
Onderzoeksverslag

Onderzoek naar de kruidenconsumptie van geiten

Is er een relatie tussen de kruidenconsumptie en het “warme” of “koude” temperament van een geit?

Auteur: A.L. van der Veen
Docent / Beoordelaar: Mw. Drs. A. Kik-Verkaik
CAH Dronten
Stagebedrijf: IEZ, Beek-Ubbergen
Stagebegeleidster: Mw.Drs. A.G.M. van Asseldonk
Observatiebedrijf: “Groot Windenberg” te Vorden
Plaats / Datum: Houten, 19 juni 2008



2

Onderzoeksverslag

Onderzoek naar de kruidenconsumptie van geiten

Is er een relatie tussen de kruidenconsumptie en het “warme” of “koude” temperament van een geit?



3

Abstract

There is a relation between the consumption and the warm or cold temperament of a
ewe?

A. van der Veen, Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy, The Netherlands, Houten, 19 juni
2008

This research is a starting point for a larger and faster study into herb choice by goats. It reflects the
first findings from where further work can be done. The Greek doctor Hippocrates of Kos (470 years
for Christ) is considered as a father of medicine. The current forms of phytotherapy and homeopathy
find their origin at researches of Hippocrates. The four temperaments of Hippocrates have been based
on the elements in Greek philosophy: fire, earth, water and air.

The cold ewes eat striking more horse flower than the warm ewes. , however, it must become taken
into account the fact that the hot ewes are the more dominant animals. The cold ewes had frequently
set limits to eating grass and eating horse flower because these prevented last much in the pasture.
This can be due therefore to the constitutie of the ewes. P value is here 0.1811. This can be called a
trend, recent development, there is here no talk of significantie. The hot animals ate the more of the
luzerne than cold animals. This possibly has several reasons, namely:

Taste: the animals find it not nice.
Order: some cold animals were pushed away.
Physical complaints: e.g. it will be possible that the hot animals more often charge has of
digestion problems as a result of which they eat alfalfa.
Compensation in grazing: alfalfa contains extra nitrogening, just like clover. The cold ewes ate
more clover.
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Voorwoord

Dit onderzoeksverslag is geschreven voor het IEZ (Institute for Ethnobotany and
Zoopharmacognosy). Het onderzoek is uitgevoerd na aanleiding van semester 4 aan de CAH
Dronten.

Het IEZ is een onderzoeksinstituut dat zich bezig houdt met onderzoek en onderwijs in de
traditionele en rationele fytotherapie bij dieren. Dit instituut heeft zich eerder bezig gehouden met
de kruidenconsumptie van apen in de Apenheul en met de kruidenconsumptie van koeien. Samen met
een collega student is nu de kruidenconsumptie bij geiten onderzocht. Een interessant onderwerp met
verrassende uitkomsten.

Dit onderzoek is een begin voor een groter en uitgebreider onderzoek naar de kruidenconsumptie bij
geiten. Het geeft de eerste bevindingen weer waaruit verder gewerkt kan worden.

Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij verschillende personen. Hierbij wil ik mevrouw A.G.M.
van Asseldonk en meneer N. van Eekeren bedanken voor de opzet van het onderzoek, alle informatie
rond dit onderwerp en de goede begeleiding tijdens het hele onderzoek. Tevens wil ik mevrouw R.
Fokkink bedanken voor haar gastvrijheid, de informatie en de tijd die ze voor ons heeft vrijgemaakt.
En ten slotte wil ik mijn mede studente mevrouw M. Weij bedanken voor het ter beschikking stellen
van haar foto’s voor dit verslag.

Houten, juni 2008
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1. Inleiding in de fytotherapie

De Griekse geneesheer Hippocrates van Kos (470 jaar voor Christus) wordt beschouwd als de vader
van de geneeskunde. Hij had een “ecologische visie” op de gezondheid, waarbij gedacht kan worden
aan de invloed van het klimaat, lucht, voeding, bezigheden en de balansgedachte. Hippocrates is
belangrijk voor de fytotherapie, omdat hij gewerkt heeft met de vier elementaire krachten: aarde,
water, vuur en lucht om de oorzaken van ziektes van de mens te beschrijven. Deze vier krachten
werden vroeger ook in de geneeskruiden gezien.

1.1 De vier elementen

De vier elementenleer van Hippocrates is gebaseerd op de elementen vuur, lucht, water en
aarde. Deze kunnen weergegeven worden met symbolen van luchtstromen en ingepast
worden in meerdere figuren.
- Vuur: vuur is warmte en deze stijgt op. Daarom wordt vuur met pijlen omhoog aangegeven.
Vuur is heet en droog.
- Water: water is koud en nat en deze valt naar beneden en wordt aangegeven met pijlen naar beneden.
- Lucht: De lucht is warm en nat en verspreidt zich gemakkelijk. De pijlen staan hierbij dan
ook van elkaar af gericht (centrifugaal, spreidend).
- Aarde: De aarde is koud en droog en wordt bijeengehouden. De pijlen staan naar elkaar
toe (centripetaal).

Hieronder in figuur 1 staan de vier elementen weergegeven in een schema. In het midden van
het kompas staan voorbeelden van kruiden die gerelateerd zijn aan de elementen.

Fig. 1: Verdeling elementen in schema

1.2 Indeling van de temperamenten

De temperamenten zijn ook in te delen volgens de vier elementenleer. Deze worden weergegeven in
de vorm van een kompas. De temperamenten flegmaticus, melancholicus, cholericus en sanguinicus
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zijn te zien in de figuur 2. De beschrijvingen die hieronder staan zijn de extreme vormen. Ieder
individu heeft een klein beetje van alle constituties in zich.
Flegmaticus: heeft voor niets een bepaalde interesse, verdroomt veel tijd, doet niets, is lui en
onverstoorbaar en zoekt zintuiglijk genot.
Melancholicus: is teveel met zichzelf bezig waardoor deze zich gemakkelijk afzondert. Het is
een echte denker, voornamelijk over hoe de omgeving op hem inwerkt. Hij trekt zich snel
terug en is wantrouwig.
Cholericus: heeft een sterke wil, moedig, verlangt naar daden en voelt de drang om heel
actief te zijn. Een cholericus in extreme vorm wordt agressief.
Sanguinicus: deze heeft een levendige interesse voor alles, maar houdt niets vol. Hij
verwisselt zeer snel in zijn doen, is extrovert en heeft veel verschillende interesses en
hobby’s.

Fig. 2: Verdeling constituties in schema

1.3 Fytotherapie als inleiding voor het onderzoek

Er wordt voor het IEZ onderzoek verricht naar de kruidenconsumptie van geiten in relatie tot hun
algehele conditie en constitutie.

Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de volgende twee definities.

1. Constitutie is de aangeboren én verworven geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een geit.
Deze is te herkennen aan de lichaamsbouw, psychische stemming en wijze van reageren op innerlijke
en uiterlijke druk. Naast erfelijke factoren en omgevingsinvloeden speelt ook de persoonlijkheid,
individualiteit of ego een rol. (P.Guijt, Werkboek klassieke Homeopathie, Piet Guijt Publishing, 2000-
2008)

De constitutie wordt bepaald in samenwerking met de geitenhoudster die haar eigen geiten goed kent.
De geiten met de extreemste constituties worden uitgekozen. Een voorbeeld hiervan is: een dier dat
duidelijk traag en passief is wordt ingedeeld bij de “koude”dieren. Een koud dier zal bijvoorbeeld vaak
het laatste op de melktafel verschijnen en geen eigen initiatieven nemen. In figuur 3 zijn de
verschillende constituties weergegeven.
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Fig 3: De constituties bij geiten

Dit kompas is gemaakt naar aanleiding van het kompas in figuur 2. Dit “nieuwe” kompas heeft de
menselijke benamingen voor de temperamenten omgeruild voor temperamenten die meer bij geiten
van toepassing zijn.

2. Onder het begrip conditie of fitheid verstaan we: de door fysieke en psychische factoren
gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen.Het vermogen om lichamelijke prestaties te
leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grond- of basiseigenschappen zijn:
kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. (http://www.encyclo.nl/begrip/Conditie).

