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CHECKLIST POORTWACHTERCONTROLE GRAANOOGST 2022 
 

Teler: 
 
NAAM:  _________________________________________________________ 

ADRES: ________________________________________________________ 

WOONPLAATS: __________________________________________________ 

 
Product*:  
tarwe / gerst / mais / triticale / rogge / haver / CCM vers** / ………… 
*   doorhalen wat niet van toepassing is 
** maiskorrels vochtrijk rechtstreeks van het land 
 

Eis Beoordeling (zie toelichting) 

  Voldoet Voldoet 
niet 

geheel 

Voldoet 
niet 

N.v.t.  

De Leveringsovereenkomst is aantoonbaar door 
de teler ondertekend. 

        

Er is aantoonbaar gebruikgemaakt van 
gecertificeerd zaaizaad. 

        

In geval van tarwe is er een ras gebruikt met 
een aar-fusarium-resistentie van 6 of hoger. 

        

Er is aantoonbaar een verbruiksadministratie 
van gewasbeschermingsmiddelen per perceel. 

        

De (loon)spuit is SKL gekeurd.     

Gedurende de groeiperiode is er sprake van een 
gezond gewas (geen fusarium, builenbrand 
etc.).   

    

Er kan aannemelijk worden gemaakt dat 
transportmiddelen ten tijde van de oogst voldoen 
aan de voorwaarden in de 
Leveringsovereenkomst. 

    

De loonwerker is aantoonbaar VKL- 
gecertificeerd. 

        

Bij gebruik van eigen opslag is de ruimte 
aantoonbaar schoon, droog en vrij van 
ongedierte. 

        

Bij gebruik van eigen opslag is het aantoonbaar 
dat het graan niet in aanraking komt met 
ongewenste stoffen/materialen (bijv. 
gewasbeschermingsmiddelen, behandeld 
zaaizaad, ongediertebestrijdingsmiddelen). 

        

Er is geen opslagplaats van aardappelen 
gebruikt die ontsmet is met het kiemremmiddel 
Chloorprofarm. 

    

Bij gebruik van eigen droging wordt aantoonbaar 
gebruikgemaakt van gas of lichte stookolie. 
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Toelichting 
 

Voldoet o Voldoet aan de gestelde eis 
o Actie → geen actie 

Voldoet niet geheel o Wel gebruikgemaakt van gecertificeerd zaaizaad maar 
administratie niet compleet en/of up-to-date 

o Wel gebruikgemaakt van juiste ras maar administratie 
niet compleet en/of up-to-date 

o Voorraadadministratie van GBM is wel aanwezig maar 
niet compleet en/of up-to-date 

o Actie → waarschuwing 

Voldoet niet o Genoemde eisen zijn niet aantoonbaar ingevuld of 
kunnen niet aannemelijk worden gemaakt 

o Actie → geen ontvangst zonder 
verbetermaatregelen of bij twijfelachtig product 

 
Indien voldoet niet of voldoet niet geheel graag aangeven wat er verbeterd moet 
worden:  
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

Opmerkingen beoordeling:……………..………………………………………………… 

 
………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………..………………………………………………………… 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:  
 
Naam  : ……………………………………….. 
 
Datum  : ……………………………………….. 


