Zelfbeoordelingslijst Industriegroenten 2007

Naam………………………
Datum: …/…/2007;Paraaf:

1.

Voldoet?

ALGEMEEN

ja

1.1 Eigen verklaring +
zelfbeoordelingchecklijst

1.1.1

U heeft deze checklist vóór het begin van het teeltseizoen volledig
ingevuld en ondertekend. U werkt volgens deze
zelfbeoordelingchecklist.

1.2 Traceerbaarheid
(Eenduidige
registratie van het
perceel, de teelt en
afnemer)
Zie ook bijlage 2.

1.2.1

U beschikt over een overzicht van de percelen: perceelsnaam/-code
(evt. McSharry code), locatie, gewas, ras, oppervlakte en indien van
toepassing plattegrond van de bewaarrruimte.

1.2.2

U registreert alle bespuitingen, overige chemische behandelingen,
e
bemestingen en 1 oogstdatum. Bijvoorbeeld m.b.v. een
teeltregistratie- formulier, een akkerbouw managementsysteem of
spuitboekje

1.2.3

U bewaart inkoopbonnen (en/of facturen) zaaizaden, pootgoed,
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen.
inkuiltoevoegingsmiddelen en biociden (minimaal 3 jaar, zie 1.2.8)..

1.2.4

U registreert waar welke partij is opgeslagen: minimaal identificatie
van herkomst van iedere partij (perceel waarvan product afkomstig
is) en hoeveelheid (raming).

1.2.5

U registreert afgeleverde partijen (zowel af land als bij aflevering per
cel/box): datum, afnemer, hoeveelheid afgeleverd product (ton), evt.
bonnummers

1.2.6

Bij aflevering ziet u erop toe dat de juiste partij wordt opgehaald en
vermenging van partijen voorkomen.

1.2.7

Recall: bij een calamiteit dient u, onmiddellijk na ontvangst van een
verzoek daartoe, in staat te zijn om informatie (i.c. afnemer,
aflevermoment en hoeveelheid) van een of meerdere afgeleverde
partijen aan te leveren.

1.2.8

Bewaartermijn: alle registraties, rapporten controles, certificaten en
analyses dient u 3 jaar (vanaf start certificering) te bewaren.

1.2.9

Partijen die niet aan het certificaat voldoen, mogen niet
samengevoegd worden (separaat opslaan of leveren).

1.3 Calamiteiten

1.3.1

In geval van een calamiteit dient u:
vast te leggen wat er gebeurd is en welke actie u hierop heeft
uitgevoerd (formulier Calamiteiten invullen - zie bijlage 4).
aan te geven hoe u dit in de toekomst kunt voorkomen.
met uw afnemer te overleggen of dit consequenties heeft voor de
betreffende partij.
de calamiteit door te geven aan Productschap Diervoeders (fax.
070 - 3708290), indien het product bestemd is voor diervoeder.
de calamiteit door te geven aan uw CI.
de meldwijzer van de VWA te raadplegen (zie www.vwa.nl) of er
gemeld moet worden naar de VWA (0800-0488).

1.4a Wetgeving
(=should)

1.4.1

U beschikt over kennis van relevante wetgeving (residunormen,
schadelijke stoffen bijv. mycotoxinen).Bij twijfel: contact opnemen
met uw afnemer.

1.4bKennisontwik-keling,
actualisatie
vakmanschap
(=should)

1.4.2

U beschikt over kennis ten aanzien van het voorkomen van
teeltziekten, veldschimmels en bewaarziekten op peil te houden. Tip:
zie www.kennisakker.nl;
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1.

1.5 Hygiëne

1.6 Opslag hulpstoffen

1.7 Loonwerk

Zowel derden (bezoekers) als personeel weten aan welke
hygiëneregels voldaan moet worden (zichtbaar ophangen).
Minimumeis: zie bijlage 6.

1.5.2

Er dient gewerkt te worden volgens de hygiëneregels. Deze dienen
bekend te zijn bij u zelf en het personeel d.m.v. een instructie
(aantoonbaar door bijv. verklaring laten ondertekenen).

1.5.3

Afval (bijv. verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen
dusdanig opslaan dat verontreiniging van het product wordt
voorkomen.

