Franse geitenhouders inspireren
Nederlandse collega’s
Frank de Vries

Frankrijk wordt gezien als het mekka van de geitenhouderij. Nederlandse geitenhouders hebben het
houden van geiten daar afgekeken en meegenomen naar hier. Tijd om eens te kijken of de Franse
geitenhouderij ons nog steeds voor is. Getuigen van deze tocht naar Frankrijk: een touringcar vol
met geitenhouders uit Nederland en België, door voederbedrijf Agrifirm georganiseerd.

I

ndrukwekkend is de geitenhouderij in
Frankrijk zeker als je een vergelijking
maakt met onze geitensector. Met ruim
een miljoen melkgeiten is de Franse geitenhouderij vijf keer groter dan de Nederlandse.
De Saanen- en Alpine-geiten zijn de meest
voorkomende rassen in de melkgeitensector
aldaar.

Lange stallen
Toerend door het mooie Franse landschap
van de regio Poitiers vallen de lange geitenstallen erg op. Veel Franse geitenhouders
hebbentweerijige potstallen gebouwd met in
het midden een brede voergang. Zo ook geitenhouder Marc David. Deze 51-jarige Franse
boer heeft naast een geitenbedrijf met 1.800
melkgevende Alpine-geiten een melkvee
bedrijf. De stal voor de geiten is maar liefst
140 meter lang. Zijn geiten geven circa 1,4
miljoen kilo melk per jaar. David melkt in
een dertien jaar oude 56-stands carrousel van
het merk Gabard. Hij doet dat samen met
twee medewerkers. Voor het melken van de
koeien heeft hij nog eens drie medewerkers.
David is een typische Fransman. “Ik ben voor
simpelheid”, Is zijn credo. En dat blijkt maar
al te goed uit onze rondgang over zijn bedrijf
en zijn verhaal. Deze boer let perfect op de
bedrijfskosten en de arbeid. Hij houdt niet
van ‘opsmuk’. Zo doet hij al twaalf jaar niet
mee aan melkcontrole en werkt hij met
slechts één productiegroep. De stal is oud
maar functioneert nog goed, aldus David.
Alle geiten staan tegelijk twee maanden
droog. “Dan kan ik tussen december en
februarilekker vakantie vieren”, glimlacht hij.
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Frankrijk is ook een belangrijk graanland.
Dit jaar is er naar schatting 70 miljoen ton
geoogst, waarvan de binnenlandse veehouderij meer dan de helft afneemt. De kwaliteit
van het hooi en stro is zeer goed. Kuilvoer
kom je weinig tegen bij de Franse melkgeiten-
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De meeste Franse geitenhouders voeren grote, geperste luzerne brokken.

houders, omdat veel melk in rauwmelkse
kazen gaat. Grashooi en luzernehooi daarentegen zie je veel, soms in combinatie met
korrelmais.
De Franse geitenhouders zijn gek op geperste
luzernebrokken: brokken van zo’n 4 bij 4 cm.
Ook de geiten zijn er dol op en het zorgt voor
veel structuur en overvloedig speekselen van
de geit, wat de zuurgraad in de pens ten
goede komt, aldus de geitenhouder van het
bedrijf Gaec des Lois in het dorp Prahecq.
De ondernemers hier, drie broers, namen in
september dit jaar een nieuw, goed geïsoleerd onderkomen in gebruik voor hun 800
Alpine-geiten. De broers hadden bij de nieuwbouw een optimaal welzijn voor zowel geit
als mens voor ogen. Zo werd maar liefst 765
euro per geitenplaats neergeteld, inclusief
een 52-stands Albouy melkcarrousel en een
automatisch voersysteem van fabrikant
Mechineau.

Diergezondheid en ki
Opvallend was het voorkomen van de ziekte
CL op de bezochte bedrijven, een aandoening
die in Nederland niet meer voorkomt. CL
staat voor Caseous lymphadenitis, ook wel
pseudotuberculose of bultenziekte genoemd.
De bacterie Corynebacterium pseudotuber
culosis veroorzaakt de ziekte bij geiten en
schapen. De bacterie kan hardnekkig lang,
soms wel anderhalf jaar, in het milieu over
leven. De Fransen zien de ziekte niet als een
probleem, omdat het de productie niet nadelig beïnvloedt.

Geitenbeurs
Dat ‘Frankrijk geitenland’ geen loze kreet is
bewees ook de beurs Capr‘inov die op op 28
en 29 november plaatsvond. Capr’inov is een
commerciële beurs volledig gericht op de
geitenhouderij. Voor de vierde keer opende
deze tweejaarlijkse geitenbeurs zijn deuren
in Niort; op 7000 m2 met 100 exploitanten en
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naar verwachting 3.000 bezoekers. Op de
landbouwbeurs in Gorinchem, zo vertelde
een Nederlandse geitenhouder, waren slechts
twee stands over de geitenhouderij.
Ki-organisatie Capgenes was een van de
standhouders. Mathilde Kauden van de afdeling communicatie vertelde ons over ki bij
geiten in Frankrijk. Capgenes levert ingevroren sperma van Saanen- en Alpine-bokken.
Jaarlijks worden uit geiten die meedoen aan
de melkcontrole en het beste uiterlijk en de
hoogste melkgift hebben, 1.000 geiten geselecteerd. Boklammeren van deze geiten
wordenworden opgefokt. Uiteindelijk, na
een strenge selectie op uiterlijk en controle
op vele ziektes, blijven er 120 bokken over.
Daarvan wordt sperma verzameld. Dat wordt
gecontroleerd op kwaliteit en de mogelijkheid van invriezen. Er resteren dan 70 bokken
met invriesbaar kwalitatief goed sperma en
een goede libido. Na het gebruik van ingevroren sperma van deze dieren op een selectie
van geiten verspreid over het land blijven er
nog 40 bokken over. Zij gaan twee tot drie
keer per week ‘springen’ en leveren zo’n 50
rietjes met sperma per sprong. Een rietje kost
de geitenhouder, via zijn coöperatie, 30 euro.

Melkprijs
Hoewel de Nederlandse prijs voor geitenmelk
dit jaar geen reden tot klagen geeft, circa 45
cent per kg, kijken we met jaloerse blikken

Lange tweerijige stallen zijn gemeengoed in Frankrijk.

naar de Franse prijzen. “Gelukkig is de huidige
prijs van 54 cent nog goed”, aldus een geitenhouder uit Niort. Deze prijs was lange tijd
zelfs 60 cent, maar omdat de supermarkt
inkopers wisten dat er grote voorraden
geitenkaas waren, wisten ze hun inkoopprijs
behoorlijk te drukken. Inclusief premies ontvingen de drie broers uit Prahecq dit jaar
ruim 57 cent per kg. Over het algemeen is de

Nederlandse geitenhouders op bezoek bij een in september geopende geitenstal in Prahecq.
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Franse geitenmelkprijs ruim 10 cent hoger
dan de Nederlandse. En de lagere grondprijzen
en de voedergewassen ‘om de hoek’ zorgen
veelal voor een lagere de kostprijs dan bij
ons. De Franse brokprijs is vergelijkbaar met
die in Nederland, doordat die vooral afhankelijk is van eiwitbronnen van overzee. Het lijkt
erop dat ook in Frankrijk geldt dat het gras
bij de buren altijd groener is.