Deze conditie zal bepaald worden door middel van een geiten conditie score kaart. Deze is ontwikkeld
door het Louis Bolk instituut. (2) Conditie kan ook gerelateerd zijn aan de kruidenconsumptie. Een
dier dat een mindere conditie heeft door bijvoorbeeld ziekte of verwondingen zal speciale kruiden
zoeken om zijn pijn te verzachten.

En ten slotte kan het weer van invloed zijn op de kruidenconsumptie van geiten. Bij warm weer is de
verwachting dat de warme geiten meer koude kruiden gaan eten. En bij koude dieren is dit juist
andersom.
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2. Bedrijfsinformatie

2.1 Het IEZ

Het IEZ (Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy) is een onderzoeksinstituut dat
gevestigd is in Beek Ubbergen, Nederland.Het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie
(VOF) in Beek-Ubbergen is in 1995 opgericht door twee biologen naar aanleiding van het door hen
opgestarte onderzoek naar het spontaan geneesplantengebruik door apen in Apenheul
(zoöfarmacognosie). Het instituut verzorgt eveneens onderzoek en onderwijs in de fytotherapie en
etnobotanie (modern en traditioneel geneesplanten-
gebruik door mensen) waarbij etnoveterinair onderzoek en onderwijs in de traditionele en rationele
fytotherapie voor dieren de nadruk hebben. Het zoöfarmacognosie onderzoek richt zich sinds een paar
jaar vooral op grote grazers in natuurgebieden. Projectmatig wordt sinds 1999 door het IEZ het bureau
van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) ingevuld. De organisatie heeft een klein
aantal personeelsleden. De volgende personen zijn werkzaam binnen de IEZ: ·

drs A.G.M. van Asseldonk scientific director, biologist/phytotherapy expert
H.A.L. Albers, managing director
drs A.G. de Haas, project leader, ecologist/ethologist
drs G. Kleijer-Ligtenberg, vet, project leader
M.J.A. Albers, office manager
M.N. Zijlstra, BSc, project manager
H. Beijer, project assistant

De bezigheden van het instituut zijn onder andere de volgende:

- Zij verzorgt lessen in het onderwijs over de verschillende genoemde onderwerpen;
- Zij publiceert onderzoeksrapporten en onderwijsmateriaal;
- Zij verleent diensten aan non profit organisaties.

2.2 Geitenboerderij Groot Windenberg

Ongeveer 17 kilometer ten oosten van Zutphen,
halverwege Vorden en Ruurlo, ligt de biologische
geitenboerderij "Groot Windenberg". Er worden
ruim honderd melkgeiten gehouden en er vindt
dagopvang plaats, op dit moment hoofdzakelijk van
mensen met een verstandelijke handicap en met
psychiatrische problematiek. Groot Windenberg is
een biologisch bedrijf. Er wordt gewerkt volgens de
biologische landbouwmethode wat betekent dat er
zoveel mogelijk in harmonie met het milieu
landbouw wordt bedreven. Kunstmest en
bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Er is
bijzondere aandacht voor diervriendelijkheid,
energie verbruik en er worden bij bereiding van

producten geen kunstmatige hulpstoffen toegevoegd1. Bij dit bedrijf hebben wij onze observaties
verricht. Mevrouw R. Fokkink was de eigenares van de boerderij en tevens onze begeleidster op het
bedrijf.

1 http://www.grootwindenberg.nl
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3. Onderzoeksvraag en hypothese

3.1 Onderzoeksvraag

Staat de gezondheidskundige constitutie en conditie van de “koude” en “warme” geit in relatie tot haar
kruidenconsumptie?

En daarbij de volgende deelvragen:
Wat is de constitutieomschrijving van de aanwezige geiten?
Wat is de conditie van de aanwezige geiten en hoe staat het met de gezondheid van de dieren?
Welke kruidensoorten staan de geiten ter beschikking?
Welke invloed heeft het weer op de kruidenconsumptie van de geiten?

3.2 Hypothese

Hypothesen en voorspelling
H0 = Geen relatie tussen gezondheidskundige constitutie, conditie en kruidenconsumptie.
H1 = Wel relatie tussen gezondheidskundige constitutie, conditie en kruidenconsumptie.

     Kruidenconsumptie

Constitutie Conditie

Bij dit onderzoek wordt gekeken of de volgende aspecten aan elkaar gerelateerd zijn:
Constitutie versus conditie
Constitutie versus kruidengebruik
Conditie versus kruidengebruik

3.3 Doelstelling

De doelstelling van dit project is om meer inzicht te krijgen in de kruidenconsumptie bij geiten. Er
wordt tijdens dit onderzoek gekeken of geiten bewust op zoek gaan naar kruiden in plaats van alleen
gras te eten. Mocht dit het geval zijn kan het advies zijn om meer verschillende soorten kruiden in het
weiland te zaaien waar geiten grazen om het welzijn van het dier te verbeteren.
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4. Materiaal en methoden

4.1 Het verzamelen van literatuur

Als eerste is er een literatuurstudie gedaan omtrent de kruidensoorten die aanwezig zijn in het weide
gebied van de geiten. Dit om de kruiden in het weide gebied snel te kunnen identificeren. Om deze
kennis te vergaren is er een praktijkles florakennis en determinatie (door het IEZ) gevolgd. Tevens is
er geoefend op een methode om de algehele conditie van de geiten te kunnen beoordelen. [2], [3]. Tot
slot zijn er enkele basis principes van natuurgeneeskunde en kruidengeneeskunde [1], [7], [11], [12],
[13] en hun relatie tot moderne diertemperament beschrijvingen bestudeerd [8],[9],[10].

 4.2 Interviews ter controle van de vragenlijst voor de constituties

Na de literatuurstudie zijn er een aantal geitenboeren gevraagd naar de constituties van geiten. Dit is
gebeurt door middel van semi-gestructureerde interviews, waarbij de vragen vooraf opgesteld zijn[6].
In deze interviews werd gevraagd worden of de verschillende constituties herkenbaar zijn in de geiten
en of er wat geiten aangewezen kunnen worden die deze constituties bezitten. Wanneer bepaalde
benamingen volgens de geitenboeren niet klopten werden deze verandert in andere benamingen of zij
werden verwijdert. Zo werd er een goed beeld gevormd van de verschillende voorkomende
constituties bij geiten. Voor de uitwerking van deze interviews zie bijlage 1.

4.3 Gedragsobservaties

Tegen het einde van de stageperiode heeft er een gedragsonderzoek plaats gevonden in een weiland
waar een aantal kruidensoorten aanwezig waren.Deze kruidensoorten zijn voor het onderzoek
doorbesproken met Mw. Drs. A.G.M. van Asseldonk. Deze observaties zijn uitgevoerd op
geitenboerderij Groot Windenberg in Vorden.

