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Abstract
The relationships between constitutional “wet” and “dry” temperaments
M.Weij, Institute for Ethnobotany and Zoöpharmacognosie, The Netherlands, Ede, 21 june 2008
The possible relationships between constitutional temperaments and plant consumption were observed
in this study. The four temperaments were defined using the traditional European naturopathic system
based on Hippocrates. The experimental design used 4 goats per temperament which were picked out
by the farmer. This report considers two temperaments namely wet and dry. Wet goats are peacefull,
group animals and more directed to the environment. On the other hand, dry goats are braver, solitary
minded, stubborn and more independant. These goats were observed in three observation blocks for 1
hour and 10 minute each. The results were somehow like expected. Wet goats tended to eat more
clover than the dry goats, on average 50.42 seconds versus 13.17 (P = 0,148). Clover is a dry and a
warm herb which can be the reason why a wet goats chooses it. There was also a difference in the
grass consumption, this was exclusively the lower part. The dry goats tended to eat more of the lower
parts of the grass than the wet goats (difference 90.92 versus 51,75 seconds; p = 0,075). The lower part
of grass is more wet and warm than the upper part, this could also be a reason why a dry goat choosis
this plant. Attention should be given to the choice of a greater variety in plants for the well being of
goats.

Onderzoek naar het graasgedrag van geiten

3

Inleiding
De Griekse geneesheer Hippocrates van Kos (470 jaar voor Christus) wordt beschouwd als de vader
van de geneeskunde. Hij gebruikte de elementaire krachten uit de filosofie van zijn tijd: aarde, water,
vuur en lucht om de oorzaken van ziektes bij de mens te beschrijven. Deze filosofie wordt in dit
onderzoek toegepast op geiten.[11]
De betekenis van deze elementen zijn:
- Vuur: vuur is warmte en deze stijgt op. Daarom vuur is heet en droog.
- Water: water is koud en nat en valt naar beneden.
- Lucht: De lucht is warm en nat en verspreidt zich gemakkelijk.
- Aarde: De aarde is koud en droog en wordt bijeengehouden. [11]
In onderstaande tabel en figuur is te zien hoe temperamenten, seizoenen/ weer en ziektes gekoppeld
zijn in deze 4 elementen.
Tabel 1; Samenvatting van de humoraalpathologie
Element

Temperamenten

Seizoen

Aarde

Melancholisch

Water
Lucht
Vuur

Flegmatisch
Sanguinisch
Cholerisch

Herfst (koud en
droog)
Winter (nat en koud)
Lente (nat en warm)
Zomer (warm en
droog)

Karakterisering van
ziekte-symptomen
Langzaam en intens
Traag en oppervlakkig
Snel en oppervlakkig
Kort en heftig

Schematisch weergegeven:
Fig 1.; Schematische
voorstelling
humoraalpathologie

Er wordt voor het IEZ onderzoek verricht naar de kruidenconsumptie door geiten in relatie tot hun
gezondheid, gedrag, het weer, constitutie (aanleg) karakter en gemoedstoestand. Op deze manier wordt
er meer inzicht verkregen in de gezondheidskundige aspecten van kruidenconsumptie bij geiten.
Momenteel is en wordt dergelijk onderzoek gedaan bij primaten [5] en koeien [25], maar er is nog niet
veel bekend over kruidenconsumptie bij geiten. Alleen de opzet van deze onderzoeken zijn bruikbaar
voor dit onderzoek bij geiten omdat primaten en koeien te veel verschillen van geiten.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij de biologische geitenboerderij “Groot Windenberg” in
Vorden. Als eerste zullen tijdens dit onderzoek de karakters van de te observeren geiten omschreven

