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Copyright © mei-23, AGROVISION behoudt zich het recht om de inhoud van deze handleiding, 
indien nodig, zonder waarschuwing te wijzigen. AGROVISION heeft alle voorzorgsmaatregelen 
genomen om fouten en omissies in de handleiding te voorkomen, maar aanvaardt geen 
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die 
voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding; of deze schade nu direct of indirect is. Indien 
u onjuistheden ontdekt, gelieve AGROVISION of één van haar medewerkers hiervan op de 
hoogte te brengen en wij zullen correcties aanbrengen voor de volgende uitgave. 
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Hoofdstuk 1 Over CropVision 
Met CropVision heeft u op één centrale plek alle informatie beschikbaar die u helpt om uw teelt 
te optimaliseren. In enkele stappen heeft uw teeltadministratie op orde. Dankzij koppelingen met 
externe partijen kunt u met één druk op de knop gegevens ophalen en versturen. Dat scheelt u 
een hoop tijd.  
 
CropVision is standaard beschikbaar op PC en als app. U kunt de app downloaden op uw 
smartphone, tablet of Trimble Terminal. Waar u ook bent, op het land, in de trekker of thuis achter 
uw PC. U heeft overal toegang tot CropVision.  
 
CropVision is ontwikkeld voor én door akkerbouwers. Meer dan 30 jaar ervaring en kennis zit in de 
ontwikkeling van de teeltsoftware. Bovendien hebben al onze helpdeskmedewerkers een 
agrarische achtergrond. Ons team weet wat er speelt en deelt dezelfde passie. 
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Hoofdstuk 2 Inloggen 

Hoofdstuk 2.1 Inloggen 
Volg de onderstaande stappen om in te loggen in CropVision:  

 
1. Ga naar www.cropvision.nl of www.cropvision.be 
2. Klik op Login (rechts bovenaan). 

 

 
 

3. Uw gebruikersnaam is: uw klantnr. van AgroVision (deze staat op de orderbevestiging of 
op uw factuur, 5 of 6 cijfers). 

4. Voer uw wachtwoord in. 
 

 
 

Hoofdstuk 2.2 Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten 
Uw gebruikersnaam is uw klantnummer bij AgroVision, deze staat op de orderbevestiging of op 
uw factuur, 5 of 6 cijfers. Volg de onderstaande stappen om een nieuw wachtwoord aan te 
vragen:  
 

1. Klik onder de knop Inloggen op Klik hier als u het wachtwoord niet kent. 
 

https://www.agrovision.com/nl/producten/teelt/teeltregistratie
https://www.agrovision.com/be/producten/teelt/teeltregistratie
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2. Voer uw gebruikersnaam in. 
3. Vul uw E-mail adres in (zoals die bekend is bij AgroVision). 
4. Klik op Verzenden. 

 

 
 
 

5. Klik op de link in de zojuist ontvangen e-mail. (controleer uw spambox)  
 

 
 

6. Vul een nieuw wachtwoord in. 
7. Klik vervolgens op OK. 
8. Klik nogmaals op OK en u bent ingelogd. 
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Hoofdstuk 3 Opbouw CropVision 

Hoofdstuk 3.1 Menuknoppen (met of zonder icoontje) 
Bovenin CropVision vindt u de menuknoppen. Afhankelijk van de grootte van het beeldscherm 
ziet u icoontjes óf u ziet icoontjes met de beschrijving, zoals ‘Mijn bedrijf’ of ‘Communicatie’. 
 

 
De menuknoppen als icoontjes zonder beschrijving 
 

 
De menuknoppen als icoontjes met beschrijving 
 

Hoofdstuk 3.2 Uitleg menuknoppen en modules 
Hieronder vindt u per menuknop en module een korte beschrijving: 
 
Menuknoppen: 

• Mijn bedrijf: pas hier uw bedrijfsgegevens aan en bekijk de ontvangen adviezen van uw 
teeltadviseur. 

• Communicatie: hier vindt u alles rondom de communicatie met uw afnemer, 
laboratoria, leverancier en teeltadviseur.  

• Registratie: het belangrijkste onderdeel van CropVision; deze bestaat uit de 
teeltregistratie en het bouwplan overzicht. 

• Advies: hieronder vallen de aanvullende adviesprogramma’s Gewis, ProPhy en Uien. 
• Voorraden: houdt hier uw voorraadadministratie van middelen en meststoffen bij. 
• Saldo: dit is een aanvullende module. Bereken hier uw saldo’s. 
• Mineralen:  dit is een aanvullende module waarmee u de resterende gebruiksruimte kan 

berekenen. 
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• Lijsten: maak hier het programma bedrijfsspecifiek. U kunt hier bijvoorbeeld tankmixen, 
medewerkers en meststoffen aanmaken. 

• Help: rechtsboven in het programma vindt u de blauwe helpknop. Raadpleeg hier de 
instructievideo’s, selfservice en stappenplannen. 

• Contractor: wordt verwacht in 2023. 
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Hoofdstuk 4 CropVision App 

Hoofdstuk 4.1 Algemene informatie 
De CropVision App zit standaard bij CropVision Professional. De app is beschikbaar voor uw 
smartphone, tablet of Trimble terminal (GFX-750 & 2050).  
 
Met de CropVision App kunt u het volgende. 

• Registraties toevoegen, raadplegen, bewerken en verwijderen. 
• Teeltvormen op de kaart bekijken. 
• Met meerdere personen tegelijk inloggen. 
• Géén synchronisatie met de PC. U werkt direct online. 

