Eenmaal daags melken voor weinigen voordelig
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individuele geiten varieert het verlies van
10 tot 40 procent. Bij jaarlingen in het begin
van de lactatie treedt een productieverlies
op van zo’n 30 procent. Dit komt doordat
bij jaarlingen de melkklieren nog weinig
ontwikkeld zijn. Een oplossing is om bij
jaarlingen na twee of drie maanden in lactatie
over te stappen op het eenmaal daags melken;
dan is het productieverlies vergelijkbaar met
dat van oudere geiten.

Hoewel professionele geitenhouders voornamelijk met melken hun geld verdienen, ervaren
velen tweemaal daags melken als een tijdrovende klus. Uit Frans onderzoek blijkt nu dat de uier
van geiten zeer geschikt is om slechts één keer per dag te melken. Helaas is dit economisch gezien
niet voor iedereen interessant.

I

n Frankrijk is veel onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van eenmaal
daags geiten melken. In dat land vonden
veel zelfkazers tweemaal daags melken
moeilijk te combineren met het maken en
verkopen van kaas. Het Louis Bolk Instituut
in Zeist concludeerde na het bestuderen van
de Franse onderzoeken dat geiten geen
melkinterval van 12 uur nodig hebben en
dat eenmaal daags melken voor sommige
geitenhouders aantrekkelijk kan zijn.

Grote melkboezem
Geiten kunnen 25 procent van de melk in
de melkblaasjes opslaan en wel 75 procent

Door minder vaak te melken bevat de
geitenmelk iets meer eiwit. In een Frans
onderzoek nam over de gehele lactatie het
eiwitgehalte met 1,2 tot 1,9 gram per kg
melk toe. Het vetgehalte verandert niet tot
nauwelijks.
Eenmaal daags melken heeft geen gevolgen
voor de uiergezondheid van de geit. Het
celgetal verandert niet en ook het aantal
mastitisgevallen verschilt niet.
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Niet minder krachtvoer geven

Over het algemeen hebben geiten die
eenmaal daags gemolken worden een melk
productieverlies van 15 tot 20 procent
vergeleken met twee keer melken. Tussen

Hoewel de dieren bij een keer per dag melken
minder melk geven, is het niet verstandig de
krachtvoergift daarop aan te passen. Ze zullen
dan namelijk verder in productie dalen. In
een Frans onderzoek daalde de productie
met zo’n 400 gram melk per dag als men in
plaats van 800 nog maar 500 gram kracht
voer per dag gaf. Verhogen van de kracht
voergift had echter ook geen positief effect;
bij 1.100 gram krachtvoer per dag en een
maal daags melken produceerden de geiten
niet duidelijk meer melk. Het beste is dus
om de krachtvoergift te baseren op de
melkgift bij tweemaal daags melken.
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Melkblaasje

Melksamenstelling verandert licht
in de melkboezem (zie figuur). En daarom
is een geit geschikt voor eenmaal daags
melken. Pas als de melkboezem vol zit met
melk wordt de druk in de melkblaasjes
zo groot dat deze de melkproductie remt.
Bij geiten wordt de productie pas na 18
tot 20 uur afgeremd. Als het melkinterval
langer dan 30 tot 36 uur is, treedt er
onherstelbare afbraak van de melkcellen op.

Korter melken en arbeidsbesparing

24

Klierkwab
Kwabje

Eenmaal daags melken levert bij 120 geiten
een arbeidsbesparing van 1 uur per dag op.
Bovendien nemen de werkzaamheden rond
het melken, zoals reinigen en schoonmaken
van de melkmachine en melkstal minder
tijd in beslag. Ook kan het overige werk
anders georganiseerd worden en is de
geitenhouder flexibeler in het indelen
van de dag. Wel kost het melkmaal zelf
ongeveer 30 procent meer tijd.

Lucratief onder de honderd geiten

het werk beter in te delen, maar kan het
economisch uit? Als een geit 800 liter melk
per jaar geeft en deze productie met 15 pro
cent daalt door nog maar één keer per dag
te melken, dan kost dat 120 liter melk per
jaar. Een kostprijs van 0,7234 euro per liter
melk (zoals berekend voor januari 2008
door Wim Govaerts, Louis Bolk Instituut)
betekent dan dat een geitenhouder op jaar
basis 86,80 euro per geit aan omzet mist.
In het Franse onderzoek bespaarde men
bij 120 geiten 1 uur per dag door eenmaal
daags te melken. Bij een uurloon van
20 euro per uur levert dat een kosten
besparing van rond de 7.000 euro per jaar
op. Maar het melkgeld dat men mist is
120 maal 800 liter, dus zo’n 10.000 euro.
Economisch gezien wordt één keer per dag
melken dan pas aantrekkelijk bij minder
dan honderd geiten.
Bij een hogere melkproductie per geit of
bij een lager uurloon is eenmaal daags mel
ken pas voordelig bij nog minder dieren. De
dieren alleen aan het begin van de lactatie
eenmaal daags melken en later tweemaal
daags, kan economisch gezien bij een hoger
aantal geiten uit.

Eén keer per dag melken kan een arbeid
besparing opleveren en het mogelijk maken
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