Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Samenvatting melkproductiecontrole.
Melkproductiecontrole – NOG
Om de deelname aan melkcontrole te stimuleren, maakt de NOG het mogelijk dat controle plaatsvindt door
een vrijwilliger, niet zijnde een familielid in de eerste of tweede graad. De NOG verkoopt hiertoe lepels en
weegschalen en heeft een instructienotitie opgesteld voor de monsternemer. Elk jaar vult de melker een
deelnameformulier in, waarop wordt vermeld bij welke V.V.O. (VeeVerbeteringOrganisatie- CR Delta,
Nijland, etc.) melkcontrole plaatsvindt, wie de monsternemer is en in welke relatie deze staat tot de melker.
De melker regelt hiertoe zelf toelevering en ophalen van de buisjes door de V.V.O..
Uitvoering melkproductiecontrole
Voor de uitvoering van de melkproductiecontrole wordt gebruik gemaakt van uitvoerende instanties als de
regionale rundveeorganisaties, het melkcontrolestation en gegevensverwerker Fokwaarde+. Voor
bedrijfsmatige geitenhouders biedt Elda productiecontrole aan. Indien de melkproducties volgens de door
de NOG opgestelde regels bepaald en vastgelegd zijn, worden de lijsten gefiatteerd. Deze gefiatteerde
melklijsten worden opgeslagen in het bestand, vermeld op officiële documenten en geven bepaalde rechten
of een status aan de geit.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan deelname aan melkproductiecontrole.
1) De te controleren geiten moeten uniek en deugdelijk zijn geïdentificeerd volgens het I&R-systeem;
2) De frequentie van monstername is eenmaal per drie, vier of zes weken. De uitvoering van de
melkproductiecontrole mag eenmalig in de zomer gedurende een periode van drie weken worden
onderbroken. Een vaste regelmaat in monstername is niet toegestaan!
De eerste proefmelking na aflammeren moet uitgevoerd worden binnen 56 dagen;
3) Alle dieren die meer dan vier dagen aan de melk zijn, moeten worden bemonsterd;
4) Van alle dieren die na de volgende proefmelkdatum hebben gelammerd, moet de lamdatum worden
opgegeven;
5) De monsternemer mag niet de geitenhouder zelf zijn, evenmin een huisgenoot of familielid in
eerste of tweede graad van de geitenhouder;
6) Er moet een opeenvolgend avond- en ochtendmelkmaal worden gemeten en bemonsterd. Voor de
gehaltebepaling is het toegestaan om een samengesteld monster te maken uit evengrote monsters
van avond- en ochtendmelk;
7) De monsternemer moet bij de melking aanwezig zijn;
8) De geitenhouder moet te allen tijde volledige medewerking geven aan de proefmelking en
hercontrole;
9) Indien er voor één of meerdere dieren bij een hercontrole verschillen worden geconstateerd ten
opzichte van de proefmelking groter of kleiner dan 15 % wordt de proefmelking voor alle dieren
niet geaccepteerd en vervangen door het resultaat van de hercontrole. Indien er duidelijke
aanwijzingen zijn voor opzettelijke beïnvloeding (ter beoordeling van het bestuur van de NOG),
worden de melklijsten van alle geiten van de geitenhouder in dat jaar niet gefiatteerd. Bij herhaald
opzettelijk beïnvloeden wordt de geitenhouder uitgesloten van verdere deelname aan
productiecontrole;
10) De deelnemer aan productiecontrole staat toe dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor
fokkerijdoeleinden, jaaroverzichten en publicaties;
11) Tot fiattering door de NOG van de melklijst kan worden overgegaan als
- aan de voorwaarden in het Reglement Melkproductiecontrole is voldaan;
- alle monsternames zijn aangemeld bij het centrale meldpunt;
-er maximaal twee fictieve proefmelkingen zijn ( proefmelkingen waarbij de gegevens deels of
totaal ontbreken ten gevolge van verloren gegaan zijn van een monster, ziekte van de geit, niet
gemonsterd om een andere reden dan biest, enzovoort).
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Stroomschema hercontrole melkproductiegegevens - NOG.

V.V.O. prikt week van controle
en meldt dit aan monsternemer

Monsternemer belt op ochtend
van monstername de melker

Melker belt of mailt voor de
avond monstername
met het centrale meldpunt.

Avondcontrole

Buisjes naar V.V.O.

Ochtendcontrole

Gehaltebepaling in
laboratorium

Avondhercontrole ( maximaal tien
dieren )

Uitslag naar FW+ /
ELDA

Bij hercontrole: resultaat
van controle en
hercontrole onmiddellijk
naar bestuurslid
fokkerijzaken NOG, die
marges beoordeelt

Centrale meldpunt
registreert elke aanmelding
op registratieformulier en
selecteert eventueel een
hercontrole

Ochtendhercontrole ( dezelfde
dieren )

Marges buiten de vastgestelde
normen: lijsten worden niet
gefiatteerd.

Onmiddellijke melding aan
de melker
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