TEELTFICHE
1. WAT IS EEN TEELTFICHE
Op de teeltfiche registreert u alle informatie over de teelt, het perceel of percelen waarop die verbouwd
wordt en de handelingen (inzaaien, bemesten, oogsten, enz.) die u uitvoert om deze teelt te verbouwen. Voor
elke teelt 1 moet u een aparte teeltfiche bijhouden.
Het opmaken van een teeltfiche is onder ander verplicht na een negatieve bedrijfsevaluatie van het
nitraatresidu.

2. WAT MOET GEREGISTREERD WORDEN OP DE TEELTFICHE?
2.1

De teelt

Om te beginnen moet u de teelt opgeven waarvoor u de fiche opmaakt.

2.2

De percelen

U moet het perceelnummer (en het jaar van de verzamelaanvraag waarop dat perceelsnummer betrekking
heeft) en de oppervlakte opgeven van elk perceel waarop u de teelt verbouwt. Als de teelt op verschillende
delen van een perceel op een ander moment ingezaaid/aangeplant of geoogst wordt, geeft u elk deel een
apart partijnummer. Als u op bepaalde percelen meerdere teelten verbouwt, zal eenzelfde perceel dus op
meerdere fiches voorkomen.
Per perceel moet u de voorgaande teelt invullen en aangeven of er van die voorgaande teelt oogstresten
achtergebleven zijn op het perceel. De voorgaande teelt is de teelt die op het perceel stond vóór de teelt
waarvoor u de fiche opmaakt. Dat kan de voorteelt zijn van het lopende jaar maar net zo goed de hoofdteelt of
nateelt van het voorgaande jaar. Het kan ook de hoofdteelt van het lopende jaar zijn, als de teelt waarvoor u
de fiche opmaakt de nateelt is.
Als er na de teelt waarvoor u de fiche opmaakt in hetzelfde jaar nog een ander teelt of
vanggewas/groenbedekker gezaaid of geplant wordt op het perceel, geeft u die ook op.

1

Een vanggewas of groenbedekker wordt niet beschouwd als een afzonderlijke teelt

2.3

Zaai- of plantdata

Registreer de datum of data waarop de teelt gezaaid of geplant wordt. Gebeurt dat op verschillende percelen
of partijen op verschillende data? Registreer die afzonderlijk met de vermelding van de perceels- of
partijnummers die op die dag ingezaaid of geplant werden.

2.4

Bemesting

Registreer de data waarop meststoffen toegediend werden. Per bemesting registreert u:
- het perceel of de partijnummer(s) waarop de bemesting toegediend werd. U kunt verschillende
percelen of partijen registreren bij dezelfde bemestingsdatum, op voorwaarde dat de bemesting op al
die percelen op dezelfde manier gebeurde.
- het soort meststof dat gebruikt werd
- de N- en P-inhoud van de gebruikte meststof (kg N/ton, kg P/ton)
- hoeveel meststoffen er toegediend werden (het volume dus aantal ton, liter, …)
- door wie de bemesting uitgevoerd werd (door uzelf, de loonwerker, een andere landbouwer met een
burenregeling, de mestvoerder, ….)
- de gebruikte bemestingstechniek (breedwerpig, kantstrooier, injectie, bandbemesting,
rijbemesting….).
Ook in het geval van beweiding moet er een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid N en P die op
het perceel komt door rechtstreekse uitscheiding door de dieren. Dat kunt u inschatten op basis van de
beweidingsperiode en het aantal dieren.

2.5

Irrigatie

Registreer of er irrigatie werd toegepast op de teelt en op welke percelen dat toegepast werd. Als er
geïrrigeerd werd, registreert u ook de gebruikte hoeveelheid irrigatiewater en welke bron daarvoor werd
gebruikt. Enkele mogelijke bronnen voor irrigatie zijn: beekwater, een open put, regenwater, enz.

