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De digitale teeltfiche van Vegaplan, een efficiënt instrument voor de
producenten en voor de afnemers van landbouwproducten
Vegaplan biedt een gratis digitale teeltfiche aan voor alle Vegaplan-gecertificeerde landbouwers. Met dit hulpmiddel kan je
alle perceelsgegevens die in het kader van de Vegaplan certificering moeten worden geregistreerd, in de Vegaplan-databaseomgeving registreren en bewaren. Bovendien kan je jouw teeltfiche gemakkelijk delen met jouw afnemers.
Het filmpje hiernaast geeft een overzicht van de belangrijkste
functionaliteiten van de toepassing.
Voor de producenten:
-

Je kan een perceel aanmaken door het handmatig toe te
voegen of door het op een kaart te tekenen. Een alternatieve manier is om de percelen die je reeds
in "PAC-on-Web" (voor Wallonië) of in de verzamelaanvraag bij het E-Loket (voor Vlaanderen) hebt
aangemaakt, rechtstreeks in de Vegaplan-databank te importeren. Je kan deze percelen dan gebruiken in jouw teeltfiche. In dit geval wordt automatisch een gewasgeschiedenis aangemaakt in
jouw teeltfiche, die later kan worden aangevuld.

-

Alle uitgevoerde teeltactiviteiten, kunnen in de teelfiches worden genoteerd. Daartoe kunnen verschillende percelen met hetzelfde gewas, en dus waarschijnlijk dezelfde behandelingen, op dezelfde
teeltfiche worden gegroepeerd. Het volstaat om verschillende percelen aan één teeltfiche toe te
wijzen, zodat de registratie zeer eenvoudig blijft. In de teeltfiches kunnen onder meer de volgende
elementen worden geregistreerd: percelen, laatste oogst of teelthistoriek, planten en zaden, bemesting, toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, oogst, ... Wat de gewasbescherming betreft, werken wij samen met INAGRO, het centrum voor land- en tuinbouwonderzoek van
de provincie West-Vlaanderen, dat gegevens verstrekt over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per gewas via automatische communicatie tussen onze databanken.

-

Tenslotte kan je voor elke teeltfiche de afnemers aanduiden met wie je deze fiche wenst te delen.
Zo beslis je voor welke percelen een afnemer de oogstgegevens kan raadplegen. Je kan de toegang
van een afnemer tot een door jou toegewezen perceel te allen tijde intrekken. Als landbouwer blijf
je immers altijd eigenaar van jouw gegevens.

Voor de afnemers:
✓ Je ontvangt een e-mailbericht wanneer een van jouw leveranciers een teeltfiche deelt.
✓ Je kan alle teeltfiches van jouw leveranciers raadplegen en afdrukken.
Je krijgt als producent toegang tot onze database via deze link en als afnemer via deze link. Voor meer
informatie kan je onze gebruikershandleidingen voor landbouwers of afnemers raadplegen via deze link.

