Belangrijkste wijzigingen

KWALIGEIT

KwaliGeit Protocol 2017
Hieronder zijn per module de belangrijkste wijzigingen weergegeven van het nieuwe borgingsprogramma, wat ingaat per 1 januari 2017,
vergeleken met het KwaliGeit protocol 2010. Tussen haakjes wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

Module 1 Bedrijf
√ Kadavers worden afgedekt zodat ze niet zichtbaar en toegankelijk zijn voor passanten, honden, vogels, knaagdieren etc.
Daarnaast dient de (tijdelijke) opslag van kadavers zodanig
te zijn dat ze geen risico vormen voor de aanwezige levende
dieren op het bedrijf. (1.4.1)
√ Het gebruik van compost of voorafgaand aan de toepassing
gecomposteerd materiaal als strooisel of stalbodembedekkingsmateriaal is niet toegestaan. (1.5.1)

Module 2 Diergeneesmiddelen
√ Biest van vers afgelammerde geiten wordt ten minste 3 dagen
na aflammeren uitgehouden. Dieren waarvan de biest moet
worden uitgehouden worden zichtbaar gemarkeerd.
In de melkstal of het tanklokaal is een duidelijk leesbare beschrijving aanwezig omtrent de vaste werkwijze van melkgeiten
waarvan de biest uitgehouden moet worden.Van de dieren
waarvan biest wordt uitgehouden wordt een administratie
bijgehouden (aflammer administratie). (2.7)
√ Op het bedrijf zijn geen UDD-middelen aanwezig, uitgezonderd
UDD-middelen, zijnde antibiotica, die op het bedrijfsbehandelplan zijn vermeld, of welke zijn voorgeschreven voor één
behandeling na diagnose door de GVP-dierenarts van het te
behandelen dier. (2.2.4)

Module 3 Diergezondheid en -welzijn
√ Bij een positieve bevestiging van CL, na CL onderzoek, wordt
onmiddellijk de GVP-dierenarts of geborgde rundveedierenarts
en de ontvanger van boerderijgeitenmelk hiervan in kennis
gesteld. (3.1.1)

√ Iedere dierenarts van wie de geitenhouder met betrekking tot
geiten diensten betrekt, werkt conform de regeling GVP-code
voor melkgeitenhouderij (Goede Veterinaire Praktijkuitoefening) van de KNMvD en/of is gecertificeerd als geborgde rundveedierenarts of voldoet aan een aantoonbaar gelijkwaardige
regeling. (3.1.4)
√ De dierenarts bezoekt het bedrijf minimaal éénmaal per kwartaal. De dierenarts zorgt voor verslaglegging van alle bezoeken.
Een doordruk/kopie (evt. een digitaal afschrift) is op het bedrijf
aanwezig. De dierenarts maakt hierbij gebruik van het hiervoor
bestemde formulier, alle verplichte onderdelen op het formulier
worden minimaal meegenomen. (3.1.6)
√ Er wordt gezorgd voor pijnbestrijding bij onthoorning van
geiten, conform het Bedrijfsbehandelplan. (3.2.4)

Module 4 Voer en water
√ Erkende kwaliteitssystemen voor diervoeder zijn vermeld op
de website van NGZO www.ngzo.nl (4.1.1)

Module 5 Melkwinning en koeling
√ Aanduiding ‘uitwendige staat van tepelvoering en melkslangen’
is vervangen door ‘uitwendige staat van de melkinstallatie
(o.a. tepelvoeringen, melkslangen, opvangglazen, etc.). (5.3.5)
√ Is tekstueel aangepast naar aanleiding van recente ontwikkelingen op het gebied van (voor)koeling van de melk. Indien voor
de voorkoeling van een ander koelmedium dan bron- of leidingwater gebruik gemaakt wordt, dan is dit alleen toegestaan als
de voorkoeler is opgenomen op de lijst van voorkoelers waar
een ontheffing voor gegeven is. Zie website www.ngzo.nl. (5.8.4)

Voor vragen over het borgingsprogramma KwaliGeit kunt u de website raadplegen
(www.ngzo.nl) of contact opnemen met de NGZO te Den Haag:
Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO)
Van Stolkweg 31
2585 JN Den Haag
Tel.: +31(0)70 413 19 10
E-mail: info@ngzo.nl
Internet: www.ngzo.nl

