Langer Ofier, The Israeli Dairy School

De melkgeitenhouderij

in Israel is vandaag de dag een dynamisch en succesvol onderdeel van de

landbouw in het land. De normen zijn hoog en worden strikt nageleefd. De vraag naar geitenmelk
stijgt steeds verder en de Israelische melkgeitenhouders spelen daarop in. Dat meldt The Israeli
Dairy School.

n Israel wordt jaarlijks 11,1 miljoen liter
geitenmelk geproduceerd. Ongeveer
2.400 familiebedrijven houden zo'n
520.000 schapen en geiten in het land,
en het aantal is groeiende. Deze bedrijven
produceren meestal tussen 50.000 tot
200.000 liter geitenmelk per jaar. Dertig van
deze boerderijen zijn 'gesloten bedrijven'
die hun eigen melk verwerken en dat combineren met agro-toeristische activiteiten.
Extensief en (semi-)intensief
Geiten worden op verschillende manieren
gehouden in IsraeL De bedoeienen In het
zuiden van land hebben een nomadisch
bestaan en houden in totaal zo'n 20.000 geiten
op een extensieve wijze.
Daarnaast zijn er de intensieve geitenhouders
met een 'zero-grazing'-beleid en een uitgebalanceerd rantsoen voor de melkgeiten. Op

Extensieve en intensieve

geitenhouderij

deze manier worden zo'n 30.000 geiten
gehouden.
Een combinatie van beide houderijsystemen
wordt aangeduid als semi-intensief. Dit
systeem is vooral in het noordelijke deel van
het land te vinden en is verantwoordelijk
voor naar schatting 40.000 geiten.
Technologische ontwikkelingen hebben de
efficientie van de melkgeitenhouderij in
Israel verhoogd, met name op intensieve
bedrijven. Melkinstallaties zijn aanzienlijk
verbeterd in de afgelopen jaren, en geautomatiseerde gegevensregistratie heeft bijgedragen aan de verdere ontwild<eling van het
bedrijfsmanagement. De intensieve bedrijven
besteden het voeren uit aan grate voercentra.
Die leveren dagelijks een vers rantsoen of
tweemaal per week verpakt voer.
Het Israelische landbouwministerie probeert
de kwaliteit van de geitenmelkproductie te

verbeteren doordat boeren zich aan hygie_ eeisen moeten houden. En trends leiden
boeren weg van de reguliere houderij en
meer in de richting van biologische landbouw en agro-toerisme.
De Israelische zuivelorganisatie stelr verseD-=-:lende eisen als het gaat om de samensrelling
van geitenmelk. Het vetgehalre ligt gemidce~:::
op 3,76 procent en het eiwitgehalre op 3.r
procent.
The Israeli Dairy School
The Israeli Dairy School organiseen kone
op maat gemaakte seminars en beroepsopleidingen voor bezoekers aan Israel. De
interactieveseminars behandelen een scala
aan ondelwerpen, zoals: voeding, vererinaire
zorg, fokkerij en vruchtbaarheidsmanageme.;:::..
bedrijfsmanagement en marketing. en
technologische ontwikkelingen.

in Israel.
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