
AANDACHTS 
PUNTEN 
BIJ HET 
TELEN VAN 
GROENTEN.



01.
VELD 
SELECTIE.
Selecteer de beste 
perceel-teelt 
combinatie. Deze 
wordt bepaald 
door verschillende 
factoren:

Aanwezigheid van Datura  
(doornappel).

1. 

2. 
Aardappelen in voorteelt 
of aardappelopslag in een 
voorteelt.

3.
Historische vervuiling (stenen, 
glas, opgevoerde grond, ...).

Maïsstoppel 
in spinazie

3.
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Deze brochure tracht alle betrokkenen in de teelt 
van industriegroenten attent te maken voor diverse 
vreemde voorwerpen die voor, tijdens en na de teelt 
op het veld terecht komen. De aanwezigheid van 
vreemde voorwerpen zorgt voor een potentieel gevaar 
dat deze met de groenten meekomen naar de fabriek 
en daar schade veroorzaken aan machines, of erger, in 
de zak/blikje terecht komen en zo op het bord van de 
consument. Stukjes glas, metaal, schadelijke delen van 
onkruid vormen een reële bedreiging voor de gezondheid 
en het goede imago van kwaliteitsvolle en veilige groenten

Aandachtspunten bij 
het telen van groenten.

Bomen langs perceel.

4.



02.
VOOR 
DE ZAAI.
Vermijd de 
aanwezigheid 
van maïsstoppels, 
graszoden, 
koolstronken, stenen, 
bovenliggende 
stalmest en andere 
door een goede 
grondbewerking 
(zeker bij spinazie).

03.
TIJDENS
DE GROEI.
Gewasbeschermings-
middelen:

Reinig het spuittoestel 
voldoende om contaminatie 
en spuitschade te vermijden 
in uw teelten.

1. 

2. 
Spuit spoel- en restvloeistof 
niet uit op uw teelten. 
Maak eventueel gebruik 
van een fytobak, biof ilter 
of andere technieken om 
restvloeistoffen te verwerken.

Spuitschade (bv. door 
verkeerd gebruik, verkeerde 
dosis of drift) onmiddellijk 
MELDEN aan de afnemer 
zodat de nodige maatregelen 
kunnen genomen worden.

Spinazie: spuitschade 
door onvoldoende 

reiniging spuittoestel

5.

Koolstronk in geoogste
schijfwortelen



Spinazie:
plastiek in perceelrand

04.
VOOR 
DE OOGST.
Vermijd de 
aanwezigheid van 
vreemde materialen in 
oogstbakken, kipkarren 
of containers.

Loop eens rond de machine en 
controleer op losse, ontbrekende 
of kapotte onderdelen (bouten, 
glasbreuk,…), lekken, … Losse 
onderdelen dienen vastgemaakt 
te worden, lekken moeten hersteld 
worden vooraleer op te starten.

Gebruik geen beschadigde 
oogstbakken of containers. 
Controleer de bak, kipper of 
container voor deze meegenomen 
worden van de fabriek en 
vooraleer deze gevuld worden.

1. 

2. 
Verwijder & vernietig:
Doornappel (Datura):  zeker 
niet op het veld laten liggen! 
Schadelijke onkruiden zoals 
zwarte nachtschade (ipv enkel 
nachtschade), amaranten, 
melganzevoet, kamille, …. Niet 
tussen het gewas laten liggen.
Aardappelopslag. Vermijd door 
de gepaste behandeling.

4. 

Datura
in erwten

7.

Zwarte nachtschade
in bonen

Aardappelopslag 
in wortelen

Controleer de perceelsranden 
langs de openbare weg op 
sluikafval (bv. blikken, plastic 
flessen). Verwijder vreemde 
voorwerpen voor het oogsten.

3. 



Glas en stenen:
allerlei

05.
TIJDENS 
DE OOGST.
Vermijd de 
aanwezigheid van 
vreemde materialen:

Glas, olielekken, touw, 
spanbanden, sigarettenpeuken, 
…

Werkhandschoenen. Gebruik 
donkerblauwe handschoenen 
(binnen- en buitenkant) zodat 
de optische sorteerders deze 
kunnen detecteren indien ze 
toch aanwezig zouden zijn.

1. 

2. 

Prei:
steentjes op latten bak

9.

Plastiek:
allerlei

Prei:
aarde op latten bak

Oogstmateriaal (bv. messen) 
– verzamel na het oogsten al 
het materiaal en controleer of 
er geen materiaal ontbreekt. 
Indien materiaal verloren - 
onmiddellijk melden aan de 
afnemer zodat maatregelen 
kunnen genomen worden.

3. 

Grond en steengruis – 
reinig oogstbakken om 
verontreiniging in het geoogst 
product te vermijden.

4. 



06.
NA  
DE OOGST.
Laat het perceel 
proper achter, zo 
vermijd je problemen 
in de volgende teelt.

07.
TRANSPORT.

Modderspatten
op bloemkool

11.

Kool:
veldverontreinging na oogst

Vermijd modderspatten.

1. 

2. 
Vermijd contact met bomen 
(aanwezigheid van bladeren, …).

3.
Vermijd overvolle oogstbakken 
om productbeschadiging tijdens 
het stapelen te beperken.



08.
ALGEMEEN.
Let op met 
kruiscontaminatie:

Vermijd dat producten erkend 
in de ene teelt een teelt 
waar die niet in toegelaten 
zijn contamineren. 
Groentenbakken niet 
gebruiken voor behandelen 
pootgoed (met flutolanil of 
andere).

1. 

2. 
Andere aandachtspunten:
Antibioticaspuiten behoren 
in de vuilnisbak. Deze kunnen, 
na gebruik van vervuilde 
stalmest, mee geoogst 
worden met de gewassen.

3. 
Algemene regel:
In geval van problemen of 
twijfels: contacteer agrodienst 
afnemer vooraleer te leveren. 
Zo kan samen naar de beste 
oplossing gezocht worden in 
het kader van voedselveiligheid 
op het eindproduct.
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