Fig. 5 “hete”geit H917
Als eerste werd in samenwerking met de geitenhoudster 4 koude en 4
warme geiten uitgekozen. Dit werd gedaan aan de hand van een
kompas waarin de constituties ingedeeld zijn, figuur 3 [6] en aan de
hand van de PDF expressies geiten [3]. Dit betreft de geiten met de
duidelijkste constitutionele kenmerken. Alleen de “extremen”
werden uitgekozen. Deze dieren werden voorzien van een kleurtje op
de rug zodat zij goed herkenbaar waren in het weiland. De hete
geiten werden aangegeven met een roze kleur en de koude geiten met
een blauwe kleur. Van het bedrijf hadden de dieren al een
herkenningsnummer gekregen. Deze werden ook voor de herkenning
tijdens het observeren ook gebruikt. Een benaming voor een geit
werd bijvoorbeeld H (heet) 174 (nummer) Hiernaast is een hete geit
te zien. Herkenbaar aan de rode kleur en het oornummer. Er waren
ook geiten die dit nummer ook aan hun hals hadden hangen.Ook is er
bekeken worden of de dieren gezond zijn en dit is gemeten a.d.h.v.
de scorekaart geiten [2]. Hierbij werd gekeken naar de conditie van
het dier, de ogen, neus, vacht en mest. Hieruit kan blijken dat zij

voedingstekorten hebben. Wanneer dit zo is kunnen zij bepaalde kruiden gaan eten om deze te korten
te compenseren.
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Daarna werden de observatieblokken ingedeeld. Elk dier werd 3 keer geobserveerd. In totaal werd elk
dier 1 uur en 10 minuten geobserveerd. Deze tijd werd verspreid over 6 observatiedagen. De
observaties werden vervolgens als volgt uitgevoerd. Voordat de geiten naar de weide komen zal er
eerst onderzocht worden welke kruiden er voorkomen in het weiland. Daarna werd de geit die
geobserveerd moest worden opgewacht aan het begin van het weiland. Zij werd vervolgens 20
minuten op de voet gevolgd. Het graasgedrag werd opgemeten in secondes. In een tabel werd
genoteerd om welke geit het ging (constitutie en nummer) welke kruiden de geit at, hoe lang zij van
een bepaald kruid at (in secondes) en de weersomstandigheden, datum en begintijd van het observeren.
Bij het noteren van deze gegevens werden afkortingen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer er 10 seconden
aan paardenbloem werd gegeten werd er “Pb 10” genoteerd in het schema. De methode is focal animal
sampling (individuele dieren worden gevolgd gedurende tevoren vastgestelde periodes).

Iedere dag kregen de dieren een nieuw stuk weiland waardoor er weer nieuwe kruiden aanwezig
waren. In de ochtend hadden ze dan ook de meeste keuze aan kruiden. De observaties vonden dan ook
alleen in de ochtend plaats omdat daarna de keuze in kruiden te beperkt is. De kruiden die
voorkwamen in het weiland waren voornamelijk de volgende: paardenbloem, klaver, boterbloem,
hondsdraf, ooievaarsbekje, Timothé (grassoort) en andere soorten grassen.

Fig. 6 Geiten eten van luzerne
Naast de observaties in het weiland werd er ook een klein
onderzoek gedaan naar het eten van luzerne. Elke ochtend
voor de geiten het weiland in gaan kregen zij luzerne
gevoerd. Elke ochtend werd er genoteerd welke dieren
luzerne aten en hoe snel ze enthousiast waren hiervoor.
Deze gegevens werden schematisch in Excel verwerkt.

4.4 Verwerking van informatie

Na het observeren werden de gegevens die in de observatie tabellen genoteerd waren geanalyseerd in
Excel en SPSS. Daarbij werd op de eerste plaats gekeken naar de relatie tussen type geit (constitutie en
conditie) en type gegeten kruiden (warm of koud).

     Kruidenconsumptie

Constitutie Conditie

Vervolgens werd er ook gekeken naar overige relaties waartoe de database (mogelijk) aanleiding
geeft.Voorbeelden daarvan zijn:
Weersomstandigheden (warm/koud/nat/droog) versus kruidengebruik
Luzerne consumptie versus constitutie
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Indien er incidentele opvallende consumpties, of incidentele gebeurtenissen zoals een stressmoment
bij de geiten door een onverwachte situatie plaatsvinden, worden deze in de rapportage afzonderlijk
vermeld.
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5. Randvoorwaarden

1. Weersomstandigheden

De weersomstandigheden moeten gedurende de 6 dagen dat het onderzoek uitgevoerd wordt gunstig
zijn. Wanneer het regent zullen de dieren naar binnen gaan en is er niets meer te observeren.

Tijdens de stage was het weer goed en was er geen sprake van dieren die binnen bleven.

2. Aanwezigheid van kruiden

Er moeten verschillende soorten kruiden voorkomen in het weiland. Zo kunnen de geiten nemen waar
zij behoefte aan hebben. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Tijdens de stage waren er daadwerkelijk verschillende soorten kruiden in het weiland aanwezig. Wel
waren er wat kruiden die erg in trek waren zoals het kamille. De snellere geiten die ook wat hoger in
rang waren hadden wat meer keus doordat zij vaak wel de kamille konden eten en de koudere, slomere
dieren niet. Maar dit gold maar voor ongeveer 2 kruiden. Men kan dus over het algemeen stellen dat
elke geit evenveel keus had.

Doordat  er niet zeer veel verschillende soorten kruiden aanwezig waren in het weiland, waren de te
noteren kruiden vrij snel weg gegeten. Verder was het opvallend dat de geiten in de middag zich
beperkten tot het eten van gras. De behoefte naar het eten van kruiden was hierdoor verdwenen. Dit
kan komen doordat de geiten of genoeg aan  kruiden hadden opgenomen of doordat er geen kruiden
(meer) aanwezig waren in het weiland waar zij behoeften aan hadden.

3. Aanwezigheid van geiten met verschillende constituties

Er moeten geiten op de boerderij aanwezig zijn die de extreme kenmerken hebben van de koude of de
hete constitutie. Wanneer er niet voldoende geiten uitgezocht kunnen worden kan het onderzoek niet
plaatsvinden.

Het uitkiezen van de geiten is gebeurt door 1 persoon. Een tweede persoon is erbij geroepen voor een
tweede opinion. Maar deze gaf te kennen niet voldoende kennis te hebben over de geiten. Dit
vermindert de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het is aan te bevelen het onderzoek over te doen
op een groter bedrijf waar meerdere personen de geiten kennen.

4. Observatiemogelijkheden

Het moet mogelijk zijn de geiten op de voet te kunnen volgen zonder dat zij bijvoorbeeld zo angstig
zijn dat ze steeds weglopen. Zij moeten rustig door grazen zonder dat zij op 1 of andere manier
worden afgeleid van hun natuurlijke graasgedrag.

De geiten bleven tijdens de observatieperiode rustig door grazen. Het van dichtbij observeren heeft
geen invloed gehad op hun graasgedrag.
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6. Resultaten

6.1 Het verschil in graasgedrag

Om te beginnen wordt er gekeken naar de opvallendste waarnemingen bij koude en hete
geiten. Het eerste opvallende in het graasgedrag van de geiten was het verschil tussen het
grazen. Sommige geiten trokken heel specifiek de bovenste delen van het gras eraf. Andere
geiten graasden op plekken waar het gras al kort was en waar zij makkelijk de onderste delen
van het gras konden eten. Deze waarnemingen zijn apart van elkaar genoteerd. In tabel 7 zijn
de verschillen tussen de koude (blauwe) en de hete (rode) geiten te zien. De niet vetgedrukte getallen
zijn het aantal secondes gegeten van een plant, per observatieblok, per uur. Aangezien de
observatieblokken per dier uit 1 blok van 30 min en 2 blokken van 20 minuten bestonden is alles naar
60 minuten gerekend (de 30 min keer 2 en de 20 minuten keer 3). Er is te zien dat de hete geiten
vaker de bovenste delen van het gras eten in vergelijking met de koude geiten.