2.6

Oogst, opbrengst en maaien van grasland

Registreer de data waarop de teelt geoogst werd. Per oogstdatum registreert u welke percelen of partijen
geoogst werden en wat de opbrengst was. Dat kan op basis van facturen, leveringsbonnen, weegbonnen, etc.
Als die informatie niet voorhanden is, bijvoorbeeld omdat u de gewassen op uw eigen bedrijf verbruikt, maakt
u een schatting van de opbrengst.
Heeft de teeltfiche betrekking op de teelt ‘grasland’? Registreer dan ook de data waarop het perceel of de
percelen gemaaid werden en geef een schatting van de opbrengst per snede.
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2.7

Analyses

Alle analyses die uitgevoerd werden op de percelen waar de teelt verbouwd wordt, of van de dierlijke of
andere meststoffen die gebruikt worden, registreert u op de teeltfiche. Als er aan een bodemanalyse een
bemestingsadvies gekoppeld werd, duidt u dit ook aan op de fiche. Ook andere relevante analyses, zoals
bladanalyses en analyses van de kuil registreert u op de teeltfiche.
Alle analyseverslagen en bemestingsadviezen bewaart u als bijlage bij de teeltfiche.

3. BIJHOUDEN VAN DE TEELTFICHES
Vul elke activiteit aan die op de teeltfiches geregistreerd moet worden. Doe dat uiterlijk de zevende dag nadat
de activiteit uitgevoerd werd. U mag de teeltfiches zowel op papier als digitaal bijhouden.
De teeltfiches moeten te allen tijden beschikbaar zijn op uw bedrijf. Als bij controle blijkt dat uw teeltfiches
niet beschikbaar zijn op uw bedrijf of dat die niet of niet correct opgemaakt zijn, riskeert u een boete van 250
euro per ontbrekende of niet correct opgemaakte teeltfiche.

4. VOORBEELD VAN EEN TEELTFICHE
Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een teeltfiche eruit zou kunnen zien. U ben niet verplicht om dat
voorbeeld te gebruiken. U mag een eigen ontworpen teeltfiche gebruiken of een teeltfiche die u al voor
andere doeleinden bijhoudt (bv. vegaplan, voor leveringen aan de veiling, etc) op voorwaarde dat die alle
vereiste informatie bevat, zoals opgesomd onder punt 2 ‘Wat moet geregistreerd worden op de teeltfiche?’.
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Teeltfiche

Landbouwernummer:……………………….

Teelt :

Variëteit:

PERCEEL
Perceelnr
(jaar VA)

1Enkel

Partijnr1

Voorgaande teelt

Opp (ha)

teelt

Jaar

Oogstresten

Volgteelt

invullen indien perceel opgedeeld in partijen.

ZAAIEN OF PLANTEN
Datum

Perceel/partij nr(s)

Zaai/plantdichtheid

BEMESTING
Datum

Perceel/
Partij nr(s)

Soort meststof

N
P
kg/ton kg/ton

Dosis

Bemestingstechniek

Uitvoerder

IRRIGATIE
Irrigatie op de teelt?
Hoeveelheid (l/ha)
Perceel/partij nr(s)
2 Geef

0 ja2

0 nee

de herkomst van het water op als u ja aanvinkt.

Herkomst water

0 beekwater
0 open put
0 regenwater

0 boorput
0 stadswater
0 andere………………………………………
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OOGST EN OPBRENGST
Datum

3 op

Perceel/partij-nr(s)

Opbrengst3

basis van facturen, weegbonnen, leveringsbonnen, of eigen inschatting als het gewas op het eigen bedrijf gebruikt wordt

Grasland
Datum maaien

Perceelnr(s)

Opbrengst

STAALNAMES, ANALYSES, BEMESTINGSADVIEZEN*
Bodemanalyses
Datum staalname

Perceel/partij-nr(s):

Bemestingsadvies

Gebruikte meststoffen
Datum staalname

Soort meststof

Overige analyse
Bladanalyses
Kuilanalyses van voedergewassen
Andere:………………………………………..

Datum staalname

*Voeg de verslagen van analyses (en eventuele bemestingsadviezen) toe aan deze teeltfiche.
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