Onderzoek naar het graasgedrag van geiten

4

worden. Dit zal vastgelegd worden a.d.h.v. lichaamstaal en gedragingen [3]. M.b.v. de geitenhouder,
die de geiten langer kent, zal dit bepaald worden. Tevens zal er gekeken worden naar de gezondheid
van de dieren [2]. Tijdens dit onderzoek, dat plaatsvindt op een biologische geitenhouderij in Vorden,
wordt er een begin gemaakt met te inventariseren welke planten er in de weilanden groeien. Getracht
wordt tevens inzicht te krijgen in de omstandigheden die geiten leiden tot de keuze voor een bepaald
kruid. Bv. bij warm weer “koude kruiden” en bij koud weer “warme kruiden”? Dit onderscheidt in
planten wordt gemaakt aan de hand van de bestanddelen van de planten. Als de plant overwegend
medicinaal werkt door looistoffen, slijmstoffen en/of kiezelzuur wordt de plant koud genoemd. Is de
plant hoofdzakelijk van nut door bitterstoffen, alkaloiden (met uitzondering van verteringsremmende
alkaloiden) etherische olie, cumarinen etc. dan wordt hij warm genoemd [1]. Daarnaast wordt er ook
gekeken of dat deze dieren bij bv. een blaasontsteking of een andere ziekte “ bewust” planten kiezen
die een positieve uitwerking hebben op deze ziekte. De verwachting is dat geiten planten eten
waardoor hun gezondheid optimaal blijft, dit noemt de natuurgeneeskunde de “gezondheidskundige
constitutie”. Er wordt ook enige vorm van relatie verwacht tussen de temperamenten van de dieren en
de kruidenconsumptie.
De kern van dit onderzoek is om duidelijk te krijgen of er een relatie is tussen de kruidenconsumptie
en het temperament van het dier. In dit verslag zullen de “natte” geiten ten opzichte van de “droge”
geiten besproken worden. De “hete” versus de “koude” geiten worden uitgewerkt door mijn collegaobserveerster.
De vraagstelling luidt dan ook:
Wat is de relatie tussen de consumptie van kruiden en de gezondheid van “natte” en “droge” geiten?
Met de gezondheid wordt de conditie en de constitutie van het dier bedoeld.
Deelvragen die hierbij evt. beantwoordt worden zijn:
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 plantensoorten staan de geiten ter beschikking?
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Het Instituut voor Ethnobotanie en Zoöfarmacognosie
Het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ) in Beek-Ubbergen is in 1995 opgericht
door twee biologen. Dit is gedaan nadat deze biologen een onderzoek hebben gedaan naar het
spontaan geneesplantengebruik door apen in Apenheul (zoöfarmacognosie). Het instituut doet ook in
het onderzoek en onderwijs in de fytotherapie en etnobotanie (modern en traditioneel geneesplantengebruik door mensen) waarbij etnoveterinair onderzoek en onderwijs in de traditionele en rationele
fytotherapie voor dieren de nadruk hebben.
Personen die werkzaam zijn binnen dit instituut:
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

Onderzoek naar het graasgedrag van geiten

6

Biologische geitenboerderij “Groot Windenberg”
De observaties zijn uitgevoerd op
de biologische geitenboerderij
“Groot Windenberg” te Vorden.
Dit bedrijf telt ruim 100 geiten
welke gehouden worden voor de
melk. “Groot Windenberg” is een
biologische boerderij. Dit betekend
dat er extra aandacht geschonken
wordt aan diervriendelijkheid,
welzijn en milieuaspecten. Zoals
dat er geen gebruik wordt gemaakt
van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en
kunstmatige hulpstoffen bij
bereiding van producten. Ook
wordt er gelet op energieverbruik
binnen het bedrijf.
Naast dat er melkgeiten gehouden worden, worden er op het bedrijf mensen met psychiatrische
problemen en met een verstandelijke handicap opgevangen. Hier kunnen deze mensen zich bezig
houden met de dierverzorging, tuinieren en onderhoud van de gebouwen en terrein.
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Probleemstelling en hypothese
Onderzoeksvraag
Wat is de relatie tussen de consumptie van kruiden en de gezondheid van “natte” en “droge” geiten?
Deelvragen die hierbij evt. beantwoordt worden zijn:
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 plantensoorten staan de geiten ter beschikking?
Hypothesen en voorspelling
H0 = Geen relatie tussen de consumptie van kruiden van “natte” en “droge” geiten.
H1 = Wel relatie tussen de consumptie van kruiden van “natte” en “droge” geiten
Kruidenconsumptie

