5.5. Perceels/teeltfiche


Eis 6.3.8* - Perceels-teeltfiche – niveau 1/3

De relatie tussen de aangeleverde en uitgeleverde (inkomende en uitgaande)
producten
wordt
getoond
door
middel
van
de
correcte
ingevulde
perceel/teeltfiche. U kunt ofwel het formaat dat wordt gebruikt door de
opdrachtgever, ofwel een eigen formaat, ofwel het hieronder voorgestelde
formaat gebruiken. Dit modelfiche kan ook worden gebruikt voor de registratie
van gewasbeschermingsmiddelen.
Een opslag model-blad is ook ontwikkeld voor de registratie van de behandeling
van de landbouwproducten tijdens de opslag (zie Eis 1.2.44 *). Als de klant dit
vraagt (via een contract), kunt u verwijzen naar de perceels/teeltfiche. In dit
geval zal u het origineel bewaren en de klant zal een kopie ontvangen.

Het bijhouden en correct invullen van het perceel/teeltfiche is verplicht voor de
teelt van aardappelen, groenten & fruit en hop. Het is aanbevolen voor GOEG,
bieten en cichorei. Voor deze laatste teelten kan ook gebruikt worden gemaakt
van een spuitdagboek, een agenda, …
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Teelt- of Perceelsfiche2
Naam landbouwer:

Teelt: ……………………………………………

……………………

Referentie: identificatie producent

Productielocatie
Partijnummer3

Naam:

Oppervlakte:

Referentie:

Perceel:
Perceel:
Perceel:
Serre:

Controle fysische contaminatie productielocatie
Datum controle: … / … /…………

Bevindingen:

Voorvrucht:
A

Referentie:

20xx :
20xx :
20xx :

Zaaien of planten
Datum zaaien/planten:
Variëteit of ras:
4

Lotnummer

Referentie: dossier IN

:

Hoevezaad/-pootgoed:

0 ja

0 nee

Uitvoerder/Loonwerk:
Referentie: dossier IN

Onderstam:
HF

Entmateriaal:
Moedermateriaal:
‘zie gewasbescherming’

Fytobehandeling:

Bemesting
Datum

2
3
4
5

Soort meststof

5

Dosis/ha

Uitvoerder/
Loonwerker

Grijs gemarkeerd: verplicht veld
Indien een perceel slechts één partij planten omvat geen partijnummer noodzakelijk
Identificatie aan de hand van dossier IN
Identificatie aan de hand van dossier IN
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Toepassing gewasbeschermingsmiddelen
Datum

Naam product6

Behandelde
oppervlakte

Dosis/ha7

Uitvoerder/
Loonwerker

Behandeling zaaizaad, plant- of pootgoed : enkel indien zelf uitgevoerd

Herbiciden, fungiciden en insecticiden

Andere toegepaste bestrijdingsmiddelen en succespercentage van de
maatregelen
Behandeling
Waarnemingen aan de basis
Efficientie
van de uitgevoerde bestrijding

Irrigatie
Irrigatie uitgevoerd:

0 ja

Herkomst water:

0
0
0
0
0

0 nee

Referentie:

beekwater
open put
boorput
stadswater
regenwater

Oogst
Oogstperiode:

Referentie:

Uitvoerder/Loonwerk:

Factuur loonwerker

8

Monstername (indien van toepassing)
Datum:

Analyseresultaat

Ref. registratie
analyseresultaten

6

Identificatie aan de hand van dossier IN
Indien dosis/ha wordt ingevuld, dient de oppervlakte van het perceel / de percelen gekend te zijn via
perceelsregistratie of de totaal behandelde oppervlakte dient ingevuld te worden
8
Indien in het bemonsteringsplan niets voorzien voor het betrokken jaar niet noodzakelijk
bemonsteringsdatum en analyseresultaat te registreren. Indien analyseresultaat gunstig, niet
noodzakelijk om resultaat re registreren
7
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Opslag en/of bewerking en/of marktklaar maken
Naam landbouwer:
Referentie:

Opslag/Bewerkingsruimte:

Identificatie producent

Identificatie opgeslagen product:
Referentie

Datum IN

Hoeveelheid

teelt

Datum UIT

IN

Hoeveelheid

Bestemming

UIT

Behandeling opgeslagen product:
Referentie
teelt

Aard
behandeling

Datum
behandeling

Naam

Dosis
9

product

Uitvoerder/
Loonwerker

CIPC
(poeder,
vloeistof, gas)

Bewerken of marktklaar maken:
Referentie teelt

Datum

Type bewerking

Hoeveelheid

Bestemming

bewerking

9

Identificatie aan de hand van dossier IN
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