Verzorging
Huisvesting





Geiten zijn groepsdieren. Daarom moeten zij met
minimaal één andere soortgenoot gehouden worden.
Dit voorkomt eenzaamheid en zorgt dat de geiten
natuurlijk gedrag kunnen uitvoeren. Ook blijven ze
actiever, waardoor ze minder snel dik worden.
Geiten komen oorspronkelijk uit warme gebieden en
houden niet van kou en regen. Een droge en warme
stal is noodzakelijk voor een geit.
De omheining van een geitenverblijf dient zeer stevig
en voldoende hoog te zijn. Geiten zijn goed in
uitbreken. Daarnaast mogen de mazen in eventueel
gaas in de omheining niet te groot zijn. Geiten met
hoorns kunnen hierin blijven hangen. Om te
voorkomen dat geiten hun kop door het hek steken
kan er op 30 – 50 cm hoogte schrikdraad worden
aangebracht.







Oorspronkelijk leven geiten veel in de bergen
waar de hoeven snel afslijten. Omdat ze in
Nederland vaak op zachte ondergrond zoals stro
of gras worden gehouden, is het belangrijk om de
hoeven iedere twee tot drie maanden te
bekappen. Het is niet moeilijk, maar zonder
ervaring is het belangrijk om eerst met een
ervaren geitenhouder mee te kijken.
Om het risico op worminfecties zo laag mogelijk
te houden is het aan te raden om de geiten
geregeld op een andere weide te zetten. Na één
jaar is een weide in principe wormvrij. Vaak is
alleen in het voorjaar ontwormen dan
voldoende. Ontwormen na mestonderzoek is
sterk aan te raden, omdat hierdoor minder vaak
ontwormd hoeft te worden.
Geiten kunnen last krijgen van luizen en mijten in
de vacht. Dit kan herkend worden aan veel
krabben en schuren door jeuk en eventuele kale
plekken in de vacht. Raadpleeg de dierenarts
voor de juiste behandeling.

Voeding







Voor een goede werking van het maagdarmstelsel van
de geit is ruwvoer belangrijk. Geiten hebben hiervan
meerdere porties per dag nodig.
Van fruit en brood kunnen geiten snel dik worden, geef
hier dus niet te veel van.
Als het dieet van de geit wordt aangevuld met brokjes,
let er dan op dat dit special brokken of muesli voor
geiten is. Als er geen brokjes worden bijgevoerd, dan is
een liksteen of mineralenblok nodig.
Pas op met geiten die samen worden gehouden met
kippen; kippenvoer is niet goed voor een geit. Let ook
op met geiten die samen worden gehouden met
schapen; geef ze ieder hun eigen biks, anders levert dit
voedingsstoffen tekorten op bij de geit. Bovendien
kunnen schapen ziek worden van geitenbrok.

Gedrag
Geiten zijn kuddedieren en hebben dus
soortgenoten nodig om een fijn leven te hebben.
Het vormen van een kudde is echter niet
gemakkelijk. Zorg er in ieder geval voor dat als er
zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in
dezelfde kudde zijn, dat de mannelijke dieren zijn
gecastreerd om voorplanting te voorkomen.
Mannetjes (bokken) en vrouwtjes (geiten) gaan
vaak goed samen. Ook meerdere vrouwelijke
dieren kunnen goed samen leven. In een kudde is
wel altijd een rangorde, waardoor sommige geiten
buitengesloten kunnen worden. Is dit het geval,
zorg dan voor voldoende ruimte zodat de
buitengesloten geit of geiten kunnen vluchten.
Zorg ook voor een apart voeder- en waterbak en
een aparte slaapplaats, waar deze geit of geiten
rustig kunnen eten, drinken en rusten. Geiten van
hetzelfde ras mengen vaak gemakkelijker dan
geiten van verschillende rassen.

Huisvesting


Geiten moeten gehouden worden met minimaal één andere
soortgenoot
Groot genoeg, hoe groter hoe beter
o Minimaal 5 m2 per geit
o Afrastering minimaal 80 cm hoog voor dwerggeiten en
minimaal 110 cm hoog voor grotere rassen
Genoeg schuilmogelijkheden, groot genoeg voor het aantal geiten
Genoeg mogelijkheden om te klimmen en spelen
Zorg voor een schuurplek (boom, paal met bezem) waar de geit zich
aan kan krabben







Hygiëne




Voeding






Onbeperkt ruwvoer zoals gras
of hooi
Onbeperkt, schoon water
De voeding kan eventueel
aangevuld worden met
krachtvoer, gebaseerd op
levensfase (hoog drachtige,
lacterende, zieke of te dunne
dieren) en gewicht
De dieren mogen regelmatig
groenvoer en takken
(bijvoorbeeld van wilg,
fruitboom, hazelaar) krijgen







Langharige geiten wekelijks
borstelen
Klauwen regelmatig bekappen, elke
twee tot drie maanden
Regelmatig ontwormen, twee tot
vier keer per jaar, naar aanleiding
van mestonderzoek
Jaarlijks vaccineren

Gedrag

Het verblijf moet schoon, droog en tochtvrij zijn
o Elke dag vieze plekken verwijderen
o Wekelijks de hele stal schoonmaken
o Minimaal eens per week mest verwijderen uit de weide
De voerbak en waterbak dienen schoon te zijn
o Elke week geheel schoonmaken
o Dagelijkse controle op reinheid (geen uitwerpselen e.d. in
de bak)
De materialen (borstels e.d.) dienen schoon te zijn



Verzorging







Het kunnen uitvoeren van
sociaal- en natuurlijk gedrag
o Klimmen en spelen
Geen stereotype gedrag
vertonen zoals
o Dwangmatig likken
o IJsberen
Geen stresssignalen vertonen

Interactie



Maak geen onverwachte en drukke
bewegingen in de buurt van de geit
Zorg voor voldoende rust op een dag,
in ieder geval na elke activiteit

Stresssignalen








Meer mesten
Mekkeren
Minder eten
Verminderde melkgift
Ongewone houding
Afzonderen
Vertonen van agressie