Fig. 2; Relatie, schematisch
weergegeven

Constitutie

Conditie

Bij dit onderzoek wordt gekeken of de volgende aspecten aan elkaar gerelateerd zijn, deze relatie staan
schematisch afgebeeld in figuur 2.
Constitutie versus conditie
Constitutie versus kruidengebruik
Conditie versus kruidengebruik
Definities
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 [27].
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 [23]
In dit verband gaat het bij conditie tevens in brede zin om de actuele gezondheidsstatus van de geit,
zoals kan worden vastgelegd met behulp van de scorekaart [2].
Verwachting
De verwachting is dat er wel een relatie is tussen gezondheid van de geit en de kruidenconsumptie.
Ook wordt er verwacht dat er een verschil waargenomen kan worden in de consumptie van kruiden bij
“natte” en “droge” dieren. Nat en droog zijn aspecten van lucht en water (nat) en van aarde en vuur
(droog). Er wordt een natuurgeneeskundige constitutie-indeling gebruikt die teruggrijpt op de klassiek-
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Griekse humoraal pathologische indeling volgens 4 elementen, namelijk: aarde, water, lucht en vuur.
In dit systeem worden 4 basisconstituties (ook wel temperamenten genoemd) onderscheiden, namelijk:
cholerisch, melancholisch, sanguinisch en flegmatisch. De relatie tussen genoemde elementen en
temperamenten zijn te vinden in tabel 1 [1] [8] [11] [12], [13]:
Voorbeeld: als het dier “droog” is, eet dit dan ook meer natte kruiden, of juist ook droge kruiden? En
veranderd dit zodra het weer ook warm en droog is of juist kouder en nat?
Doelstellingen
De doelstelling van dit project is om meer inzicht te krijgen in de kruidenconsumptie bij geiten. Ook
wordt er tijdens dit onderzoek gekeken of geiten bewust op zoek gaan naar andere planten dan gras.
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.
Meerdere partijen hebben belang bij dit onderzoek, namelijk:
IEZ – Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosie
NVF – Nederlandse Vereniging van Fytotherapie
Louis Bolk instituut
Veehouders
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Materiaal en Methoden
1. Literatuur
Als eerste is er een literatuurstudie gedaan omtrent fytotherapie. Wat is fytotherapie nu eigenlijk en
hoe worden de vier elementen van Hippocrates gebruikt? Daarnaast heeft er een gesprek
plaatsgevonden met Dhr. Drs. R. Noordhuis en Dhr. Drs. N. van Eekeren over hoe dit onderzoek
aangepakt zou moeten worden. Dhr. Drs. N. van Eekeren heeft voor de adressen gezorgd om zowel de
interviews af te nemen als de uiteindelijke gedragsobservaties waar die uitgevoerd zijn. Een praktijkles
florakennis en determinatie (door het IEZ) is gevolgd waardoor enig inzicht verkregen is in het
determineren van planten, waardoor eventuele planten die onbekend waren, makkelijk opgezocht
konden worden. Ook is er meer informatie verzameld omtrent de gezondheid van geiten. Dit om de
gezondheid van deze dieren beter te kunnen beoordelen. [2], [3]. Tot slot zijn er enkele basale
principes van natuurgeneeskunde en kruidengeneeskunde bestudeerd [1], [7], [11], [12], [13], en hun
relatie tot moderne diertemperament beschrijvingen [8],[9],[10].
2. Interviews
Na de literatuurstudie zijn een aantal geitenhouders gevraagd naar de constituties cq temperamenten
(andere omschrijvingen hiervoor zijn: aard, natuur, aanleg, type) van geiten. Deze vragen zijn gesteld
a.d.h.v. het schema [6]. Dit om de juiste benamingen helder te krijgen en of het schema werkbaar is
om de temperamenten te bepalen. Boeren hebben toch een andere kijk op dieren als degene die geen
ervaring hebben met deze dieren. Het gaat hierbij om semi-gestructureerde interviews, waarbij de
meeste vragen vooraf opgesteld zijn.
3. Gedragsobservaties
De observaties vonden plaats op een biologische geitenboerderij in Vorden, “Groot Windenberg”. In
de weilanden staan verschillende soorten kruiden, namelijk: paardenbloem, witte klaver, boterbloem,
hondsdraf, ooievaarsbekje, Timothé (grassoort) en andere soorten grassen. Deze soorten zijn
besproken in aanwezigheid van Mw. Drs. A.G.M. van Asseldonk.

Fig. 3a; Klaver

Fig. 3b; Ooievaarsbek
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Fig. 4 Kompas
Als eerste zijn er twee type geiten die in dit onderzoek
worden uitgelicht: “natte” en “droge” geiten (zie
bijlage 3 voor karaktereigenschappen per dier). Natte
geiten zijn geiten die wat angstiger zijn en kunnen ook
meegaander zijn. Ook vallen de termen extrovert,
gericht op de omgeving en vredig onder de “natte”
geiten. Natte geiten hebben de kleur paars
meegekregen op hun rug met een merkstift speciaal
voor vee [figuur 7]. De droge geiten zijn wat koppiger,
dapper, zelfstandiger/zelfgerichter en evt. introvert.
Deze geiten zijn vaak ook dominanter en staan hoger
in de rangorde dan de natte geiten, alhoewel
dominantie vooral een hittekenmerk is [6]. Deze
geiten hebben de kleur groen meegekregen zodat zij
tijdens de observaties makkelijk herkenbaar waren.
Hier werden tijdens het melken en het voeren bekeken welke geiten er onder deze types vallen. Er
moesten 4 geiten per type gevonden worden. Dit omdat er op deze manier een gemiddelde berekend
kon worden en er sowieso meer geiten geobserveerd moesten worden omdat de ene geit van de andere
geit verschilt. Ook al lijken ze qua karakter op elkaar. De geitenhouder wist veel te vertellen over de
geiten en dat maakte het dan ook een stuk makkelijker.
Daarna is een proefobservatie ingegaan waar bevonden werd dat de dieren binnen zo’n anderhalf à 2
uur alle kruiden behalve gras op hadden gegeten. Na deze periode werd er alleen gras genoteerd. Er
moet wel genoeg variatie in kruidenaanbod zijn om goede conclusies te trekken uit de gevonden
waarnemingen. Daaruit kon opgemaakt worden dat de dieren alleen in de ochtend geobserveerd
konden worden. Hieruit is dan ook een planning ontstaan, welke te zien is in figuur 5.
Er waren 6 dagen gereserveerd voor observaties zodat een indeling gemaakt kon worden op ongeveer
anderhalf uur per ochtend. De observatieblokken zagen er als volgt uit:
Fig. 5; Observatieblokken
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De blokken bestaan per dier uit 1 keer 30 minuten en 2 keer 20 minuten. Dit komt uit op 1 uur en 10
minuten per dier.
Het observeren ging als volgt. Als eerste is het weiland bekeken op soorten voordat de geiten naar
buiten werden gelaten. Elke dag werd het stuk weiland wat de dieren hadden een stukje groter gemaakt
door het hekje een stukje verder te plaatsen. Er werd onthouden waar ongeveer wat staat en of er nog
soorten zijn die opgezocht moesten worden. De weersomstandigheden, de data en het dier nummer en
type werden genoteerd welke geobserveerd werden. Daarna werden de geiten na hun portie luzerne in
de ochtend het weiland ingelaten. De observeerder wachtte het dier op bij het looppad welke vanaf de
stal naar het weiland leidde. Daar was het dier goed te herkennen aan de kleur en haar nummer (zie
figuur 6), welke om de nek hing. Zodra het dier begon te eten werd er genoteerd hoelang het dier van
welk plantje at (het kauwen werd niet meegerekend). Dit werd opgemeten in secondes welke geteld
werd. Dus als een geit 3 seconden van een boterbloem at, werd er “3 B” opgeschreven. De afkortingen
die gebruikt werden staan hieronder in tabel 3 weergegeven.
Tabel 3; Afkortingen van planten
P
B
G(o)
G(b)
K
H
T
St
BB
KB