2.2 Uitgangsmateriaal

2.3 GGO-gewassen

nee nvt.

betreft: gewasbeschermings-, voorraadbeschermings-,
ongediertebestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, meststoffen en
brandstoffen.
1.6.1 Opslag dient te voldoen aan wettelijke eisen.
1.6.2

De opslag van alle hulpstoffen vindt gescheiden plaats van
uitgangsmateriaal en/of geoogst product (niet in bewaarruimte).

1.7.1

U kunt aantonen dat loonwerker volgens de VVAK richtlijn werkt. U
bent daarom in bezit van kopie van VKL (niet nodig als loonwerker op
site www.vkl.nl vermeld staat), VVC, EUREPGAP of het Belgische
IKKB certificaat van de loonwerker (of onderaannemer) of elk ander
certificaat of inspectiebewijs die deze eisen afdekt. Als teler dit niet
kan aantonen, kan CI aanvullende controle bij loonwerker uitvoeren.
Registraties van activiteiten van loonwerker (die volgens de VVAK
regels geregistreerd moeten worden) zijn in uw bezit.

Voldoet?

TEELT

2.1 Perceelskeuze
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1.5.1

1.7.2

2.

Voldoet?

ALGEMEEN

ja

2.1.1

Geen teelt op percelen die de laatste 3 jaar verontreinigd zijn door
opbrengen van niet toegelaten stoffen stoffen (bijv. verontreinigd
slib, glas, olie, dioxines, zware metalen). Bij twijfel: grondanalyse

2.1.2

Indien perceel minder dan 5 jaar in agrarisch gebruik is, dan moet de
historie van de laatste 7 jaar bekend zijn en worden onderbouwd met
grondanalyse door erkend laboratorium.

2.1.3

Verontreinigingen dienen verwijderd te worden (let extra op glasdelen
en plastic; percelen langs wegen).

2.1.4

Geen teelt op percelen waarop meststoffen, geproduceerd op basis
van dierlijke eiwitten (bijv. beendermeel), zijn toegediend (in de
laatste 3 jaar).

2.2.1

Uitsluitend gebruik goedgekeurd uitgangsmateriaal, vrij van ziekten
en plagen (aantoonbaar d.m.v. voldoende gespecificeerde
inkoopbonnen, certificaten of factuur) en / of NAK certificaten.

2.2.2

Bij voorkeur (=should) gebruik van ontsmet zaaizaad om het risico op
ziekten en plagen tijdens de teelt te verminderen.

2.3.1

Geen teelt van GGO gewassen, tenzij met expliciete goedkeuring van
afnemer.

2.3.2

Indien GGO gewas geteeld wordt, dienen de wettelijke voorschriften
voor GGO gewassen in acht genomen te worden en de teelt volledig
geregistreerd.

2.3.3

Perceel zelf is laatste 4 jaar niet als GGO proefveld gebruikt.

2.3.4

Teelt mag niet grenzen aan GGO proefvelden met dezelfde teelt.

2.3.5

GGO partijen zorgvuldig gescheiden houden van non-GGO partijen.

2.3.6

Machines en werktuigen mogen niet in contact zijn geweest met
GGO, tenzij daarna zeer grondig gereinigd.
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2.

Voldoet?

TEELT

ja

2.3.7

Bij vondst van GGO, dit registreren op Calamiteitenformulier (bijlage
4).

2.4 Machinegebruik

2.4.1

Gebruik uitsluitend goed onderhouden, goed afgestelde en schone
machines (geen verontreiniging met productvreemde stoffen zoals
olie, vet, glas).

2.5 Bemesting

2.5.1

Bemest volgens bemestingsadvies (bij voorkeur op basis van
analysegegevens) (= should).

2.5.2

Gebruik uitsluitend bodemverbeteraars die voorzien zijn van een
(product)certificaat waarmee aangetoond wordt dat het product
voldoet aan de Meststoffenwet en nagenoeg vrij is van glas.
Glasnorm: maximaal 0,2% (m/m), op droge stof) ) en een maximale
deeltjesgrootte van 20 mm. De toetsing van de glasnorm geldt niet
voor champost. Voor GFT compost, compost van bermmaaisel,
zuiveringsslib en/of zwarte grond moet een analyserapport volgens
art. 8 van het BOOM besluit (3 jaar bewaren) en een afleveringsbewijs
overlegd kunnen worden.