Fig. 7 Verschil in consumptie gras in secondes

Koude geiten Hete geiten

Gras boven Gras boven
Blok 1 3 478
Blok 2 153 318
Blok 3 150 180
Blok 4 6 456
Blok 5 126 279
Blok 6 381 684
Blok 7 3 132
Blok 8 3 222
Blok 9 432 735
Blok 10 75 735
Blok 11 12 570
Blok 12 3 807
Totaal 1347 5596
Gemiddeld 112,25 466,33
St. dev 150,22 239,19
T-toets 0,03701 0,03701

Opvallend was dat de hete geiten veel meer het bovenste deel van het gras aten. Dat is in tabel 7 dan
ook te zien bij het totaal en de gemiddeldes. Hier is de P-waarde laag, namelijk 0.037, wat betekent dat
het een trend is omdat het getal zich niet onder de 0,05 bevindt. Om deze P-waarde lager te krijgen
zouden er meer proeven gedaan moeten worden zodat de experimentele eenheid groter is.
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Literatuur zegt het volgende over de bestanddelen van de bovenste delen van gras en de onderste
delen van het gras. De stengels (die behoren tot het onderste gedeelte van het gras) zijn slechter
verteerbaar door meer ruwe vezels, lignine en celstof en daarom noemen we de hardere stengeldelen
koeler (meer cellulose en kiezel). Het blad bevat meer stikstof en beter verteerbare droge stof. Het
blad en de zaden zijn het meest voedzaam. (deze zijn als warm en nat te beschouwen) Het jongste
deel van het blad bevat minder cellulose, is lekker mals en dus warmer dan het bovenste deel van het
blad. Alhoewel gras als zodanig kouder is dan de meeste kruiden in deze wei (uitzonderingen:
vogelmuur, een koud en nat kruid en zuring dat koud en droog is) kun je binnen de delen van gras wel
onderscheid maken in temperatuur. Conclusie: het bovenste blad is warm en droog; het onderste blad
is warmer en nat; de stengel is droog en koud; zaad is warm [14]

Conclusie wat betreft de geiten is hier te zien dat de koude geiten deze dagen meer warmere, nattere
bestanddelen van het gras hebben gegeten namelijk het onderste blad. De hete dieren hebben juist het
bovenste deel van het gras gegeten en hebben dus het warme, droge deel gegeten. De verwachting aan
het begin van dit onderzoek was dat dit juist andersom zou zijn. De hete geiten zouden bij warm weer
juist naar koude kruiden gaan zoeken was de verwachting. Dit omdat hete dieren veronderstelt worden
warmer te zijn en onder invloed van het warme weer, meer behoefte hebben aan koelte en dus de
koelere delen van de grassen/ kruiden.

6.2 De consumptie van paardenbloem

Een andere waarneming die opviel was het consumeren van paardenbloem van geiten. In figuur 8 is te
zien dat de koude geiten meer paardenbloem aten dan de warme geiten. Ook hier is er sprake van een
trend (p=0,14). Dit kan te maken hebben met dominantie. Omdat er veel paardenbloem aanwezig was
in het veld, konden de koude geiten hier makkelijk aankomen.

Fig. 8 Het consumeren van paardenbloem

Koude geiten Hete geiten

Paardenbloem Paardenbloem
Blok 1 146 44
Blok 2 2 28
Blok 3 34 330
Blok 4 372 174
Blok 5 33 24
Blok 6 33 30
Blok 7 1014 48
Blok 8 219 30
Blok 9 18 3
Blok 10 6 6
Blok 11 264 3
Blok 12 216 33
Totaal 2357 753
Gemiddeld 196,42 62,75
St.dev 284,92 95,57
T-toets 0,137629591 0,137629591
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6.3 Grafieken

Hieronder staat in cirkeldiagrammen de kruidenconsumptie van de koude en de hete geiten
weergegeven. Zo krijgt men een duidelijk overzicht van wat er door de koude en wat er door de hete
geiten aan kruiden gegeten is.

Fig. 9 Kruidenconsumptie van de koude geiten in secondes

Kruidenconsumptie koude geiten
Gras onder
Gras boven
Paardenbloem
Klaver
Boterbloem
Zuring
Hondsdraf
Bloem (BB)
Bloem (kl)
Ooievaarsbek
Timothé (grassoort)
Timothé (halm)
Kamille
Oregano
Dovennetel
Stellaria
Struik
Eikenblad

In figuur 9 is te zien dat de koude geiten voornamelijk gras (onderste deel), paardenbloem en klaver
aten. Dit zijn de aantal secondes van alle 4 de geiten bij elkaar opgeteld. De consumptie per kruid kan
per geit verschillen.

Type Gras onder Gras boven Paardenbloem Klaver Boterbloem Zuring Hondsdraf
Bloem
(BB)

Koud 58,23 9,63 18,93 11,44 0,95 0,11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,43 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

Bloem
(kl) Ooievaarsbek

Timothé
(grassoort)

Timothé
(halm) Kamille Oregano Dovennetel Stellaria Struik Eikenblad Totaal
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Fig. 10 Kruidenconsumptie van de hete geiten

Kruidenconsumptie hete geiten
Gras onder
Gras boven
Paardenbloem
Klaver
Boterbloem
Zuring
Hondsdraf
Bloem (BB)
Bloem (kl)
Ooievaarsbek
Timothé (grassoort)
Timothé (halm)
Kamille
Oregano

Type Gras onder Gras boven Paardenbloem Klaver Boterbloem Zuring Hondsdraf
Bloem
(BB)

Heet 33,87 44,16 7,28 8,25 2,69 0,00 0,00 0,00

Bloem (kl) Ooievaarsbek
Timothé
(grassoort)

Timothé
(halm) Kamille Oregano DovennetelStellaria Struik Eikenblad Totaal

0,00 0,00 2,77 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 100%

In figuur 10 is de kruidenconsumptie van de hete geiten te zien. Zij aten ook voornamelijk gras maar
dan het bovenste deel; en ook klaver, paardenbloem, Timothé (een grassoort) en boterbloem. Het
verschil met de koude geiten is dat ze meer variatie hebben in de kruidenconsumptie. Dit kan komen
doordat deze geiten over het algemeen wat hoger in rang staan. Daardoor komen ze sneller aan het
eten van kruiden toe die geliefd zijn en daardoor ook sneller op zijn.

6.4 Het weer versus kruidenconsumptie

Het weer was te constant (voornamelijk warm en droog) om hier een relevant onderzoek naar te doen.
Om hier wat over te kunnen zeggen moet er een langere periode geobserveerd worden zodat men met
verschillende weertypen te maken krijgt. Of moeten er observaties worden gedaan in verschillende
seizoenen van het jaar.

6.5 Kruidenexperiment

Al snel bleek dat de geiten behoefte hadden aan kruiden in het weiland. Aan het begin van de
weidegang renden de meest snelle geiten naar voren om de beste kruiden eruit te zoeken. Bepaalde
kruiden zoals zuring waren maar in beperkte mate aanwezig. Deze waren wel geliefd en dus snel
opgegeten door de snelste geiten. Vermoedelijk staan deze geiten ook hoger in rang. Om te bepalen
aan welke kruiden er nog meer behoefte kon zijn is er nog een klein experiment uitgevoerd. De
volgende kruiden werden bij dit experiment gebruikt:
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Oregano Warm en droog
Weegbree Koud en droog
Kamille Warm en droog
Muur Koud en nat
Zevenblad Warm en droog

Van elk kruid werd een bosje geplukt. Deze kruiden werden verspreid over het weiland. Wel op zo’n
manier dat er nog wel geobserveerd kon worden hoeveel geiten van welke kruiden aten. Ook werd er
apart op gelet welke geiten die meededen aan het onderzoek aan welke kruiden aten. In figuur 11 zijn
de waarnemingen van dit experiment te vinden. Bovenaan staat een tabel waar te zien is welke geiten
die ook in het onderzoek voorkwamen waarvan hebben gegeten. Daaronder staat wat de overige geiten
Aan kruiden hebben gegeten.

Fig 11. Kruidenexperiment

De bevindingen waren dat de geiten weegbree lieten liggen. Zevenblad was wel erg geliefd en was al
snel door de geiten opgegeten. Dit kan komen doordat ze dit kruid nooit krijgen omdat deze in de
schaduw groeit en de weilanden zelf hebben bijna alleen maar zonlicht. Ook kan het een medicinale
reden hebben of aan de weersomstandigheden gelegen hebben. Opvallend is wel dat er een droog en
een heet dier van muur (Stellaria) gegeten hebben. Muur is namelijk een natte, koude plant.

6.6 Luzerne consumptie

In de ochtend kregen de dieren na het melken, luzerne te eten. Er is bijgehouden welke dieren wel en
welke dieren geen luzerne aten. Hierbij was een duidelijk verschil op te merken dat leek gerelateerd
aan de constituties.

