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De werkwijze van het programma is dat er direct geregistreerd wordt vanuit middelenkasten, zowel 
gewasbescherming als bij meststoffen. Voor biologie wordt geen voorraad bijgehouden. 
 

Lay-out 
De tabbladen boven de groene lijn corresponderen met de blauwe tabbladen eronder. 

Gewasbescherming : Middelenkast – Biologie – Tankmixen  – Verbruik Rapportage 

Bemesting  : Meststoffen  -  Mestbakvullingen  - Verbruik Rapportage 

Energie   : Verbruik        - Mijn energiemeters  - Verbruik Rapportage 

Leveringen  : Gewasbescherming – Biologie – Meststoffen 

UO   : Emissie – Jaargegevens – Teeltplan 

Mijn Gegevens  : Contactgegevens – Modules – Locaties – Teelten – Medewerkers – Voorraad 

 

 

 

 

 

Bij Gewasbescherming, Meststoffen en Energie zijn rechtsonder de tabbladen extra opties aanwezig.  

 
- Geregistreerde gegeven inzien  -  de lijst met al ingevoerde gegevens 
- Balans     -  de beginvoorraad per 1-1-20xx 

         Vink “Voorraad overnemen” aan om de eindvoorraad van 
         31-12-20xx mee te nemen naar het nieuwe jaar. 

- Voorraadrapport   -  berekening van Balans, Levering en Verbruik  
- Tankmix verbruiken   -  een aantal middelen tegelijk op 1 datum registeren. 

 
 

- Direct onder de tabbladen ziet u de ‘broodkruimelregel’. Via deze links kunt u de weg terugvinden 
door allerlei menu’s en snel navigeren. 
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 Het is van belang dat u de basisgegevens goed en volledig invult. Die worden n.l. op diverse andere 
plaatsen in het programma hergebruikt. Hierdoor hoeft u in principe minder gegevens in te typen. 

 

Mijn gegevens 
- Bij Mijn gegevens / Locaties zijn oppervlakte en UO-nummer belangrijk om in te vullen. 

- Vul bij Mijn gegevens / Teelten Gewas, Teeltwijze, Begin en Einddatum Teelt en Oppervlakte 

zorgvuldig in. Hiermee wordt het UO Teeltplan automatisch ingevuld.) 

- Bij Mijn gegevens / Voorraad verzorgt u de voorraadinrichting. U geeft aan welke voorraadkast bij 

welke locatie hoort. Als u de module gQInkoopBeheer hebt kunt u hier ook de klantcodes van de 

toeleveranciers toevoegen. Neem anders contact op met de Servicedesk. 

Gewasbescherming  

- Als een middel in de voorraadkast op is en op nul staat dan kunt u die weer zichtbaar maken door 

het vinkje bij “Nulvoorraad verbergen” tijdelijk uit te vinken. 

- U kunt bij Tankmix en Mestbakvullingen uw eigen volgorde bepalen van de middelen in de lijst. 

- Vanuit de middelenkast kunt u Inkopen – Verbruiken - Afvoeren.  

Klik bij het middel op “Meer details” voor meer info.  

- Biologie staat op een apart tabblad. 

 
 
Voor meer informatie direct bij het CTGB en Fytostat, klik hierna op de link bij Toelatingscode. 

 
 

Bemesting 

- Nadat u een voor u ‘favoriete’ mestbakvulling hebt aangemaakt kunt u die gebruiken door op een 

juiste datum te registeren. U kunt de hoeveelheden bij elke mestbakvulling altijd aanpassen. 

Energie  

- Maak bij Energie / Mijn energiemeters eerst uw meters aan anders kunt u geen verbruik registreren. 

Leveringen 
- Als u de module gQInkoopBeheer hebt aangeschaft ziet u hier de leveringen van de diverse 

toeleveranciers. Hier kunt u geen zaken wijzigen. Deze worden automatisch in de middelenkast 

gezet. 

UO 
- Vul als eerste uw Jaargegevens in op het gelijknamige tabblad. Hierna kunt u op het tabblad Emissie 

de verbruiken zelf invullen. 