2.5.3

Geen gebruik van rioolslib voor organische bemesting.

2.5.4

Registratie van gebruikte meststoffen.

2.5.5

Gebruik uitsluitend wettelijk toegestane meststoffen; geen gebruik
van meststoffen gemaakt op basis van dierlijke eiwitten (bijv.
beendermeel)

2.6 Goede dosering
meststoffen

2.6.1

Zorg voor een goede dosering door een goed afgestelde en goed
onderhouden machine, bij voorkeur getest (keuring is niet verplicht).

2.7 Gewasbeschermingsmiddelen

2.7.1

Uitsluitend gebruik van wettelijk toegestane middelen. Gebruik
middelen uitsluitend volgens wettelijk gebruiksvoorschrift en
gebruiksaanwijzing op verpakking: let vooral op de maximale
dosering, veiligheidstermijn en de frequentie van toediening. Bij
voorkeur (=should) betrekken van RCS-gecertificeerde handelaar (te
vinden op www.rcscertificering.nl). Tip: op www.ctb-wageningen.nl
kunt u checken of een middel (nog) is toegelaten.

2.7.2

Proeven met middelen waarvoor nog geen officiële toelating geldt,
mogen alleen met vergunning van CTB uitgevoerd worden (kopie
vergunning beschikbaar). Indien vergunning dit verplicht: geteelde
producten scheiden van verhandelbare product.

2.7.3

Registratie van alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (steeds
actueel)

2.7.4

De spuit is goed onderhouden en het SKL goedkeuringsbewijs (van
de spuitkeuring) is geldig (geldt ook voor loonwerker). Advies:
controleer periodiek zelf op de goede werking (dosering, spuitbeeld,
doppen).

2.7.5

Toepasser van gewasbeschermingsmiddelen beschikt over een
geldige spuitlicentie, tenminste licentie 1 (ook loonwerker)
Tip: zie www.kennisakker.nl

2.8 Ziekten, plagen en
gebreken
2.8.1

Maatregelen nemen ter preventie en indien nodig ter bestrijding (incl.
registratie) om verontreiniging met gifstoffen, giftige onkruiden, en
kwaliteitsverlies te voorkomen. Afnemer op de hoogte brengen van
aantasting (incl. registratie op calamiteitenformulier).

2.9 Watergebruik

2.9.1

Uitsluitend gebruik van water van goede kwaliteit (bijv. bron-,leidingen regenwater). Bij twijfel: informatie inwinnen bij PD of waterschap.
Bij blijvende twijfel: analyse uitvoeren. Let op riooloverstorten.

2.10 Jacht

2.10.1 Niet toegestaan indien het gevaar bestaat dat hagel in product terecht

komt.
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3.

Voldoet?

OOGST/ BEWERKING/ INSCHUREN

3.1 Machines

3.2 Verpakking van
diervoeders (alleen
eigen oogst

ja

3.1.1

Gebruik uitsluitend goed onderhouden en schone machines en
transportmiddelen om beschadiging en insleep vreemde
bestanddelen (zoals brandstof, olie, vet en glas) te voorkomen. Let in
het bijzonder op: beschadigingen inschuurapparatuur, olie- en
brandstoflekkage, gebruik schone kipwagens, kisten etc).
Bij vervoer product na andere producten (A….F), dan als volgt
reinigen:
A. diervoedergrondstoffen en voedingsmiddelen: vegen
B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)
C. kunstmest: reinigen met water
D. verpakte producten: vegen
E. droge stapelbare mest: reinigen en desinfectie
F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe
inspectie door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectieinstelling.

3.1.2

Voorkom natregenen van product (bijv. afdekken).
Aanwezigheid van dekzeil bij dreiging van regen is verplicht.

3.1.3

Geen gebruik van machines die eerder in het seizoen in contact zijn
geweest met GGO-producten, tenzij zeer grondig gereinigd.

3.2.1

Gebruik voor diervoerders uitsluitend geschikt, schoon en voldoende
(lagen) verpakkingsmateriaal (folie, big bags).

nee nvt.