Fig. 12a Luzerne consumptie hete geiten

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Vlekje 917 2 3 3 3 3 3
Nienke 164 2 2 3 1 3 3

274 3 3 3 3 3
1228 3 3 3 3 3
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Fig. 12b Luzerne consumptie koude geiten

663 1 3 3 1 3 3
168 0 0 1 0 0 0

1704 0 3 1 1 3
141 1 0 0 0 0

Fisher's exact test

One-tailed significance level 0.010
Mid-P value 0.012

Two-tailed significance level
Two times one-tailed significance level 0.037
Mid-P value 0.015
Sum of all outcomes with Prob<=Observed    0.033
Mid-P value 0.028

Er is te zien dat er significant verschil was tussen het eten van luzerne tussen de koude en de hete
dieren. De hete dieren aten meer van de luzerne dan de koude dieren. De P-waarde is hier 0.028. Dit
betekend dat 2.8% kans is dat deze uitkomst berust op een toeval. Deze kans is dus erg klein en valt
benden de 5% wat wil zeggen dat het verschil significant is.

In figuur 12 is te zien dat er significant verschil was tussen de koude en de hete dieren. De hete dieren
aten meer van de luzerne dan de koude dieren.Dit kan meerdere redenen hebben, namelijk:

Lichamelijke klachten: bv. het zou kunnen dat de hete dieren vaker last hebben van
spijsverteringsproblemen waardoor ze luzerne eten.
Compensatie in het grazen: luzerne bevat extra stikstof, net als klaver. De koude geiten aten
meer klaver. Zij hebben daarom misschien minder behoefte aan de luzerne dan de hete geiten
die minder klaver aten.
Dominantie: hete geiten zijn dominanter en de koude durven wellicht niet de luzerne te
pakken.

6.7 Conditie versus constitutie

Om te beoordelen of de dieren gezond waren is er een conditie bepaling gedaan. Hierbij is er gebruik
gemaakt van de conditie score kaart voor geiten, ontwikkeld door het Louis Bolk instituut. [2] Een
mindere conditie kan namelijk ook van invloed zijn op de kruidenconsumptie. Geiten die een minder
goede conditie hebben zullen kruiden gaan zoeken op hun conditie te verbeteren.

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Wel 3
Niet/ wel 2
Wel/ niet 1
Niet 0
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Fig. 13 Conditie score koude geiten

Kleur Type Nummer Gedrag Vacht Kop Conditiescore Mest
Blauw Koud 663Goed Goed Goed 2 Goed
Blauw Koud 168Goed Dof/ krullerigGoed 1 Goed
Blauw Koud 1704Goed Goed Goed 1,5 Goed
Blauw Koud 141Goed Goed Goed 2,5 Goed

In figuur 13 staan de resultaten van de conditiescore bij de koude geiten. Opvallend hierbij is dat 1 geit
een doffe en krullerige vacht heeft.  Dit kan wijzen op suiker of vetzuren te kort of vitamine 12 en
kobalt te kort. De conditiescore ligt bij deze geiten tussen de 1 (zeer mager) en de 2,5 (matig tot goed).
De mest is goed.

De conditiescore is op de volgende manier gemeten:
De hand wordt op de lende omgeving geplaatst zodat de duim aan de ene zijde is van het achterbeen
en de vingers aan de andere zijde. Daarna wordt er druk uit gebracht om zo de dikte van de lange
spieren van elke zijde te voelen aan de knokige wervel van de ruggengraat. Dit zijn de spieren die de
men “oog” spieren noemen. Er kan nu gevoeld worden hoe scherp of dik de uitsteeksels aan de
ruggengraat zijn.Tracht de vingertoppen onder het einde van de wervel en de ruggengraat te steken om
alzo de dikte van de spieren te schatten. (A.P.Visser, De Geit, IPC DIER Barneveld, 1997)

Fig. 14 Conditie score bij hete geiten

Kleur Type Nummer Gedrag Vacht Kop Conditiescore Mest
Rood Heet 1228Goed Goed Goed 2,5Keuteltjes
Rood Heet 164Goed Goed Goed 2,5Keutelig
Rood Heet 917Goed Goed Goed 2Harde keutels
Rood Heet 274Goed Goed Goed 3Goed

In figuur 14 is de conditie score van de hete geiten weergegeven. Deze dieren hadden allemaal een
goede, glanzende vacht. De conditiescore lag hier tussen de 2 (iets te mager) en de 3 (goed). De hete
geiten waren kleine, snelle, pezige geiten. Dit kan de conditiescore 2 verklaren. Dit hoeft geen slechte
conditie te betekenen maar kan te maken hebben met de bouw. De mest was bij deze geiten vaker
keuteltjes. Dit kan wijzen op te weinig snelle energie of eiwit. Te weinig snelle energie kan komen
doordat de hete geiten snelle, actieve dieren zijn en daardoor meer energie verbruiken.

De koude geiten zijn in vergelijking met de hete geiten dus in een mindere conditie. Dit kan
gerelateerd worden aan hun constitutie. De koude geiten zijn namelijk trager en passiever en de hete
geiten zijn snel en actief.
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7. Discussie

Bij dit onderzoek staan de volgende punten ter discussie:

1. Er is onderzoek gedaan naar relatief weinig dieren. Deze dieren bepalen niet het beeld voor
alle geiten in Nederland.

2. Er kunnen fouten gemaakt zijn bij het indelen van de geiten per constitutie. De geitenhoudster
kent haar dieren goed maar er kunnen altijd vergissingen worden gemaakt of dieren verkeert
ingeschat worden. Er was geen tweede persoon die de dieren eveneens goed kende en een
“second opinion” kon geven.

3. Het variatie aanbod in kruiden was beperkt. Om een goed beeld van de kruiden consumptie
van geiten te verkrijgen zal er gewerkt moeten worden met meerdere kruidensoorten.

4. De geiten werden van dichtbij geobserveerd waardoor de dieren afgeleid kunnen worden of
onrustig gemaakt. Hierdoor kunnen zij zich anders gaan gedragen dan normaal, wat ook weer
van invloed kan zijn op het graasgedrag.

5. Bij de koude dieren zat een jongere geit. Doordat deze lager in rang staat is het graasgedrag
anders dan normaal. Deze geit zal vaker weggeduwd worden waardoor zij niet overal bij kan
waar ze behoefte aan heeft.

6. Ook andere geiten die lager in rang staan hebben niet de kans de kruiden uit te zoeken die zij
misschien wel nodig hebben of prefereren.

7. Het weer was de eerste dagen uitzonderlijk warm. Dit weer kan de dieren slomer maken
waardoor het graasgedrag beïnvloed kan worden.

8. Doordat sommige geiten “snelle”grazers zijn kunnen er fouten worden gemaakt in het noteren
van het aantal graas seconden.

9. Sommige geiten werden aan het eind van de ochtend geobserveerd. Doordat de geiten dan al
een tijdje in het veld staan zijn de meeste kruiden al weg gegeten. Hierdoor is de kans dat je
alleen maar het eten van gras observeert groter.

10. De dieren kregen naast de graasmogelijkheid ook krachtvoer bij het melken. Daarbij werd ook
een soort maïspoeder verstrekt. Na het melken konden de dieren nog even naar buiten waarna
ze de nacht in de stal doorbrachten. Daar kregen ze ook kuilvoer. In de ochtend kregen de
dieren luzerne na het melken. Dit “bijvoeren”kan ook van invloed zijn op de
kruidenconsumptie.

11. De constitutie-indelingen zijn gemaakt op basis van aanwijzingen van één persoon, de
geitenhouder. Getracht is om een tweede persoon, die ook melkt te vragen of zij dezelfde
eigenschappen herkende, maar zij gaf aan te weinig kennis te hebben. Daarom is niet zeker of
een dergelijke constitutie-indeling objectief (te maken) is.

12. Daarnaast is het de vraag of deze constitutie-indeling de juiste indeling is om kruidenkeuze op
te baseren. Naast de 4 temperamentenleer zijn er meerdere indelingen gemaakt die ook
toegepast zijn op dieren (bv. homeopathische, of de Chinese indeling).