Fig. 6; Alle dieren
hebben een eigen
nummer. Dit is
nummer 318;
Renate.

Paardenbloem
Boterbloem
Gras onder
Gras boven
Klaver
Hondsdraf
Timothé
Stellaria
Boterbloem bloem
Klaver bloem

In tussentijd zullen de dieren ook bekeken worden op gezondheid. Hierbij zal vooral de scorekaart
geiten gebruikt worden van het Louis Bolk instituut [2]. Hier wordt gekeken naar de conditie van het
dier, ogen, neus, vacht en mest. Zie bijlage 9 voor de uitslagen. Hieruit kan blijken dat zij
voedingstekorten hebben en daardoor een ander eetpatroon waardoor ze andere kruiden consumeren
om hun gezondheid te bevorderen.

Fig. 7; Alle dieren krijgen
een kleur zodat ze herkend
worden.
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4. Verwerking van informatie
Na het observeren zijn de gegevens over welke planten(types) en door welke geiten (constituties;
condities) gegeten zijn (op welk moment en onder welke weeromstandigheden) genoteerd in een tabel
in excel. Alle secondes per observatieblok zijn bij elkaar opgeteld en geanalyseerd in Excel en SPSS.
Daarbij werd op de eerste plaats gekeken naar de relatie tussen type geit en type gegeten plant.
Vervolgens werd er ook gekeken naar overige relaties waartoe de database aanleiding gaf.
Voorbeelden daarvan zijn*:
Weersomstandigheden (warm/koud/nat/droog) versus kruidengebruik (veel/weinig) en
kruidenkeuze (type kruid: warm/koud en welk soort kruid)
Conditie (gemeten factoren) van geiten versus de constituties van geiten.
Diverse conditiefactoren (waarvan voldoende data zijn) versus kruidengebruik.
*Alles werdt bekeken ten opzichte van andere kruiden en gras.
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Randvoorwaarden
De dieren moeten wel eten, als de dieren ziek worden/zijn en ze eten niet kan het graasgedrag
niet geobserveerd worden.
Er moeten verschillende soorten kruiden aanwezig zijn, waardoor ze in ieder geval een keuze
kunnen maken tussen verschillende kruiden. Anders kunnen er geen verschillen worden
waargenomen.
Er moeten van de verschillende soorten genoeg aanwezig zijn om een aantal observatie-uren te
kunnen draaien en om hieruit conclusies te kunnen trekken.
Er moeten verschillende types/ temperamenten aanwezig zijn binnen de groep. Dit om weer
verschillen te kunnen waarnemen tussen de verschillende types
Verschillende soorten kruiden
De keuze om geiten te observeren bij “Groot Windenberg” in Vorden is gevallen vanwege de
mogelijkheid om daar te observeren en omdat de diversiteit niet te hoog lag. De kennis van planten
van de observeersters was erg laag daardoor konden type planten over het hoofd worden gezien,
verkeerd opgeschreven worden of helemaal niet herkend worden. Ook waren er maar een beperkt
aantal adressen beschikbaar die mee wilden werken aan dit onderzoek. Omdat het weiland van deze
geitenhoudster toch verschillende type kruiden had, werd deze keuze gemaakt.
Totaal aantal kruiden
Hier geldt hetzelfde als bij de verschillende soorten kruiden. De keuze is gemaakt omdat er maar een
beperkt aantal observatieadressen mogelijk waren. Bij dit bedrijf kregen de geiten iedere dag een
nieuw stukje grasland waardoor er genoeg observatie-uren gemaakt konden worden om dit onderzoek
mogelijk te maken.
Verschillende temperamenten
De keuze is gemaakt om 2 type temperamenten in dit onderzoek op te lichten. Door de 2 types te
nemen die tegenover elkaar staan kon er gemakkelijk een vergelijking gemaakt worden. Ook konden
de observatie-uren in alleen 2 types gestopt worden zodat er meer data beschikbaar werd.
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Resultaten
1. Kruidenkeus en constitutie geit
Nadat de observaties plaats hebben gevonden zijn de verschillende resultaten bekeken en in enkele
gevallen geanalyseerd. Als eerste worden de resultaten besproken m.b.t. de kern van dit onderzoek: is
er verschil in kruidenconsumptie bij natte en droge dieren?
Tabel 4; De vergelijking
consumptie natte/droge
dieren in secondes