3.2.2

Voorkom beschadiging van verpakkingsmateriaal (en repareer indien
nodig).
Let bij oogst op veiligheidstermijn van toegepaste gewasbeschermingsmiddelen (zie 2.7) !!

Voldoet?

4. OPSLAG / BEWARING

ja

nee nvt.

4A. Niet overdekt bewaring (in veld of betonplaat)
4.1 Niet overdekte
bewaarplaatsen

4.1.1 De bewaarplaats is schoon en goed onderhouden, vrij van
verontreini-gingen, zoals olie, chemicaliën, hout, los freesasfalt en
los puin. Kisten en containers, gebruikt voor opslag, zijn in goede
staat (niet beschadigd).

4.2 Diervoeders (alleen
bij eigen oogst)

4.2.1 Bewaak kuilkwaliteit (optimale pH: 4,5-5,4, voorkom schimmelgroei),
gebruik alleen toegestane toevoegingsmiddelen (bij levering en
toepassing door VKL gecertificeerde loonwerker wordt hieraan
voldaan).
4.2.2 Verpakte balen bij voorkeur (=should) op een geschikte ondergrond
(bij voorkeur verhard) bewaren.
4.2.3 Bij gebruik folie: voldoende folie gebruiken, beschermen tegen
beschadiging en repareer tijdig.

4B. Overdekte bewaring
(Deze eisen gelden uitsluitend als teler producten zelf opslaat in een overdekte
bewaring; anders: niet van toepassing)
4.3 Overdekte
bewaarplaats

mei 2007

4.3.1

Zorg jaarrond voor een schone bewaarplaats (bij voorkeur niet voor
andere doeleinden bijv. machineonderhoud gebruiken; vrij van
verontreinigingen; geen opslag hulpstoffen in dezelfde ruimte).

4.3.2

Goed onderhouden dak, wand enz., zodat geen vervuiling van het
product kan optreden.

4.3.3

Kisten en containers gebruikt voor opslag zijn in goede staat (niet
beschadigd).
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4. OPSLAG / BEWARING

ja

4.3.4

Bewaarruimte met geoogst product dient afgescheiden te zijn van
machineberging en werkplaats om verontreiniging van geoogst
product te voorkomen.

4.3.5

Product in tussenopslag dient volgens dezelfde eisen (dit certificaat,
VVAK of ander gelijkwaardig schema) of van GMP B1, B5 of B6 (t.b.v.
diervoeders) opgeslagen te worden.

4.3.6

Voorkom ongewenste vermenging partijen: Geen opslag in
bewaarruimte/ kisten waar in het betreffende teeltjaar GGO-gewassen
in opslag zijn geweest.

4.4 Geen direct daglicht
in bewaarruimte

4.4.1

Geen direct daglicht boven product in bewaring, waardoor groene
knollen en/of productverkleuring wordt voorkomen.

4.5 Ongediertebestrijding, vogels en
huisdieren

4.5.1

Bestrijd en/of weer ongedierte, vogels, huisdieren door
opslagplaatsen hiervoor af te schermen (sluit toegangen, gaas voor
openingen) en indien nodig het plaatsen van lokdozen/vallen.

4.6 Voorraadbeschermingsmiddelen /
kiemremming /
ontsmetting

4.6.1

Alleen wettelijk toegestane middelen toepassen. Gebruik volgens
wettelijke voorschriften en gebruiksaanwijzing (etiket): let vooral op
de maximale dosering, veiligheidstermijn en de frequentie van
toediening.
Bij voorkeur middelen betrekken van RCS gecertificeerde handelaar
(te vinden op www.rcscertificering.nl).
Registreer het gebruik.

4.7 Klimaatbeheersing/
conditionering van
het product

nee nvt.

Algemeen:
- optimale klimaatbeheersing nastreven
- product voldoende conditioneren (temperatuur, vocht, beluchting)
- voorkom schimmelvorming (mycotoxinen), let op kwaliteit product
4.7.1

Gebruik alleen goed onderhouden en goed afgestelde apparatuur

4.7.2

Gebruik alleen geschikte brandstoffen (bij directe droging of
verwarmen product: aardgas, bio-gas, LPG, propaan/butaan,
petroleum, lichte stookolie, dieselolie, zware stookolie (mits deze aan
wettelijke normen voldoet)); andere brandstoffen uitsluitend na
overleg met afnemer.

