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Cactussen als geitenvoer 
 

Er is geen zoet water op de boerderijen, waardoor productie van veevoer onmogelijk 
is. Cactussen groeien echter wel goed op Bonaire. Alleen hebben de lokale cactussen 
grote stekels, waardoor de geiten ze niet kunnen eten. 
 

Op basis van een literatuuronderzoek van 
H.W. Köster naar cactussen als veevoer, heeft 
POP Bonaire eind 2015 tien soorten van de 
Opuntia ficus indica cactus geïmporteerd uit 
Californië. Er bestaan Opuntia soorten zonder 
stekels, die geschikt zijn als veevoer. Deze 
cactussen worden in verschillende landen in 
Zuid-Amerika toegepast als veevoer.  
 

De cactussen zijn in en kwekerij vermeerderd, 
zie bijlage 1. De cactussen zijn getest bij een 
geitenhouder, en het bleek dat de geiten het 
graag eten. Zie bijlage 2 voor de 
overeenkomst met de geitenhouder. 
 
Bij een aantal boeren in Tra’i Montaña zouden 
aan het begin van de regentijd in 2017 

proefvelden aangelegd worden. Uit het onderzoek bleek echter dat er veel voordelen, 
maar ook veel nadelen kleven aan de cactus als veevoer. 
 

Voordelen 

 Minder water nodig dan ander veevoer. 

 Geiten vinden het lekker en eten het graag. 

 Overleven altijd, je kan ook een maand geen water geven zonder dat de 

cactussen doodgaan. 
 

Nadelen 

 Voor goede productie moet 1x per week worden geïrrigeerd. 

 Dure omheining nodig om te beschermen tegen geiten en leguanen. 

Harmonicagaas en bovenaan met kippengaas. 

 Vraagt arbeid: irrigatie, onkruidbestrijding, bemesting, oogsten, vervoeren, 

hakselen. 

 Handschoenen nodig bij het werken 

met cactussen, daar er hele kleine 

stekeltjes op zitten. 

 Ziekte in de cactus. Dit is een nieuw 

verschijnsel, dat pas de laatste 

maanden optreedt.  
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Conclusie 

In Brazilië wordt op grote schaal cactus als veevoer geproduceerd. De 

omstandigheden daar zijn iets gunstiger, daar er 200 mm meer regen valt per jaar. 

Daarnaast zijn de arbeidskosten beduidend lager. 

 

Cactus als veevoer leek veelbelovend voor Bonaire. Het blijkt echter dat de cactussen 
ziektegevoelig zijn op Bonaire. Bovendien groeien ze alleen goed wanneer geïrrigeerd 
wordt. Dit vraagt arbeid en irrigatiewater dat niet beschikbaar is op de kunuku’s. Helaas 
hebben we moeten besluiten te stoppen met dit onderzoek. Cactussen zijn geen goed 
alternatief als geitenvoer op Bonaire.  
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Bijlage 1 -  Onderzoek kwekerij cactussen 
 

 
 
  

Opuntia ficus indica
March 5, 2016

Cultivar Mother Still alive Pads New pads Use Glochids Remarks

on plant planted

1296 5 1 2 large Fodder Small Susceptible to rot

3 small

1277 4 2 2 large Fodder Small

2 small

1233 6 5 6 large 7 Fodder No PARL300 

12 small

80 hybr 5 0 3 Fodder No Susceptible to rot

89 hybr 7 7 3 large 1 Fodder Small 5 mothers without pads

3 small

1270 8 1 2 small 4 Fodder Small Susceptible to rot, Origin: Brazil

1279 5 4 1 large Nopalito No

3 small

1321 2 2 1 large Cactus pear No

JJ-1 1 1 0 Nopalito From nursery in Salinas

JJ-2 1 1 1 large Nopalito From nursery in Salinas

TM 1 1 1 small ? Bonairean cactus

Eliminated

1320 5 Fodder 8 mm Eliminated because of large glochids

1280 1 Fodder 5 mm Eliminated because of large glochids

1267 5 5 0 0 Fodder Small Eliminated, too many small glochids
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Bijlage 2 - Overeenkomst met geitenhouder 
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