
TEELTREGISTRATIEFORMULIER AKKERBOUWGEWASSEN

Teeltregistratieformulier akkerbouwgewassen           
Deze registratie bewaren en bij inspectie ter inzage beschikbaar houden.

  
 

Teeltjaar: :     Gebruikt uitgangsmateriaal  

Naam: :       

Adres: :      

Plaats: :     

Maat:*
Hoeveelheid:*
Plant/Zaaidatum*:   

 

Gewas:

Ras:

Perceelcodering:

Oppervlakte: 
Voorvrucht:    

Toepassing organische mest en/of compost e.d.                                                  

Datum Mestsoort Ton/ha kg-N/ton* kg-P2O5/ton* kg-K2O/ton* 1
Toepasser*  Methode* 

        

        

        

        

 Toepassing gewasbeschermingsmiddelen (ook uitvloeiers enz.)/bladmeststoffen (incl. (knol of zaad) behandelingen voor of tijdens het zaaien/planten/poten) 

Datum  Toelatingsnummer*
(zie verpakking) 

 
Volledige handelsnaam

 
Kg-ltr. /ha

 
 Behandelde 

opp. (ha)* Toepasser 
1
 Reden Methode 2

Wachttijd*  

         

         

Monitoring op schadelijke organismen, gewas beoordeeld 

Datum Resultaat beoordeling Genomen beheersmaatregel Beheersmaatregel succesvol? 
3
 

    

    

    

Toepassing niet-chemische gewasbescherming (mechanische onkruidbestrijding, biologische bestrijders, enz.) 

Datum Toegepaste behandeling Toepasser 
1
 Methode 

    

    

    

Toepassing kunstmest                                                                                                    

Datum Mestsoort Kg / ha  %- N*  %- P*  %- K*  1
Toepasser*  Methode* 

        

        

        
 

 Herkomst: 
Aankoop Eigen

Leverancier: 
Behandeld met: 

(bron: Vinçotte)                                      LET OP: * = niet verplicht voor VVAK, wel voor GLOBALG.A.P.

ha



    

Vervolgblad Naam:   Ras:  Perceelscodering:  

Toepassing gewasbeschermingsmiddelen/ bladmeststoffen (incl. uitvloeiers, hechters, plantversterkers etc.)              

Datum  Toelatingsnummer*
(zie verpakking) 

 
Volledige 
handelsnaam  

Kg-ltr. / 
ha 

 Behandelde 
opp. (ha)* Toepasser 

1
 Reden Methode 

 
 

Weersomstandigheden*
(bijv. wind, zonnig/bewolkt, 
droog/regen) 

 2
Wachttijd*
(in dagen)  

Oogstgegevens

Oogstdatum 
Geoogste opp.*
(ha) 

              4
Opbrengst (ton / ha)* Opslaglocatie*     

     

     

     

Na-oogst behandeling tijdens inschuren en/of bewaren         

Datum  Toelatingsnummer*
(zie verpakking) 

Naam middel  Kg-ltr / ton 
Totaal 
toegediend* 

 1
Toepasser* Reden* Methode*  2

Wachttijd*
(in dagen)

  

         

         

         
             1 gebruik een korte naam of initialen van de toepasser en/of de technisch verantwoordelijke; 2 wachttijd veiligheidstermijn; 3 achteraf vaststellen en invullen; 4 eventueel geschatte opbrengst;

TEELTREGISTRATIEFORMULIER AKKERBOUWGEWASSEN

 

Opmerkingen

Beregening

Datum beregening Gift (mm of m3/ha) Bijzonderheden

aarsen
Tekstvak
Reden (bij gebruik BOS 5: naam vermelden)

aarsen
Tekstvak
Gift (mm, m3/ha of uren x capaciteit

aarsen
Tekstvak
5 BeslissingsOndersteunendSysteem
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