In tabel 4 zijn de verschillen tussen de natte (paars) en de droge (groen) 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).
Als eerste was klaver erg opvallend. Dit werd door de natte geiten meer gegeten dan de droge geiten.
Klaver is een droge en warme plant, dus dat zou een reden kunnen zijn waarom natte geiten hier meer
van eten. In het linker gedeelte is dan ook te zien dat hiervan de gemiddeldes 35.67 en 115.42
secondes zijn. Dit is dan ook een groot verschil wat op een P-waarde komt van 0.12. Dit kan een trend
genoemd worden, er is hier geen sprake van significantie. Maar toch lijkt er een duidelijke voorkeur.
Ook was er te zien dat de droge dieren, t.o.v. de natte dieren, meer gras aan de onderkant aten (zie ook
bijlage 2 voor het graasgedrag van de dieren). Dit zou kunnen doordat het onderkant van gras nat en
warm is (droge geiten eten wellicht meer natte planten?).Hier zijn de gemiddeldes 247.75 en 145.5
secondes. Ook dit is weer een groot verschil. Hier is de P-waarde lager, namelijk 0.095, wat eveneens
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. In figuur 8 en 9
staan de kruidenconsumpties nogmaals schematisch weergegeven.
Ook is de consumptie van de planten paardenbloem en boterbloem geanalyseerd. Hier is de P-waarde
echter 0.55 en 0.6 voor het verschil tussen de twee geitenconstituties, wat aangeeft dat er geen sprake
is van enige vorm van significantie.
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Fig. 8; Kruidenconsumptie
natte dieren in secondes

Fig. 8; Kruidenconsumptie
droge dieren in secondes

In tabellen 5a en 5b is de totale consumptie te zien van natte en droge geiten. Wat hier te zien is dat de
droge geiten meer gras aan de onderkant hebben gegeten, 1091 secondes tegenover 621 secondes. De
tijd van de bovenkant van het gras is hetzelfde, 309 t.o.v. 301. Wel kan hier dan aangenomen worden
dat droge geiten, in dit opzich, meer gras eten dan natte geiten.
Bij de klaver is hier nogmaals te zien dat natte geiten maar liefst 447 seconden meer van klaver
hebben gegeten dat de droge geiten.
Verder kunnen er weinig conclusies getrokken worden uit de andere planten die gegeten zijn. Dit zijn
incidentele dingen en daar kan geen statistiek op losgelaten worden. Dat de droge geiten meer Timothé
(halm) hebben gegeten kan te begrijpen zijn omdat deze geiten sowieso meer gras eten. Deze halm,
zaden, kunnen als warm worden beschouwd.

Tabel 5a; Totaal
consumptie in secondes
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Tabel 5b; Totaal consumptie
%

2. Kruidenkeus en weertype.
Tabel 6;Consumptie
per weertype %

In tabel 6 is te zien hoeveel planten alle dieren gegeten hebben per weertype. Uit dit schema is te halen
dat de dieren bij kouder weer (14 graden; de eerste drie genoemde weertypes hadden een temperatuur
van boven de 20 graden) meer gras aten dan andere kruiden. Dit was ondanks dat er genoeg andere
kruiden aanwezig waren. Er werd 26.84% gras/onder per keer gegeten en 37.16% gras/boven.
Paardenbloem, klaver en boterbloem laten allemaal lagere waardes zien. Als er dan gekeken wordt bij
zonnig en droog, is te zien dat paardenbloem, klaver en boterbloem overheersen. En dit terwijl
paardenbloem, klaver en boterbloem allemaal warme planten zijn.

Tabel 7; Consumptie
per weertype %;
Droog

Ook uit tabel 7 is te concluderen dat bij kouder weer meer gras gegeten werd bij de droge dieren dan
bij zonnig weer, 41,49% gras/onder t.o.v. 30,86% en 25,66% gras/boven t.o.v. 15,75%. Vooral bij
paardenbloem en boterbloem is hier te zien dat er meer gegeten werd bij warm weer, namelijk:
58,33% t.o.v. 19,23% en bij botenbloem: 52.95% t.o.v. 20.86%.