4.8 Thermometer

4.8.1

Gebruik uitsluitend breukvrije thermometer zonder kwik.

4.9 Lampen

4.9.1

Zorg voor aanwezigheid beschermplaat of gebruik breukvrije lampen
of beschermkousje. Dit is niet verplicht voor lampen in werkzone die
buiten bereik van machines of werktuigen zijn.

4.10 Koelapparatuur

4.10.1 Gebruik goed onderhouden apparatuur en afdekplaat boven het

product ter voorkoming van lekkage van koelvloeistof in product.
4.10.2 Koelapparatuur is voorzien van een STEK rapport (niet ouder dan 2

jaar).

Voldoet?

5.TRANSPORT / UITSCHUREN EN/OF AFLEVEREN
5.1 Vreemde
bestanddelen,
ongewenste stoffen

mei 2007
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5.1.1

Gebruik uitsluitend goed onderhouden en schone apparatuur en
transportmiddelen.

5.1.2

Voorkom nat worden van het product bij regen. Dekzijl dient
beschikbaar te zijn.
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5.1.3

Bij vervoer product na andere producten (A….F), dan als volgt
reinigen:
A. diervoedergrondstoffen en voedingsmiddelen: vegen
B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)
C. kunstmest: reinigen met water
D. verpakte producten: vegen
E. droge stapelbare mest: reinigen en desinfectie
F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe
inspectie door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectieinstelling.

5.1.4

Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen uit te lezen
bij aflevering.

5.1.5

Bij uithalen kuilen van eigen oogst voor diervoerders: verwijderen
van zichtbare schimmel- en broeiplekken.

5.2.1
5.2 Voorraadbeschermingsmiddelen,
kiemremming- of
ontsmettingsmiddele
n

Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachttijden) bij gebruik
deze middelen tijdens inschuring of bewaring.

5.3 Transport door
derden

producten met bestemming diervoeder: Transporteur is in het bezit
van het GMP B4.1 (transport) certificaat. Bij transport in opdracht van
de teler: kopie certificaat kunnen tonen. Als transport door of in
opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig.

5.3.1

Voldoet?

6. Gewasspecifieke aandachtspunten: handmatige oogst en
verpakking Industriegroenten
1.5 EHBO materiaal

1.5.4

ja

Zorg voor aanwezigheid van EHBO materiaal in nabijheid van
permanente werkplekken en veldwerk

3.3 Persoonlijke hygiëne 3.3.1
bij oogst - handmatig

- Schone werkkleding en handschoenen
- Kort geknipte nagels. Gelakte nagels en kunstnagels alleen indien
handschoenen worden gedragen.
- Handen wassen met zeep voor aanvang van het werk en na elk
toiletbezoek
- Geen sieraden of loshangende voorwerpen dragen.
- Lange haren dienen bijeengebonden te zijn.
- Medewerkers met overdraagbare ziekten mogen niet in aanraking
komen met het te oogsten product
- Wonden dienen afgedekt te worden met een waterafstotende
pleister van een afwijkende kleur ten opzichte van het product.

3.4 Product afval

3.4.1

Het productafval dient dagelijks uit de productieruimte te worden
verwijderd.

3.5 Klein oogstmateriaal
(mesjes)

3.5.1

Bewaak aanwezigheid door dagelijks vast te leggen wat er
uitgegeven is en terugkomt.

3.6 Verontreiniging
product met
oliën/vetten

3.6.1

Gebruik food grade olie voor machines die in contact kunnen komen
met het product.

3.7 Fust en verpakkingsmateriaal

3.7.1

Fust dient schoon en gereinigd en in goede staat te zijn:
- Gebruik geen kapotte opslagmiddelen (container, fust etc)
- Fust dient bij voorkeur van kunststof of metaal te zijn
- vervuiling met slijk, vuil, gewasresten voorkomen.
- Ontsmetten van fust moet geregistreerd worden.
- Fust dient niet op een kiezeloppervlak of andere “losse”
ondergrond te worden geplaatst
Het product in de schaduw en zo koel mogelijk bewaren.
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