Voor vervolg onderzoek moet er rekening gehouden worden met de volgende punten:
Een weiland waar meerdere soorten kruiden aanwezig zijn zodat er meer verschillen
waargenomen kunnen worden.
De observeerders moeten ook een voorkennis hebben van de verschillende soorten kruiden.
Er moeten meer observatie-uren gedaan worden zodat er meer data verzameld kan worden.
Er moeten ook meer dieren geobserveerd worden in verschillende bedrijven zodat er een
betere schatting gemaakt kan worden over de gehele populatie geiten.
Daarnaast kunnen er naast de extremen ook geiten geobserveerd worden die nat en koud zijn
of heet en droog (types die ertussenin liggen). Zo kunnen ook bevindingen gedaan worden
over deze dieren.
Naast de Nederlandse witte melkgeit kunnen er ook andere rassen geobserveerd worden.
Daaruit kan afgeleid worden of deze theorie van toepassing is op andere rassen.
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Naast geiten kunnen er ook andere dieren gekozen worden om dit onderzoek op toe te passen.
Dit om meer kennis te verkrijgen over de vier temperamentenleer in andere diersoorten.
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8. Conclusie

Kruidenconsumptie

Men kon concluderen dat de koude geiten meer warme bestanddelen van het gras hebben gegeten
namelijk het onderste blad; echter daarnaast aten zij ook meer van de stengel (wat koud en droog is).
De hete dieren hebben juist het bovenste deel van het gras gegeten en hebben dus het matig warme  en
droge deel gegeten. Dit komt gedeeltelijk overeen met de verwachting aan het begin van dit
onderzoek. De hete geiten zouden bij warm weer juist naar koude kruiden gaan zoeken was de
verwachting. Alleen muur en zuring zouden daaraan voldoen maar dit was weinig beschikbaar en werd
niet extra gegeten door hete geiten.

Consumptie van paardenbloem

De koude geiten eten opvallend meer paardenbloem dan de warme geiten. Hierbij moet wel rekening
gehouden worden met het feit dat de hete geiten de dominantere dieren zijn die makkelijker bij andere
kruiden kunnen komen. De koude geiten moesten zich vaak beperken tot het eten van gras en het eten
van paardenbloem omdat deze laatste veel voorkwam in het weiland. Dit kan dus aan de constitutie
van de geiten liggen.

Luzerne consumptie

De hete dieren aten meer van de luzerne dan de koude dieren.Dit kan meerdere redenen hebben,
namelijk:

Lichamelijke klachten: bv. het zou kunnen dat de hete dieren vaker last hebben van
spijsverteringsproblemen waardoor ze luzerne eten.
Compensatie in het grazen: luzerne bevat extra stikstof, net als klaver. De koude geiten aten
meer klaver. Zij hebben daarom misschien minder behoefte aan de luzerne dan de hete geiten
die minder klaver aten.
Dominantie: hete geiten zijn dominanter en de koude durven wellicht niet de luzerne te
pakken?

Alhoewel de (constitutie) indeling in koude en hete geiten dus iets lijkt te zeggen over het graasgedrag
en mogelijk ook over conditiefactoren, moeten er nog methoden komen om deze constitutie-indeling
objectief en herhaalbaar te kunnen maken. Hieraan wordt gewerkt op het IEZ.

Over het algemeen kan gezegd worden: om deze dingen te kunnen bewijzen moet hier meer onderzoek
naar gedaan worden. In dit onderzoek zijn geen significante getallen naar boven gekomen, dit mede
door de kleine schaal van het onderzoek en de korte tijd dat deze dieren geobserveerd zijn. Duidelijk is
wel dat er verschil is in kruidenconsumptie van verschillende types dieren. Juist omdat er nog weinig
geobserveerd is, en dat er toch trends uitkomen zegt al veel. De reden om dit te onderzoeken is om
meer inzicht te krijgen in de kruidenconsumptie bij geiten en om hun welzijn m.b.t. het graasgedrag te
kunnen verbeteren.
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9. Aanbevelingen
Tijdens de observaties bleek dat de dieren echt op zoek waren naar kruiden. Om deze reden waren de
kruiden binnen 1½ tot 2 uur ook op. De dieren kregen iedere dag een beperkt stuk weiland waarna de
paardenbloemen, boterbloemen, klaver en andere kruiden er al snel uitgegeten werden. Dit zou kunnen
aantonen dat geiten kruiden nodig hebben om hun algehele conditie op peil te houden. Ook laten zij
door middel van de kruidenconsumptie hun natuurlijk graasgedrag beter tot uiting komen.

Een aanbeveling voor boeren kan dus zijn om meer kruiden in het weiland in te planten. Dit zodat de
geiten op een natuurlijke manier aan hun voedingsstoffen kunnen komen. Dit voorkomt ook het geven
van te veel in de fabriek gemaakte voedingsproducten. Bovendien draagt het bij aan het welzijn van
het dier omdat de geiten door deze kruidenconsumptie de hele dag buiten hun natuurlijk graasgedrag
kunnen vertonen.
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Bijlage 1: Verslag interview Geitenboerderij Groot Windenberg

Tijdens dit interview werd besproken of de door het IEZ opgestelde lijst met constitutiekenmerken
(vanuit traditie bij mensen vertaald naar dieren) voor geiten bruikbaar was.

Kouwelijk: snel beschutting opzoeken of uit de tocht gaan liggen. Wellicht het opzoeken van een
soortgenoot, bij elkaar gaan liggen.
Snel te heet: Juist andersom. Dit kan ook met rang te maken hebben, dat de laagste in rang het
slechtste en dus koudste plekje krijgt.

Actief: nieuwsgierig, weglopen, als eerste bij de voerbak.
Passief: als laatste komen op de melk tafel bv.

Zoekt gezelschap:  veel bij soortgenoten liggen.
Alleen: heeft ook te maken met rang, degene die laagste in rang is gaat alleen aan de kant liggen.

Extrovert: een te ruim begrip. Verlegen, stil, onderdanig, passief
Introvert: hetzelfde.

Ontlasting: kan te maken hebben met wat er gevoerd wordt.

Urineert veel: in een keer of met tussenpozen? Dit kan ook te maken hebben met blaasonsteking (vaak
kleine plasjes). Grote plassen of hoeveelheden? Nog onduidelijk wat hier precies bedoeld wordt.

Angstig: weglopen, schrikachtig, weg laten jagen door hond bv.

Dominant: eerste bij voerbak, wegstoten, dappere kan ook voorop lopen – deze hoeft alleen nog niet
dominant te zijn. Bokken naar elkaar – dit kan betekenen dat ze hun rang willen verdedigen. Oren naar
voren = alert.

Agressie: dominant of verdedigend. Angst, agonistisch gedag?

Bang: oren naar achteren.

Snel: vooraan bij het melken bv.
Traag: afwachtend. Als laatste.

Calcarea carbonica (Klassieke geit)
Stevig gebouwd, neiging tot dik worden, geen sterke klauwen waar klauwaandoeningen snel
opkomen, lomp, zachtaardig, niet erg dominant, achterdochtig, obstinaat.
Lycoppodium (Stress geit)
Baas spelen, maar toch laf, frons boven ogen, dier ziet er ouder uit, regelmatig last van
maagdarmkanaal, houdt niet van nieuwe situaties.
Nux vormica (Stress geit)
Werkt op toppen van haar kunnen, vaak verteringsproblemen, overeten.
Phosphorus (Warmbloedig, nerveus dier)
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Bijlage 2: Verslag interview Geitenboerderij De Groote Stroe, 7 januari 2008

Samen met de heer H. van Wenum, hebben wij de vragenlijst humoraalconstitutie doorgenomen. De
heer van Wenum heeft bij de verschillende benamingen een omschrijving of een betere aanduiding
gegeven.

1. Kouwelijk vs Snel te heet
Kouwelijke geiten hebben de haren overeind en kruipen in elkaar. Alleen de lammeren kruipen bij
elkaar als ze kouwelijk zijn. Bij de geiten is dit meer een vorm van hiërarchie en heeft bij elkaar
kruipen niet met een kouwelijk karakter te maken. Geiten die snel te heet zijn gaan hijgen/puffen,
hebben een verhoogde ademhaling, hebben de kop naar beneden en de bek open.