Tabel 8; Consumptie
per weertype %; Nat

Bij de natte dieren is wel verschil te zien ten opzichte van de droge dieren. In figuur 12 staan deze
getallen individueel bekeken op de natte dieren. Ook hier is te zien dat er duidelijk meer gras/onder
gegeten werd bij koud weer (46.8% t.o.v. 14.42%). Daarnaast werd en met warm weer wél meer gras
van de bovenkant gegeten (51.25 t.o.v. 9.38). En er werd meer boterbloem gegeten toen het kouder
was, namelijk 31.71% t.o.v. 13,08%.
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Omdat er slechts een korte tijd geobserveerd is en elk weertype dus relatief weinig voorkwam konden
deze verschillen niet geanalyseerd worden. Om hierin een verschil te kunnen waarnemen zal verder
onderzoek nodig zijn. Er zijn m.b.v. de scorekaart [2] nog diverse andere aspecten bekeken van de
conditie van de dieren. Deze zijn te vinden in bijlage 8. Echter het aantal waarnemingen is te klein om
eventuele relaties tussen conditiefactoren en constitutie te toetsen.
3. Aanvullend experiment over de kruidenkeuze
Tijdens de observaties bleek dat de dieren al snel op zoek gingen naar kruiden. Iedere ochtend kregen
de dieren een stuk weiland erbij waar ze dan ook zo snel mogelijk probeerden te zijn om de “beste”
kruiden als eerste te kunnen eten. Vanuit deze waarnemingen kan gezegd worden dat deze dieren
kruiden nodig hebben om hun graasgedrag zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarom is er extra
nog een experiment uitgevoerd om kruiden aan te bieden wanneer de meeste kruiden opwaren op een
dag waardoor ze eigenlijk alleen maar gras konden grazen. In dit experiment was er bewust gekozen
voor een aantal kruiden, namelijk:
Oregano
Warm en droog
Weegbree
Koud en droog
Kamille
Warm en droog
Muur
Koud en nat
Fig. 9; Experiment, kruiden
Zevenblad
Warm en droog
aanbieden. (op diernummer en
De uitkomsten hiervan zijn te zien in figuur 9
temperament)

De bevindingen waren dat geiten weegbree lieten liggen, dit kan zijn omdat ze het niet lekker vonden
of dat de omstandigheden hier niet naar waren (weersomstandigheden of lichamelijke aspecten). Wel
werd zevenblad schoon opgegeten, dit zou kunnen omdat ze dit kruid niet kennen, of nooit krijgen
omdat dit kruid in de schaduw groeit en de weilanden zelf hebben bijna alleen maar zonlicht. Ook kan
het wel 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 (droog-nat en heet-koud).
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, hier is ook bekeken welke dieren er in de ochtend wel of geen luzerne aten. Hier was ook
duidelijk een verschil op te merken dat leek gerelateerd aan de constituties.
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Fig. 10;Luzerne
consumptie

Chi-kwadraat-test
Message: some expected values less than 5, so test may be unreliable.
Pearson chi-square value is 10.32 with 2 d.f.
Probability level (under null hypothesis) p =

0.006

Fisher-exact test: problem - accepteert alleen 2*2 matrix
De chi-kwadraat test mag hierbij eigenlijk niet gedaan worden omdat er te lage getallen bij zitten.
Daarom is hierbij ook de fisher’s exact test toegepast.
Fisher's exact test
One-tailed significance level
Mid-P value

