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Onderwerpen


Wees voorbereid op hoge(re) temperaturen



Antibiotica benchmark aangescherpt per 1 januari 2023



Nieuwe eisen ongediertebestrijding per 1 januari 2023

Wees voorbereid op hoge(re) temperaturen
Nu de zomer in aantocht is, wees voorbereid op hogere temperaturen en mogelijk
hittestress bij uw kalveren. De gevoelstemperatuur in de stal is een combinatie van de
temperatuur in de stal en luchtvochtigheid, ook de luchtverplaatsing telt mee.
De Temperature Humidity Index is de uitkomst van een diersoort specifieke formule waarin
de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid als variabelen worden ingevoerd. De THI
is een hulpmiddel en geeft een schatting of en zo ja hoeveel last een kalf waarschijnlijk
ervaart. De situatie van de kalveren in de stal is altijd leidend, de THI blijft een hulpmiddel.

Wees alvast voorbereid op hogere temperaturen, denk daarbij aan:


Controleren van de ventilatiesystemen, is de maximale capaciteit toereikend voor
zwaardere kalveren in een hete periode?



Zonwerende maatregelen en ventileren vanaf de schaduwzijde;



Tijdige vliegenbestrijding;



Controleren op voldoende waterdruk/volume op de nippels/waterbakken;



Tijdig op voorraad hebben van natriumbicarbonaat en/of andere aanvullende
voeders (indien van toepassing).

De GD biedt een wekelijkse mailservice aan waarbij u een 7 daagse hittestress/THI
voorspelling krijgt voor uw postcode gebied en de gehouden diersoort. Ook vindt u op de
GD-website het hitteprotocol met alle maatregelen voor kalveren.

Antibiotica benchmark aangescherpt per 1 januari 2023

De SDa (Autoriteit Diergeneesmiddelen) heeft bepaald dat het signaleringsniveau (oranje)
vervalt en alleen met een streefniveau (groen) en actieniveau (rood) wordt gerekend.
Bedrijven die nu nog in oranje vallen, vallen straks (vanaf 1 januari 2023) in het rood.

De Vitaal Kalf voorschriften en de beoordeling worden aangepast en u wordt geïnformeerd
over de maatregelen en eventuele wijzigingen daarin.

Nieuwe eisen voor ongediertebestrijding per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden er strengere wettelijke eisen voor ongediertebestrijding.
Het inzetten van chemische middelen tegen ratten en muizen mag alleen op IPMknaagdierbeheersing gecertificeerde bedrijfslocaties en door een aanvullend geschoolde
bestrijder (IPM-KBA licentie). Dit betekent dat het vanaf januari niet langer toegestaan is
om met de KBA-licentie zelf als agrariër de bestrijding te doen.
Wilt u op uw bedrijf zelf ongedierte blijven bestrijden, volg dan tijdig de aanvullende
scholing en laat uw bedrijf certificeren. Het inhuren van een gecertificeerde
ongediertebestrijder behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie leest u op de site van IPM.

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 bij voorkeur per mail 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 b ewaken en b evorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders b evorderen. SBK is regelinghouder
van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.

Copyright © 2016 Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), All rights reserved.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.kalversector.nl

SBK - Nevelgaarde 20d - 3436 ZZ Nieuwegein - E: info@kalversector.nl - T: 088-9984325

