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Onderwerpen


Wat is de achtergrond van de vachthygiëne?



Waarom een score voor vachthygiëne en hoe wordt deze gebruikt?



Hoe wordt de vachthygiënescore bepaald?



Hoe kunt u de score verbeteren gedurende de ronde?



Hoe kunt u de score verbeteren de laatste dagen voor slacht?

Wat is de achtergrond van de vachthygiëne?
De vachthygiëne wordt door SKV sinds 2017 bij alle kalveren gescoord voor afvoer naar
slacht. Vanaf eind 2019 gaat de uitslag van de vachthygiënescore van een koppel niet
alleen naar de juridisch eigenaar van de kalveren, maar ook naar u als kalverhouder. In
deze speciale editie van de nieuwsbrief leest u wat de vachthygiëne is, welke factoren
invloed hebben op de score en hoe kunt u deze verbeteren. Daarmee voorkomen we vuile
kalveren aan de slachtlijn en kan bevuiling met mest op de karkassen worden voorkomen.

Waarom een score voor vachthygiëne en hoe wordt deze gebruikt?
Volgens de Europese hygiëneregels dienen dieren schoon bij de slachterij te worden
aangevoerd. Op grond daarvan stelt NVWA de verplichting om rekening te houden met evt.

bevuiling om hygiënisch te kunnen slachten. De harde ingedroogde mest zorgt ervoor dat
het slachtproces langzamer en/of met extra voorzorgsmaatregelen moet gebeuren. De
slachterijen kunnen anticiperen op de vachthygiënescore in het slachtproces, mits van te
voren door de juridisch eigenaar doorgegeven.

Hoe wordt de vachthygiëne score bepaald?
De vachthygiëne wordt bepaald door de bevuiling met ingedroogde mest te bepalen op het
gebied tussen de rode lijnen. Tijdens certificeren van een koppel bepaalt SKV de
vachthygiëne.

De controleur schat het aandeel kalveren met score A, B en C. Van iedere categorie wordt
indien mogelijk een foto gemaakt.


Score A, minder dan 10% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest.



Score B, tussen de 10 en 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde
mest.



Score C, meer dan 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest.

Hoe kunt u de score verbeteren gedurende de ronde?
De vachthygiënescore wordt beïnvloed door diverse factoren in huisvesting, sekse van de
kalveren, rantsoen en jaargetijde. De volgende adviezen dragen bij aan een verbetering
van de vachthygiëne.
1. Zorg voor een maximaal verantwoorde spleetbreedte en bolling van de roosters.
2. Zorg voor een goede verdeling van de spleten in het hok, ook bij muren/hekken.
3. Steek roosters open als deze dicht zitten. Dichte roosters ontstaan vooral tegen het
voerhek, achterin tegen de muur of in het eerste hok. En ook bij stallen met een aflopende
vloer onder de roosters waar vroeger boxen op hebben gestaan en de put hierop niet

voldoende is aangepast.
4. Voer vuile/natte kalveren meer gehakseld stro. In ieder geval enkele weken voor
afleveren. Dit helpt met name goed bij vaarzen.
5. Plaats vaarzen in stallen waar normaal gesproken de schoonste kalveren uit komen. Zet
de eerste ronde met nieuwe houten roosters bij voorkeur geen vaarzen op.
6. Voorkom schuimvorming op de mest in de put, door vermorsing van ruwvoer in de
mestkelder te voorkomen en te zorgen voor het juiste rantsoen (zie ook 4).
7. Zorg voor voldoende ventilatie in de stal, zodat kalveren niet bezweet raken en daardoor
vuiler worden. Naast ventileren helpt het scheren op 16 weken leeftijd van (vaars)kalveren
in de winterperiode, zodat dieren minder zweten.

Hoe kunt u de score verbeteren in de laatste dagen voor slacht?
Zorg kort voor slacht voor voldoende droog en structuurrijk rantsoen zoals snijmais en
gehakseld stro waardoor de mest droger wordt. Zorg dat kalveren geen volle pens hebben
bij transport. Hierdoor vermindert urineren en mesten en daarmee bevuiling tijdens
transport. Daarnaast voorkomt het extra maatregelen en kosten in de slachterij.

Met deze tips levert u schonere kalveren af.

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.

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen. SBK is regelinghouder
van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.
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