0.020
0.012

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

0.041
0.023
0.041
0.023

Conclusie: in beide gevallen toont de test significante verschillen tussen de totalen in de cellen.
Hierbij moet de fisher’s excact test gebruikt worden om bovenstaande reden. Ook kan er beter
uitgegaan worden van de 0.023 omdat dit het minst opportunistisch is.
Er is te zien dat er significant verschil was tussen het eten van luzerne tussen de droge en de natte
dieren. De droge dieren aten meer van de luzerne dan de natte dieren. De P-waarde is hier 0.023. Dit
betekend dat 2.3% 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. Dit kan meerdere redenen hebben,
namelijk:
Smaak: de dieren vinden het niet lekker.
Rangorde: sommige natte dieren werden weggeduwd.(zie ook bijlage 1).
Lichamelijke klachten: bv. het zou kunnen dat groene dieren vaker last hebben van
spijsverteringsproblemen waardoor ze luzerne eten.
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Compensatie in het grazen: luzerne bevat extra stikstof, net als klaver en als de droge dieren
meer luzerne eten zou het kunnen zijn dat de natte dieren dit compenseren met extra klaver uit
de wei.
Als laatste is te zien dat geit nr. 252 de laatste dagen van observatie geen luzerne heeft gegeten. De
oorzaak hiervan kan zijn dat dit dier een wond aan de uier had. Dit is op komen zetten bij dag 3. Als
dit niet het geval was geweest en het dier had gewoon luzerne gegeten dan had de P-waarde een nog
hogere significantie gehad.
De conditiescore is wel toegepast op de dieren [zie bijlage 7] alleen was er te weinig data om daar
conclusies uit te trekken. Daarbij zat er weinig verschil in de gezondheidsscore waardoor ook om die
redenen geen analyse hierop is toegepast.
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Discussie
Het hier gepresenteerde onderzoek kent een aantal onvermijdelijk beperkingen:
Er zijn in dit onderzoek slechts 8 dieren gebruikt, waarbij 4 van ieder type. Dit is te weinig om
een goed oordeel te kunnen geven van de gehele populatie aan geiten in Nederland.
Deze dieren zijn daarbij per dier maar 1 uur en 10 minuten geobserveerd. Ook dit is te kort om
een goede inschatting te geven over het graasgedrag van elk dier en om hier vervolgens
significantie uit te kunnen halen. Er werden in deze 6 dagen ook maar 3 blokken per dier
gehouden, dit maakt het dan ook welhaast onmogelijk om ieder weertype tegen te komen in
deze observatieblokken. Daarbij is de relatie tussen kruidengebruik en gezondheid helemaal
niet gelegd omdat er te weinig data beschikbaar was. Om een goede inschatting over het
kruidengebruik van verschillende temperamenten te maken bij andere type weer zal verder
onderzoek nodig zijn.
Iedere dag werd er een gedeelte van het weiland vrijgegeven aan de geiten. Na een tijdje
waren de kruiden (naast het gras) op. Het kan zijn dat er meer gras geobserveerd is omdat de
andere kruiden al op waren. Dit met name aan het einde van het observatieblok. Dit zal de
bevindingen niet zodanig beïnvloeden dat de uitkomsten niet betrouwbaar zijn.
In het weiland waren maar een beperkt aantal planten aanwezig waardoor in andere
omstandigheden de dieren wellicht andere planten uit zouden kiezen.
Doordat er observeerders door het weiland heen lopen kan het dier zich ook anders gaan
gedragen waardoor de dieren wellicht een andere keuze in planten gaan maken.
Zoals ook te zien is in bijlage 1, zijn met name de natte dieren die lager in rangorde staan
zodat zij niet kunnen eten wat ze eigenlijk willen. Bij sommige was dan ook zichtbaar dat ze
aan de kanten van het weiland bleven waar ze ongestoord konden eten en niet tegen een
andere geit opliepen. Ook dit verschijnsel zal de uitkomsten niet zodanig beïnvloed hebben dat
de waardes onbetrouwbaar waren. Dit omdat ook aan de buitenkanten van het weiland genoeg
variatie was naast het gras. Deze dieren hadden alleen de keuze niet om planten te nuttigen die
weinig voorkwamen in het weiland (bv. zuring of stellaria). Deze planten zijn sowieso weinig
voorgekomen in de observaties, dat hiermee ook niets gedaan is tijdens dit onderzoek.
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.
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).
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Advies voor evt. vervolgonderzoek
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.
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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Conclusie
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
betekenen dat de dieren meer kruiden nodig hebben om hun specifieke graasgedrag meer tot uiting te
kunnen laten komen. Veel weilanden deze dagen zijn eenzijdig en hebben geen grote diversiteit aan
kruiden waardoor het welzijn van het dier wellicht niet optimaal tot haar recht komt. Ook hebben de
dieren de keuze niet aan planten om evt. zelfmedicatie toe te passen.
Tijdens de onderzoeken viel het op dat natte geiten meer klaver aten dan droge geiten. Dit zou vanuit
de traditionele kruidenleer verklaarbaar kunnen zijn omdat klaver een warme en droge plant is. Dit zou
een aanwijzing ervoor kunnen zijn dat natte dieren meer droge planten eten, en hier dus ook naar op
zoek gaan. Dit sluit verder geen andere mogelijke verklaringen uit (bijvoorbeeld stikstofbehoefte).
Duidelijk is waargenomen dat de droge geiten in de ochtend meer van de (in de stal gevoerde) luzerne
aten dan de natte geiten. De eventuele samenhang tussen klaverconsumptie in de wei met de
stalconsumptie van luzerne, die sterk onder invloed staat van dominantiepatronen, zou nader
onderzocht kunnen worden.
Ook was zichtbaar dat juist de droge geiten meer de onderste delen van de plant aten. De onderkant
van de plant is een natter deel dan de bovenkant en ook hier zou het geval kunnen zijn dat droge geiten
wellicht op zoek gaan naar de juist natte planten(delen).
Alhoewel de (constitutie) indeling in natte en droge 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 en dus dat de H1 verworpen wordt. 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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Bijlage 1;Dominantiepatronen
Droog
D4/ 254
Zij is behoorlijk dominant en jaagt andere geiten weg als ze in de weg lopen.
D2/ 318
Ook zij is dominant over andere dieren, en zij bokt dan ook vaak met andere dieren.
Wat opvallend is, is dat de droge dieren allemaal in het bezit zijn van hoorns waardoor ze gevechten
ook eerder winnen van ongehoornde dieren. Al de uitgekozen droge geiten zijn dominant tegenover
andere dieren en staan hoger in rangorde binnen de groep.

