Belangrijkste wijzigingen

KWALIGEIT

KwaliGeit Protocol 2019
Hieronder zijn per module de belangrijkste wijzigingen weergegeven van het nieuwe borgingsprogramma, wat ingaat per 1 januari 2019,
vergeleken met het KwaliGeit protocol 2018. Tussen haakjes wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

Indeling normen

Module 4 Voer en drinkwater

√ De normen binnen KwaliGeit zijn te herleiden naar verschillende bronnen. Om hier inzicht in te geven is nu in het handboek
per norm vermeld op welke bron de norm gebaseerd is. Het
is mogelijk dat een norm gebaseerd is op meerdere bronnen, in
dat geval ziet u meerdere icoontjes bij de betreffende norm.

√ Herkomst van diervoeders.Vrijgesteld van administratie zijn:
aan- en verkoop van diervoeders tussen primaire agrarische
bedrijven, behalve de aankoop van in buitenland geteelde diervoeders en behalve de aankoop van gemengde voeders tussen
primaire agrarische bedrijven;

Module 3 Diergezondheid en -welzijn

√ Aankoop ruwvoeder: van alle aangekochte ruwvoeders wordt
tenminste vastgelegd:
- de naam en het adres van de leverancier;
- de naam van het product/productomschrijving;
- de datum van de levering
- de geleverde hoeveelheid (4.1.5)

√ Inrichting huisvesting.Voor de geiten is voldoende ligruimte
aanwezig. Norm bij een gangbaar potstalsysteem is 1,3 m2 per
aanwezige melkgeit. Bij een bestaande stal met roostervloer
bedraagt deze norm 1,1 m2 per melkgeit. De oppervlakte per
geit dient tijdens de controle aangetoond te kunnen worden
middels bijvoorbeeld een bouwtekening en I&R gegevens. Bij
nieuwbouw of uitbreiding voor melkgeiten worden geen stallen
met roostervloer meer gebouwd/ingericht. De stallen waarin
de geiten worden gehuisvest, zijn voldoende geventileerd en
voldoende verlicht. (3.2.1)
√ Lammersterfte. De melkgeitenhouder is verantwoordelijk voor
het sterftepercentage van alle op zijn bedrijf geboren lammeren, tot een leeftijd van 21 dagen na de melddatum, ongeacht
de afvoer/verblijfplaats. Het lammersterfte-percentage van het
melkgeitenbedrijf ligt onder de actiewaarde. Na afloop van
ieder kwartaal wordt getoetst of het rollend jaargemiddelde
onder de actiewaarde ligt. Indien het lammersterfte-percentage
hoger is dan de actiewaarde wordt de geitenhouder geïnformeerd over de voor hem geldende inspanningsverplichting.
Tevens wordt de geitenhouder geïnformeerd als zijn rollend
jaargemiddelde in het signaleringsgebied ligt. (3.2.6).

Module 5 Melkwinning en koeling
√ Hygiëne rondom het melken. Overlast van vliegen en/ of overig
ongedierte in de melkstal of melkplaats wordt voorkomen.
(5.4.5)
√ Hygiëne melkkoeltank en tanklokaal. Overlast van vliegen en/of
overig ongedierte in het tanklokaal wordt voorkomen. (5.12.5)

6. Werkwijze Qlip met betrekking tot
beoordelen en certificeren
√ Nadat bij een bedrijf voor de 2e keer binnen een periode van
maximaal 48 maanden de status rood wordt toegekend en de
erkenning wordt ingetrokken, komt het bedrijf minimaal een
jaar onder verscherpt toezicht te staan en vinden binnen deze
periode 2 onaangekondigde beoordelingen plaats (de kosten
van deze beoordelingen worden door de zuivelonderneming
mogelijk doorberekend aan de geitenhouder).

Voor vragen over het borgingsprogramma KwaliGeit
kunt u de website(www.ngzo.nl) raadplegen of
contact opnemen met de NGZO te Den Haag:
Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO)
Tel.: +31(0)70 413 19 10
info@ngzo.nl - www.ngzo.nl

