INFORMATIE AARDAPPELKEURMEESTER / CKA - CURSUS
Inhoud Aardappelkeurmeester / CKA:
• Kennis over aardappelen
• Ziekten en gebreken
• Bakkleur
• Beoordeling van aardappelen
• Keuringsreglement volgens CKA voorschriften I en II
De deelnemer ontvangt de volgende informatie:
• Cursus map
De procedure is als volgt:
1. De cursus begint meestal om 9.00 uur, er volgt dan een theoretisch en een
praktijkgedeelte;
2. De locatie wordt bepaald in overleg met de heer M. Elemans.
3. Op de afgesproken dag wordt men eerst in de gelegenheid gesteld eventuele
vragen over het theoretisch gedeelte te stellen vervolgens wordt er aandacht
besteed aan het praktijkgedeelte.
4. Aansluitend zal door de cursusleider de heer M. Elemans de algemene kennis van
aardappelen worden getraind en getoetst.
CKA / Keurmeester cursus kosten:
Opfriscursus:

€ 299,00 (excl. 21% BTW) per cursist
€ 100,00 (excl. 21% BTW) per cursist

Eisen BO akkerbouw m.i.v. 11 november 2016
-

De keurmeester dient in het bezit te zijn van een certificaat waaruit
blijkt dat hij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid heeft
afgelegd als deskundige in het vaststellen van de kwaliteit van
aardappelen. De proeve van bekwaamheid dient tenminste betrekking
te hebben op de aspecten; kennis van aardappelen in algemene zin,
kennis van de keuringsmethodiek voor de keuring van aardappelen en
kennis van ziekten en gebreken die van invloed zijn op de kwaliteit
van aardappelen.

-

In het geval de beëdigd keurmeester voor het verlopen van een
termijn van vijf jaar vanaf de datum van de beëdiging met
aantoonbaar goed gevolg een opfriscursus volgt, blijft de beëdiging
voor een aanvullende periode van vijf jaar van kracht.

Volledige regeling van BO Akkerbouw kunt u vinden op:
www.bo-akkerbouw.nl

Dit formulier s.v.p. retour sturen aan de Nederlandse Aardappel
Organisatie, t.a.v. Danny in ‘t Veld, Postbus 84102, 2508 AC Den Haag, of
per mail aan veld@nao.nl
Cursuskosten per cursist:
Opfriscursus per cursist:

€ 299,00 (excl. 21% BTW) of
€ 100,00 (excl. 21% BTW)

INSCHRIJFFORMULIER AARDAPPELKEURMEESTER / CKA CURSUS
Ondergetekende meldt zich aan voor de bovengenoemde cursus:
Soort cursus

Volledige cursus of opfriscursus
(aanvinken wat van toepassing is)

Naam cursist
Geboortedatum en -plaats
Functie
Privéadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Werkgever
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanwezigheid laboratorium

Datum: ____________________

Ja: ________

Nee: _______

Handtekening: ________________________

