Deze kaart helpt om met
een andere bril naar
uw geiten te kijken. In
vijf stappen krijgt u een
indruk van de situatie op
uw bedrijf. In het midden
staat de gewenste situatie
in groen. Aan weerszijden
staan afwijkingen
van de gewenste
situatie. Deze kaart is
een begin, suggesties
voor aanvullingen of
verbeteringen zijn welkom
(info@louisbolk.nl).
Tip: Kijk onbevangen
naar de geiten en vergeet
excuses en verklaringen. Kijk
rond alsof u op bezoek bent
op een volslagen vreemd
bedrijf.

Scorekaart voor
gezondheid bij geiten
Stap 1: Eerste indruk bij binnenkomst in de stal
Signaal De geiten zijn te rustig
Gedrag Geiten blijven liggen, komen niet
naar je toe
Reactie op binnenkomst Niet nieuwsgierig
Aantal herkauwende Weinig dieren herkauwen

Gewenste situatie
Nieuwsgierig en alert

De geiten zijn onrustig
Geiten rennen weg

Geiten kijken op
60% dieren herkauwen

Schrikachtig
Weinig dieren herkauwen

dieren
Mogelijke oorzaak - Slepende melkziekte (indien in

- Rangorde problemen

combinatie met koude oren)

- Extreem eiwitovermaat

- Overmaat aan zetmeel (indien in
combinatie met warme oren)

Stap 2: De vacht
Signaal Tekort
Kleur Rode gloed of vaal bij gekleurde

Gewenste situatie
Egaal

geiten > mogelijk koper of jodium

Overschot / Tekort
Gelig > mogelijk eiwit of kalium
overschot

tekort
Glans Dof > mogelijk suiker of vetzuren

Mooie glans

tekort

Structuur Wollig/krullend > mogelijk Vit B12 Recht
of kobalt tekort

Bedektheid Kale plekken na de rui en

Geen kale plekken

eczeemachtige huid >

Dor oud haar niet kwijt >
mogelijk zwavel tekort

mogelijk zink tekort

Stap 3: De kop
Signaal Angstig
Stand van kop en oren Naar achteren

Gewenste situatie
Horizontaal (rust),

Ziek
Hangend

Omhoog en naar voren (alert)

Kleur binnenkant n.v.t.

Rood

ooglid

Stand van de ogen n.v.t.

Neus n.v.t.

Schuimbekken n.v.t.

Bleek > bloedarmoede mogelijk door
maagdarmwormen of luizen

Bol

Plat

Droog en schoon

Snot en koortsrand van voerresten

Niet

Wel > Veel zetmeel of scheve
natrium/kalium balans

Stap 4: De conditie

0

1
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Gewenste situatie
Droogstand
Bij aflammeren
Top lactatie
Dekperiode

3 - 3,5
3 - 3,5
2 - 2,5
2,5 - 3
NB: - Voor het scoren van de conditie wordt de vulling rondom de zitbeenderen en de lendewervels beoordeeld door visuele beoordeling en voelen.
- Tijdens het scoren géén rekening houden met leeftijd, lactatiestadium en gezondheidstoestand van de geit.

Stap 5: De herkauwactiviteit en de mest
Signaal
Herkauwen >70 slagen >te veel structuur
per bolus
Consistentie Droge keutels > te weinig snelle energie of

Gewenste situatie
60 slagen

<50 >te weinig structuur

Smeuïge keutels

Als varkensmest > te veel snelle energie of

eiwit

Kleur Bleek > te weinig onbestendig eiwit

eiwit

Goed

Donker > te veel onbestendig eiwit

Onverteerde vezels n.v.t.

Weinig>

Veel > vertering op pensniveau niet goed

Onverteerde zaden n.v.t.

Geen

Wel > vertering niet goed

NB: - Beoordeel mest door de mest met een handschoen uit elkaar te wrijven.
- Vergeet niet de mest van de verschillende groepen geiten apart te beoordelen

Colofon Deze stalkaart is tot stand gekomen in het kader van het project “Biogeit”, als onderdeel van het LNV onderzoeksprogramma Biologische veehouderij waarin LBI en ASGWUR samenwerken ter ondersteuning van een kosteneffectieve onderscheidende biologische veehouderij. Samenstelling door Goaitske Iepema, Nick van Eekeren en Wim Govaerts
in samenspraak met de themagroep Weerstand van het Bedrijfsnetwerk biologische schapen- en geitenzuivel.