2. Actief vs Passief
Deze zouden beter omschreven kunnen worden als “alert” vs “sloom”. Het alerte dier heeft de oren
omhoog en kijkt veel om zich heen (houd de omgeving in de gaten) Het slome dier ligt wat te suffen
en is minder alert.

3. Zoekt gezelschap vs Is alleen
Bij geiten is sprake van hiërarchie. Het zijn kuddedieren die altijd in groepjes van 8, 10, 15 dieren bij
elkaar staan rond hun bazin. Dus ieder afzonderlijk groepje heeft ook één leider. Daarnaast staan
“vriendinnen”bij elkaar. Geiten die alleen staan zijn ziek en door de groep verstoten. Men kan dus niet
spreken van geiten die alleen maar alleen staan of gezelschap zoeken omdat geiten kuddedieren zijn en
in een normale situatie niet alleen gaan staan.

4. Extrovert vs Introvert
Dit zijn  meer menselijke termen dan termen die je bij geiten gebruikt. Geiten zijn over het algemeen
extrovert. Een ander woord hiervoor kan nieuwsgierig zijn of mensgericht.  Extroverte geiten vragen
ook het meeste aandacht. Introverte geiten zijn dieren waarmee je minder contact hebt en dus minder
mensgericht zijn. Zij lopen wel mee met de groep maar staan nooit vooraan.

5. Meegaand vs Koppig
Deze benamingen staan in het verlengde van extrovert en introvert. Extroverte geiten zijn koppig.
Introverte geiten zijn meegaand en daarbij ook vaak onderdanige geiten. Deze geiten lopen wel mee
met de groep maar heb je niet direct een band mee. Wanneer geiten in een groep zijn, gedragen zij zich
meegaand. Wanneer ze geroepen worden komen ze naar je toe.

6. Natte ontlasting vs Droge ontlasting
De ontlasting is afhankelijk per geit. Factoren die meespelen zijn: het voedsel dat ze eten (hun
persoonlijke voorkeur), spijsverteringsstelsel en het seizoen. Nu is het zomer en eten ze voornamelijk
jong gras. Daar wordt de ontlasting wat dunner door. Ook geiten die voor de eerste keer buiten zijn
kunnen wat dunnere ontlasting hebben. Daarbij kunnen bepaalde geiten standaard wat dunnere
ontlasting hebben dan andere geiten, dit kan te maken hebben met hun verteringsstelsel.

7. Urineert vaak vs Urineert zelden
Deze is niet van toepassing omdat de heer van Wenum hier geen zicht op heeft. Hetzelfde geldt voor
urineert veel vs urineert in kleine plasjes.

9. Angstig vs Dapper
Hiervoor zouden beter de benamingen stressgevoelig (angstig) en in balans of rustig (dapper) gebruikt
kunnen worden. De dappere dieren zouden hier nieuwsgierig genoemd kunnen worden, maar sommige
geiten interesseert het dan ook weer niet zoveel.
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10. Leidend dier vs Onderdanig
Een leidend dier kan ook bazig genoemd worden. Dit kan je alleen observeren door middel van het
bekijken van het gedrag en niet zozeer door de houding te bekijken. Een bazige geit duwt andere
dieren aan de kant bij bijvoorbeeld de voerbak. Alleen bij het bepalen van de hiërarchie kan de
houding geobserveerd worden. Dan hebben de geiten de haren opgezet, de oren iets naar achteren, dan
gaan ze op de achterpoten staan en bokken ze. Onderdanige geiten vertonen tijdens zulke situaties
vluchtgedrag of ze kruipen weg.

11. Vredig vs Agressief
Vredig is geen goede term om bij dieren te gebruiken. Agressief is bij geiten afwijkend gedrag. Er is
meer sprake van of een geit de baas is of niet in een groep.

12. Waterig, slap vs Taai, tanig
Taai, tanig daar kan aan toegevoegd worden: pezig en mager. Deze dieren geven veel melk. De
waterig / slappe dieren zijn meer vlezig. De melkgift is bij deze dieren verschillend. Dieren met een
hanguier kunnen veel dan wel weinig melk geven en zijn niet vet. Daarnaast heb je eigenlijk nog een
derde type, en dat is de vette geit die weinig melk geeft en zogezegd meer aan zichzelf denkt  de
energie voor zichzelf gebruikt en niet voor de melkafgifte.

13. Traag vs snel
Deze termen zitten al erg verwerkt in voorafgaande termen. De bazige dieren zijn snel en de trage
dieren zijn langzamer. Deze trage dieren zitten vaak ook in een lagere rang in de groep. Daarnaast zijn
de snelle dieren weer hoger in rang.

14. Zweet snel vs Zweet nooit
Bij zweten hebben de geiten het warm of zijn ze ziek. Ze hijgen dan meer, puffen en voelen klam aan.
Als geiten veel eten produceren ze ook meer warmte. Het snel warm hebben kan dus te maken hebben
met de keuze in voer.
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Bijlage 3: Interview PTC+ met Dhr. A. Visser

Tijdens dit interview werd besproken of de door het IEZ opgestelde lijst met constitutiekenmerken
(vauit traditie bij mensen vertaald naar dieren) voor geiten bruikbaar was

Graasgedrag van de geit
De geit is een selectieve grazer. Alleen wanneer er gemaaid is eet hij alles schoon op. De geit vertrapt
bij het grazen ook veel waardoor hij het niet meer wil eten. Ook hooi of kuil waar een lucht aan is
gekomen zal de geit niet meer willen eten. Bijvoorbeeld wanneer mensen door het hooi of kuilgras
heen is gelopen.

1. Kouwelijk vs Snel te heet
Geiten zijn constant qua tempratuur. Geiten zweten niet maar dieren die het snel te heet hebben zullen
de koelte opzoeken en hebben een snellere ademhaling. Nubische geiten hebben grote oren waarmee
ze door deze te bewegen overtollige warmte kwijt kunnen raken. Deze flaporen zijn niet gefokt door
de mens en het is opvallend dat juist de geiten uit warme streken deze flaporen bezitten. Kouwelijke
geiten maken onderwol (een soort wintervacht) aan. Dit is wel puur seizoensgebonden. Geiten die het
koud hebben zullen ook hun soortgenoot opzoeken om het zo warmer te krijgen. Verder is ook de
manier waarop geiten gehouden worden bepalend. Bijvoorbeeld een ventilatiesysteem is bepalend
voor de temperaturen van de geit. In de stal bij het PTC+ worden de dieren gehouden op een rooster
wat koeler is voor de geiten. Dan is ook voor te stellen dat zodra het warm is de dieren op deze
roostervloer gaat liggen.

2. Actief vs Passief
De geit is een groepsdier dus ze doen over het algemeen alle activiteiten op hetzelfde moment bv. eten
en rusten. Er is wel sprake van een sterke rangorde. Bijvoorbeeld bij het melken hebben de geiten een
vaste volgorde van binnenkomen. Door een slechte ervaring (ooit van de melktafel afgevallen) kan het
zijn dat geiten ‘slomer” worden. Zij durven dan bijvoorbeeld moeilijker de melktafel op. Ook zijn er
steeds dezelfde geiten die gehaald moeten worden om binnen te halen.

3. Zoekt gezelschap vs Is alleen
De geit is een kuddedier. Echter bij het grazen verspreiden ze zich over het gehele weiland. Als geiten
elkaar opzoeken komt dat meestal doordat ze een moeder / dochter relatie hebben of doordat ze met
elkaar zijn opgegroeid. Geiten die minder solitair zijn, hebben in hun jeugd een slechte sociale
ontwikkeling gehad waardoor ze zich later moeilijker kunnen aanpassen.

