
SKAL gecertificeerd 

In Maart 2017 hebben we ons bedrijf aangemeld bij skal , van af deze tijd is ons land in 

omschakeling gegaan dat betekent dat het grasland rond de boerderij van gangbaar 

naar biologisch gaat. Vanaf dit moment mogen we geen kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het land moet bemest worden met biologische mest. En 

de oogst van het ruwvoer  dat jaar moest verkocht worden omdat het nog een gangbaar 

product was. Vanaf maart 2018 is het grasland het 2 e jaar in omschakeling dat ruw voer  

mochten we een klein percentage van voeren aan onze geiten, dat betekende dus dat 

we in het begin het biologische ruwvoer moesten aankopen. Vanaf maart 2019 is ons 

land volledig biologisch!  

De dieren zijn 24 november 2017 aangekomen in onze stal, ook bij de dieren is er een 

omschakeling periode van 6 maanden, in deze 6 maanden kregen ze volledig 

aangekochte ruwvoer en krachtvoer, na deze 6 maanden (maart 2018) zijn we 

gecertificeerd door de skal en zijn onze dieren biologisch, vanaf deze tijd begon ook 

onze lammertijd waardoor we onze eerste biologische melk konden leveren. 

 

Ieder jaar worden we gecontroleerd of we aan de voorwaarden voldoen, dan komt er een 

controleur die gemiddeld 2 a 3 uur aan tafel zit om alles te controleren. 

De vooraarden zijn: 

• De geiten moeten naar buiten mits het niet kan door weer omstandigheden of de 

gezondheid van de geiten 

• Er moet voldoen daglicht naar binnen komen en natuurlijk geventileerd worden 

• de geiten moet los lopen dus niet vastgezet 

• de geiten mogen maar maximaal 40% krachtvoer gegeven worden in het 

rantsoen. 

• De geiten moeten een stal oppervlak hebben van 1,5 m2 per dier 



• We moeten aantonen dat alles wat we aankopen zoals het krachtvoer/ruwvoer 

dat we gecontroleerd hebben dat het biologisch is en met een skal certificaat van 

het bedrijf. 

• Bijhouden van de administratie van de mest van wat  hoeveel er op het land 

gebracht is en van de afvoer. 

Wilt u nog meer weten kijk op www.skal.nl  
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