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Wijzigingen Vitaal Kalf per januari 2019
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. Er zijn enkele wijzigingen
binnen Vitaal Kalf die per 1 januari 2019 in werking treden. In deze nieuwsbrief leest u de
wijzigingen die (mogelijk) invloed hebben op uw bedrijf, de tekstuele aanpassingen kunt u
terugvinden op onze website.
Ongediertebestrijdingsplan
Op het eigen bedrijf is het toegelaten om met een KBA-licentie ongedierte binnen stallen te

bestrijden. Om te voldoen aan de eisen die bij de KBA-licentie horen moet u een
ongediertebestrijdingsplan opstellen. In dit bestrijdingsplan legt u vast:
- de soort(en) ongedierte die bestreden worden;
- de plattegrond met de locatie van ingezette middelen (VK-C001a);
- logboek met registratie van uitgevoerde controles;
- omschrijving van correcties/acties;
- omschrijving van gebruikte ongediertebestrijdingsmiddelen;
- opvolgingsfrequentie van ingezette bestrijdingsmiddelen;
Het ongediertebestrijdingsplan is opgenomen in een nieuw voorschrift VK-C001c in Vitaal
Kalf. Als u een ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelt moet dit bedrijf ook een
ongediertebestrijdingsplan bij u achterlaten of online kunnen inzien. Vraag hier dus naar
als ze bij u langskomen.
Voerbaklengte rosé start
De aangepaste voorschriften over voerbaklengte bleken voor rosé start bedrijven niet
duidelijk. Voor rosé startkalveren is daarom nu een apart voorschrift (VK-F024a)
opgesteld. Rosé startkalveren moeten 40 cm voerbaklengte per kalf voor melk en ruwvoer
samen beschikbaar hebben. U kunt zelf indelen hoeveel ruimte u voor de melk en het
ruwvoer aanhoudt, wél moeten alle kalveren tegelijkertijd melk kunnen drinken.
Stro afkomstig van GMP+ of eigen-/buurmansteelt
Al het stro dat u gebruikt, ook het stro om hokken in te strooien moet afkomstig zijn van
een GMP+ erkende leverancier of onder eigen teelt/buurmansteelt verklaring zijn
geteeld. Een nieuw voorschrift is hiervoor in Vitaal Kalf opgenomen (VK-F002a)
Registratieformulier ziekte monitoring
Voor bedrijven die een hoog antibioticagebruik hebben en aangeschreven zijn omdat ze in
Veelgebruik, fase 1 of Veelgebruik fase 2 vallen gelden aanvullende maatregelen. Een van
de maatregelen is het moeten noteren hoeveel dieren individueel behandeld zijn en
bepalen hoeveel procent dit van het totale koppel is. Het registratieformulier is aangepast,
zodat er alleen het aantal behandelde dieren genoteerd hoeft te worden en niet dubbelop
ook het aantal zieke dieren. Het nieuwe formulier vindt u op onze website onder het kopje
diergezondheid.
Wijzigingen zichtkeuring
Als u niet onder de zichtkeuring levert, gelden deze aanpassingen niet voor u. In deze
eerdere nieuwsbrief kunt u de aanpassingen nogmaals nalezen.



Voor de zichtkeuring geldt dat stro dat gebruikt wordt voor het instrooien van
hokken afkomstig moet zijn van een GMP+ leverancier, dit verklaart u op het VKI
formulier. Voor zichtkeuring is strooisel stro van eigen-/buurmansteelt dus niet
toegelaten.



Bij leveren onder de zichtkeuring moet u gedurende de ronde bijhouden als
kalveren buiten zijn gehuisvest, gevoerd met gras/grassilage/graskuil, op zand of
niet GMP+ strooisel zijn gehuisvest. We vragen u dit bij te houden tijdens de ronde,
zodat u bij het afleveren van de (start)kalveren deze gegevens heeft. U kunt
hiervoor het 'Registratieformulier afwijkingen VKI-zichtkeuring' van Vitaal Kalf
gebruiken.

Aanvullende onderwerpen
Naast de aanpassingen in Vitaal Kalf zijn er een paar andere onderwerpen waar we uw
aandacht voor willen vragen.

Elektrakeuring
In 2018 moeten alle kalverhouderijen de elektrakeuring laten uitvoeren. Omdat de
elektrabedrijven die deze keuringen mogen uitvoeren (agro-keuring of NEN 3140) beperkte
capaciteit blijken te hebben kan het zijn dat u in 2018 niet meer bezocht kunt worden. Is
dat het geval dan laat u de keuring zo snel mogelijk uitvoeren en tijdens de Vitaal Kalf
controle toont u de getekende offerte en de gemaakte afspraak voor de keuring begin
2019.

Koppelberekening antibioticagebruik (blank)
Voor de bepaling van het antibioticagebruik zijn de koppelberekeningen weer opnieuw
toegevoegd. Hierdoor zal voor bedrijven die all-in, all-out zijn over het totale bedrijf (dus
het hele bedrijf moet op enig moment leegstaan) een koppelberekening uitgevoerd worden
Op dit moment is enkel voor blanke bedrijven een koppelberekening mogelijk. Daarvoor
gelden de volgende benchmarkwaarden voor blanke bedrijven:
Streefwaarden: ≤27
Signaleringswaarden: 28-39
Actiewaarden: >39
Gebruik actueel VKI formulier

Als u kalveren levert voor de slacht en zelf het VKI formulier invult, let er op dat u het
actuele VKI-formulier gebruikt!
Als u een verouderd formulier meelevert geeft dit problemen en leidt mogelijk tot boetes.
Vanaf januari 2019 is er een nieuw VKI formulier, dus als u het VKI formulier op uw
computer heeft opgeslagen download het nieuwe formulier en sla deze direct op zodat u
weer de meest recente versie heeft.

Meer informatie
Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact
op met SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.
Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het
SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.