4. Extrovert vs Introvert
Het verschil tussen deze twee temperamenten is wel te zien bij geiten. Ook bij deze temperamenten
heeft de manier van opgroeien een rol gespeeld. Wel kan dit later bijtrekken als je op de juiste manier
met bijvoorbeeld introverte geiten omgaat. Bokken moet je bijvoorbeeld nooit met de hand opvoeden
omdat ze dan levensgevaarlijk worden doordat ze de mens als soortgenoot en dus als concurrent gaan
zien. Per ras is het karakter ook vaak anders. Nubische geiten zijn erg aanhankelijk terwijl witte en
bonte geiten meer met rangorde bezig zijn. Als je deze twee soorten bij elkaar zou zetten zullen de
witte melkgeiten de Nubische geiten gaan domineren. Geiten kunnen dus ingedeeld worden van
recessief / aanhankelijk tot irritant / dominant.

5. Meegaand vs Koppig
Ook dit heeft te maken met hoe het dier opgegroeid is in combinatie met ervaringen en de plaats in de
rangorde. Koppige geiten hebben soms door slechte ervaringen geen moed om met de groep mee te
komen. De ene geit komt sneller over de slechte ervaring heen dan de andere geit.

6. Natte ontlasting vs Droge ontlasting
Bij geiten is de ontlasting vaak constant. Wanneer dit niet zo is heeft het vaak met de voeding te
maken. Een geit heeft een week nodig om aan nieuwe voer te wennen.
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7. Urineert veel vs Urineert weinig
Dit valt niet zo te zeggen. Een normale geit zit hier tussenin en verder wordt er op deze aspecten niet
zo gelet.

8. Angstig vs Dapper
Dit heeft te maken met de rangorde en dus de positie binnen de groep. Alle geiten die nieuw komen
binnen een groep moeten zichzelf eerst bewijzen. Daarna komt de rust weer terug in de groep.

9. Leidend dier vs Onderdanig
Een leidend dier is vaak het oudste dier van de kudde. Deze positie is pas duidelijk als er rust is in de
groep. Een onderdanig dier wordt vaak gebeten en weg gestoten door dieren die hoger in de rangorde
zijn. Een onderdanig dier zal zich dan afstandelijk gedragen, achteraf gaan staan en proberen weg te
komen. Een onderdanig dier kan ook beschreven worden als gesloten, een vluchtend/ ontwijkend dier.

10. Vredig vs Agressief
Wanneer de rangorde bepaald is zie je een vredige groep. Wanneer dit niet duidelijke is zullen er wat
agressieve opstootjes zijn.

11. Waterig, slap vs Taai, tanig
De geit is over het algemeen taai en tanig. De dieren worden geselecteerd op hun uiterlijk. Alleen
dieren die makkelijke te melken zijn worden gehandhaafd voor de leerlingen. Zodat zij er goed mee
om leren te gaan.

12. Traag vs Snel
Snel hangt af van de leeftijd. Jongere dieren zijn over het algemeen sneller. Wanneer je een geit wilt
vangen kun je hem dan ook beter lokken dan vangen.

13. Zweet snel vs Zweet nooit
Geiten zweten niet dus dit is niet van toepassing.
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Bijlage 4: Graasgedrag en dominantiepatronen

Type: Heet/ rood
H1/ 1228
Is een jonger dier. Eet voornamelijk de bovenste delen van het gras op. Trekt de bovenste
delen eraf en laat de rest liggen. Eet zowel stengel als de bloem bij bijvoorbeeld paardebloem.
Heeft een voorkeur voor boterbloem. Is op de tweede observatiedag 10 minuten gestopt met
grazen om naar de drinkbak toe te gaan. Is vaak tussen de andere jonge dieren te vinden en
stopt sneller met grazen dan de oudere dieren. Gaat tussen het grazen door geregeld in
gevecht met andere jonge dieren in haar eigen groep.duwt geregeld andere zowel oudere als
jongere dieren aan de kant.

H2/ 917 (Vlekje)
Wisselt het eten van de bovenste delen van gras en de onderste delen af. Eet zowel de bloem
als de stengel van de planten op. Heeft een voorkeur voor Timothé. Duwt geregeld andere
geiten aan de kant als ze in de weg staan en duwt ook als anderen proberen Timothé te eten.

H3/ 274
Eet vooral veel kruiden. Rent wanneer ze naar buiten mogen direct naar voren en begint dan
kruiden te eten. Eet snel door en zoekt bewust naar verschillende kruiden. Is vooral in het
begin vooral voor het Zuring gegaan dat in mindere mate aanwezig was in het weiland.

H4/ 164
Eet bij de grassen vooral de bovenste delen op en dan vooral de stengel. De bloem laat ze uit
haar mond vallen. Heeft ook vooral veel Timothé gegeten in vergelijking met de andere
“hete” geiten. Eet door met heel weinig tussenpozen. Bij warm weer graast ze graag in de
schaduw en daar blijft ze dan ook het langst. Heeft brandnetel geprobeerd te eten maar laat
deze na even sabbelen liggen.

Type: Koud/ blauw
K1/ 663
Deze geit eet in het begin nog aardig veel paardebloem en klaver. Daarna eet ze enkel nog
gras en dan vooral de onderste delen. Je ziet tijdens het grazen dat ze bewust de klaver en het
paardebloem laat staan. Vaak eten andere geiten wat zij aan paardebloem en klaver laat staan
op. Deze geit graast veel aan de rand van de groep. Gaat niet veel naar voren om andere
kruiden te zoeken. Is erg alert en loopt vaak weg. Graast om boterbloem heen. Neemt kleine
happen en loopt erg veel.  Duwt af en toe een andere geit aan de kant. Bij erg warm weer zakt
zij door de voorpoten en graast dan wel verder maar dan vanaf haar knieën.

K2/ 1704
Eet enkel gras zowel de bovenste als de onderste delen. Eet bewust om kruiden heen maar eet
af en toe wel wat Timothé. Maar hapt ook vaak het bovenste deel van timothé af door het
vervolgens weer uit haar mond te laten vallen. Eet wel de stengel van Timothé op. Wordt af
en toe wel weggeduwd op plaatsen waar kruiden staan door andere geiten.

K3/ 168
Geeft de voorkeur aan de onderste delen van gras. Eet ook bijna alleen gras maar zoekt ook
nog wel eens naar paardebloem. Van de paardebloem eet ze zowel de bloem als de stengel.
Graast aan de rand van de groep en gaat geregeld aan de kant staan om uit te hijgen bij warm
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weer. Dit uithijgen kan soms wel 10 minuten duren daarna graast zij weer verder. Duwt af en
toe andere geiten aan de kant maar dat is maar heel soms.

K4/ 141
Loopt vaak onrustig heen en weer. Duwt geregeld andere geiten weg. Neemt grote happen
tegelijk, eet gulzig. Door dit eetgedrag laat ze geregeld eten uit haar mond vallen. Dit gebeurt
alleen in het begin wanneer er nog volop keuze aan kruiden is. Geeft de voorkeur aan
paardebloem. Laat de bloemen liggen en eet alleen de stengels op. Na wat langer gegrazen te
hebben kiest ze voornamelijk het gras waar anderen geiten al aan gegeten hebben en waar het
gras al kort gegeten is.
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Bijlage 5: Karaktereigenschappen

Koud

Nummer (naam) geit: Constitutie:
663 Vredig / Traag
1704 Vredig / Traag
168 Angstig
141 Angstig / Traag

Heet

Nummer (naam) geit: Constitutie:
1228 Actief
917 (Vlekje) Snel / Actief
274 Agressief
164 (Nienke) Actief / Snel last van spijsvertering
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Bijlage 6: Weidegang

Weidegang*
11.15 Weidegang
11.30 Een grote groep van zowel oude als jonge dieren gaat naar de stal
12.50 De groep gaat weer terug naar het weiland
12.59 3 geiten gaan terug naar de stal
13.07 De jonge geiten gaan terug naar de stal
14.00 De oude geiten gaan richting de stal
15.10 7 oude geiten gaan richting de weide
16.06 Oude geiten gaan richting de stal
16.27 De rest van de groep vertrekt naar de stal

*Deze gegevens kunnen afwijken. Deze waarnemingen zijn 3 keer over gedaan, en zijn afhankelijk van
het weer. Bij warm weer zoeken ze de schaduw op en herkauwen ze meer. Deze informatie is
verzameld op aanvraag van Mw. R.. Fokkink
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