Een gehoornde
droge geit. D3/
252

Nat
N2/ 207
Deze geit staat lager in rangorde van de groep. Echter staat zij wel hoger dan de jaarlingen (de 1700 en
de 1200 nummers).
N4/ 110
Ook voor deze geit geldt eigenlijk hetzelfde als nr. 207, zij wordt weggejaagd door andere oudere
geiten van de groep maar niet door de jongere geiten.
Over het algemeen is te stellen dat de natte geiten onder de rest van de oudere dieren staat. De jongere
dieren delven wel het onderspit aan de natte geiten. Al de natte geiten hebben geen hoorns, dit in
tegenstelling tot de droge geiten waardoor ze het eerder afleggen in gevechten. Vaak werd dan ook
waargenomen dat ze gevechten uit de weg liepen en deze dan ook niet aangingen.

Een ongehoornde
natte geit. N2/ 207
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Bijlage 2; Graasgedrag
Type: Nat/ paars
N1/ 123 (Jennie)
Deze geit eet heel secuur en zoekt de planten eruit, door met haar snuit door het gras te woelen, die zie
het lekkerst vindt. Volgorde van voorkeur: boterbloem – paardebloem – klaver – gras.
N2/ 207 (Frommeltje)
Ook deze geit eet heel secuur en heeft veel overeenkomsten met nummer 123. At ook duidelijk om
planten heen als Timothégras en ooievaarsbek. Ook is het gezien dat zij eens rond een kleine
paddestoel at. Zij heeft dezelfde voorkeur als nummer 123. In tegenstelling tot andere geiten at zij vrij
snel. Dit zou het beste omschreven kunnen worden als “vinnig” eten. Dit is echter niet bij andere
geiten nog opgemerkt.
N3/ 250 (Tommy)
Het opvallende aan Tommy is dat ze de bovenste delen van het gras eraf eet. Überhaupt eet ze veel
gras in vergelijking met de twee voorgaande natte types. Als ze de onderste delen van het gras at, was
dit vaak gras dat heel fijn van structuur was. Ze neemt ook vaak kleine hapjes, waardoor ze vaak twee
tellen van iedere plant eet waarna ze kauwt.
N4/ 110 (Annabelle)
Eet planten tot laag aan de bodem op.
Type: Droog/ groen
D1/ 664 (Fanny)
Deze geit eet aan lange stukken door. Zij tilt haar kop niet vaak op om te kauwen zoals bv. Nr 250
doet.
D2/ 318 (Renate)
In tegenstelling tot nr. 664 eet deze geit rustig en neemt ook wat meer de tijd om het eten zg. weg te
kauwen. Ook is een aantal keer opgemerkt dat deze geit de blaadjes van stengels gras af at. Deze geit
eet in tegenstelling tot de meeste andere geiten vrij veel gras en weinig kruiden.
D3/ 252
Deze geit verplaatst zich veel over het veld op zoek naar kruiden. Deze geit heeft een grote voorkeur
voor paardenbloem.
D4/ 254
Ook deze geit verplaatst zich veel over het weiland op zoek naar verschillende kruiden. Het is
opvallend dat deze kruiden zeer divers waren. Zowel gras als kruiden, zoals stellaria. Deze kwamen
weinig voor in de eetgedragobservaties. Wat ook opvallend was aan deze geit was dat zij de bovenste
halmen van het gras timothé at en de onderste stengel liet staan. Deze geit lijkt als eerste voorkeur te
hebben voor boterbloem en paardenbloem, daarna komen alle andere kruiden. Later tijdens dit
onderzoek bleek dat zij juist het gras ertussenuit pikte. Dit zou evt. te maken kunnen hebben met een
verandering in de omstandigheden of lichamelijk. Het weer was omgeslagen van een 30 graden naar
14 graden. Dit zou een oorzaak kunnen zijn geweest.

Onderzoek naar het graasgedrag van geiten

27

Bijlage 3; Tabel: Karakter eigenschappen
Nat*
Nummer (naam) geit:
123 (Jennie)
207 (Frommeltje)
250 (Tommie)
110 (Annabelle)

Constitutie:
Angstig
Meegaand / Angstig
Meegaand
Meegaand

Droog*
Nummer (naam) geit:
664 (Fanny)
318 (Renate)
252
254

Constitutie:
Dapper
Koppig / Dapper
Dapper / Snel
Dapper

*Deze karaktereigenschappen zijn besproken met Mw. R. Fokkink
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Bijlage 4; 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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Bijlage 5; Verslag interview Geitenboerderij Groot Windenberg
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.
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
kleinde 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)

Onderzoek naar het graasgedrag van geiten

30

Bijlage 6; 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.
10. Leidend dier vs Onderdanig
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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 7; 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.
7. Urineert veel vs Urineert weinig
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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 8; Gezondheidsbepaling
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