfde ruwvoer als in het 

melkgeitenrantsoen

Opfoktip van GIJS

Maand 3

Lam is minimaal 1 dag oud en heeft minimaal 15% van haar geboortegewicht in biest op. (Bij geboortegewicht 3 kg is dit 450 ml biest in 24 uur) 

Minimaal 3 dagen oud en zelfstandig drinken

Selecteren: Lammeren die niet aan het speengewicht voldoen bij elkaar plaatsen in een apart hok en langer melk verstrekken of afvoeren

Minimaal 12 kg Lichaamsgewicht en minimaal 250 gr/dier/dag krachtvoeropname 

0,25 m²/lam

175 gr melkpoeder / liter water. Onbeperkt 

vers en schoon water (evt. met Denkamix 

Hydrofort). Vanaf week 5 taaiere spenen 

plaatsen.

Vers, smakelijk en 

structuurrijk hooi of 

voerstro

75 lammeren 

Ventilatie gedurende gehele leven lam: 1 m³ / kg lam / uur

AfdelingWeek 6 en 7

> 75 lammerenPotstal

Vers, smakelijk en 

structuurrijk hooi of 

voerstro

Onbeperkt schoon water

Onbeperkt schoon water15 °C75 lammeren0,5 m²/lam

Granen Pens Groei 

mengen met 

Geitenstart Stabiel

Geitenstart Optimaal 

mengen met 

Geitenstart Stabiel

1 m² / lamDracht

Week 5

25 lammeren

Denkamix Vitalcure 

Speenperiode

Granen Pens Start

Granen Pens Groei

Geitenstart Optimaal

Periode na spenen

Melkperiode

15 °C

0,5 m²/lam

Afdeling

0,3 - 0,4 m²/lam

Afdeling

Aanleerperiode
20 °C. Gewenste 

RE: 45-65%

Biest periode
20 ⁰C 

(Temperatuur 

lignest 25°C)

5 tot 10 

lammeren

1 lam

0,25 m²/lamAanleerbak

    Lammeren opfokprogramma

15 °C Onbeperkt schoon water

I.o.m. stal nutrionist overschakelen naar 

specifiek melkgeitenvoeder

Dag 2 tot 5

Geitenstart Ideaal

Geitenstart Stabiel

Geitenstart Optimaal

18 ⁰C 

0,65 m²/lam

Bak of krat met 

warmtelamp. 

175 - 185 gr melkpoeder / liter water

Vers, smakelijk en 

structuurrijk hooi of 

voerstro

Granen Pens Groei Geitenstart Optimaal

Tot 5 weken

Kijk voor meer opfoktips op de achterkant 
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Onthoornen ●

Huisvesting en klimaat

Melkverstrekking

Plaats de lammeren op een leeftijd van 7 weken met een gewicht lager dan 12 kg in een apart hok met drinkautomaat. 

Voer lammeren af als deze na 2 weken nog niet het speengewicht gehaald hebben.  

Voerbakken ophangen op 40-60 cm hoogte.

Gedurende de melk- en speen periode voerbakken gebruiken waaruit minimaal 6 lammeren tergelijkertijd kunnen 

eten. "Zien eten, doet eten".

GIJS Granen bewaren in een droge en donkere ruimte. Voorraad beperken tot 1 maand. Product dient belucht te 

worden en zit daarom in een ademende zak. Voorkom dat de zak lange tijd in de afdeling staat. Het product kan de 

stalgeur opnemen. 

Verstrek iedere dag verse Geitenstart en/of Granen.

Verstrek Denkamix Vitalcure gedurende 10 dagen voor het spenen over het voer om de opname te bevorderen. (1x 

daags 5 gram /lam)

Voorkom tocht door kieren en gaten af te dichten.

Doe de knieproef om te controleren of het ligbed voldoende droog is.

Ventileer gedurende het gehele opfok van een lam minimaal 1 m³/ kg lam / uur

Zorg dat er altijd een apart hok beschikbaar is voor achterblijvers en/of zieke lammeren. 

Plaats het waterbakje dichtbij de voerbak. 

Drinkautomaat zo dicht mogelijk bij de jongste lammeren plaatsen.

Drinkautomaat zo ver mogelijk van de oudste lammeren plaatsen.

Plaats een stuggere speen in het hok van lammeren met een leeftijd van 5 weken. 

Maak de drinkautomaat iedere dag schoon en controleer of de spenen nog in goede staat zijn. 

Weeg lammeren op een leeftijd van 7 weken en speen lammeren met een gewicht boven de 12 kg en minimale 

voeropname van 250 gram/lam/dag.

Gewenste aanmaaktemperatuur melkpoeder is 43-44°C.

Speenplaatsing op 40 cm van de ondergrond.

Gedurende de aanleerperiode minimaal 2 spenen per groep en gedurende de melkperiode 1 speen per groep.

Maak een verticale insnede in de speen.

Watervoorziening

Verstrekking Geitenstart 

en/of Granen

Biestverstrekking

Was je handen voordat je lammeren de fles geeft.

Streef erna om het lam binnen 24 uur een biesthoeveelheid te verstrekken die overeenkomt met minimaal 15% van 

het lichaamsgewicht. (Bij geboortegewicht 3 kg is dit 450 ml biest in 24 uur).

Laat ingevroren biest geleidelijk ontdooien en mix de biest voor het overgieten in flesjes.

Gebruik alleen goede kwaliteit koebiest, controleer biestkwaliteit met biestmeter.

Direct navel ontsmetten door navel in een kopje met alcohol of jodium-oplossing (5%) te hangen.

Verplaatsing van de melkgeitenstal naar de opfokstal in een schoon krat met droog ligbed.

Onsmet het oornummer voor het merken.

Het lam dient zo snel mogelijk op te drogen. Plaats daarom een warmtelamp boven het krat of de bak en/of verwarm 

de bodem van het krat of de bak. Het lignest dient minimaal 25 °C te zijn.

Lammeren opfoktips

Geboorte

Maak de waterbakjes iedere dag schoon.

Zorg dat de lammeren gemakkelijk water kunnen opnemen door vlotterdrinkbakjes te plaatsen in de hokken van de 

lammeren tot minimaal 3 maand. 

Zorg dat de lammeren uiteindelijk ook leren drinken uit een waterbakje met een drinknippel en sluit het 

vlotterdrinkbakje naar verloop van tijd af. 

Verstrek Denkamix Hydrofort door het drinkwater gedurende 7 dagen de aanleerperiode. Dit maakt water smakelijk 

en voorkomt uitdroging bij diarree.  Hydrofort wordt opgelost in lauw water van ca. 35°C in een concentratie van 25 

gram per liter.

Voorkom dat de lammeren op een koude ondergrond liggen gedurende de ingreep.