 
U kunt de app pas gebruiken als het bouwplan in CropVision is aangemaakt. Het aanmaken 
van het bouwplan doet u via de computer. 

 

Hoofdstuk 4.2 Installeren  
Volg de onderstaande stappen om de CropVision app te installeren:  
 

1. Ga naar de App Store (iOS), de Play Store (Android) of App Central (Trimble). 
2. Zoek de app ‘CropVision App’ (app met de graanhalm) en klik op download of 

installeren. 
3. Start de app en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u de 

gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Ga naar hoofdstuk 2.2. 
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Hoofdstuk 5 Eerste keer opstarten  
NL: start vanaf hoofdstuk 5.1 
BE:   start vanaf hoofdstuk 5.3 

Hoofdstuk 5.1 Eerste keer opstarten (alleen NL) 
Bij de eerste keer opstarten van CropVision Professional krijgt u de keuze hoe u het bouwplan wilt 
aanmaken. U krijgt u het onderstaande scherm te zien: 
 

 
 
U kunt kiezen uit Automatisch of Handmatig: 
 

• Automatisch (aanbevolen)  
Bij deze keuze worden de meest recente gegevens, die bekend zijn bij RVO, automatisch 
ingelezen in CropVision. In CropVision worden de percelen en teelten aangemaakt en 
bijbehorende vormen op de kaart ingetekend. U kunt vervolgens de aangemaakte 
percelen, teelten en vormen eventueel bewerken. Ook kunt u extra percelen en teelten 
handmatig toevoegen.  

 
o U kunt één keer per teeltjaar de gegevens ophalen bij RVO. 
o Als u de meest recente perceel gegevens wilt inlezen, registreer dan eerst uw 

percelen bij RVO .En ga dan verder in CropVision.  
o Na het aanmaken van het bouwplan kunnen wijzigingen bij RVO niet opnieuw 

worden ingelezen, de wijzigingen zult u handmatig moeten invoeren. 
o U kunt wel het bouwplan opnieuw inlezen, door het teeltjaar leeg te maken. Let op: 

u verwijdert dan alle percelen, teelten, vormen en ingevoerde 
(voorraad)registraties.  

o Er worden geen gegevens terug gestuurd naar RVO. 
 

• Handmatig  
Bij deze keuze voert u handmatig de percelen en teelten in. De vormen op de kaart tekent 
u handmatig in of u maakt gebruik van de referentielagen.  
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➢ Heeft u gekozen voor Automatisch? Ga naar hoofdstuk 5.2.  
➢ Heeft u gekozen voor Handmatig? Ga naar hoofdstuk 5.3. 

 
Wat is het verschil tussen percelen en teelten? Meer informatie leest u in hoofdstuk 6.4. 

 

Hoofdstuk 5.2 Automatisch (alleen NL) 
Heeft u in hoofdstuk 5.1 gekozen voor Automatisch? 
Dan krijgt u onderstaande scherm: 
 

 
 
Er wordt gevraagd om een machtiging in te stellen op de website van RVO. Als u deze 
machtiging heeft ingesteld dan worden de percelen, teelten en vormen op de kaart 
automatisch aangemaakt in CropVision. Dit bespaart u veel tijd. 
 
Volg de onderstaande stappen om de machtiging in te stellen op de website van RVO.  
 

1. Klik op hier om de handleiding te openen, en volg de stappen in de handleiding. 
2. Vul uw eigen Kamer van Koophandel nummer in. Dus niet het Kvk nr van Agrovision. 
3. Dit is het vestigingsnummer. Standaard is dit ‘0000’. 
4. Klik op Verder. 

 
Krijgt u een foutmelding? Controleer op de website van RVO of u de machtiging goed heeft 
ingesteld en controleer op de einddatum van de percelen. De einddatum mag niet in het 
verleden liggen. 

 
5. Bekijk de instructievideo en klik vervolgens rechtsonder op Verder om de 

opstartbegeleiding te starten. 
 

https://verint.agrovision.nl/PrivateData/CropVision/Machtiging_RVO_instellen.pdf
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Heeft u alle stappen voltooid? 
 
CropVision is nu klaar voor gebruik!  

 
 

6. Aan de linkerkant staan uw percelen en teelten. 
7. Linksboven (in het blauw) kunt u kiezen tussen teelten en percelen. 
8. In het midden ziet u de kaart, met de ingetekende vormen. 

 

Hoofdstuk 5.3 Handmatig  
BE: Bij de eerste keer opstarten van CropVision Professional krijgt u de instructievideo. Bekijk de 
instructievideo en klik vervolgens rechtsonder op Verder om de opstartbegeleiding te starten. 
NL: Heeft u in hoofdstuk 5.1 gekozen voor Handmatig? Dan krijgt u onderstaande scherm: 
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Bekijk de instructievideo en klik vervolgens rechtsonder op Verder om de opstartbegeleiding te 
starten. 
 
Heeft u alle stappen voltooid? 
 
CropVision is klaar voor gebruik! 
 

 
 
 
Tenslotte,  

• U kunt percelen en teelten handmatig toevoegen (hoofdstuk 6.5 en 6.6). 
• Voor het intekenen van de vormen op de kaart verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 7.2 

en 7.3. 
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Hoofdstuk 6 Bouwplan (percelen en teelten) 

Hoofdstuk 6.1 Uitleg schermen en knoppen  
Via de menuknop Registratie, Teeltregistratie ziet u het onderstaande scherm. 
 

1. Hier staan de percelen of teelten.  
2. Wissel hier van teelten naar percelen. 
3. Voeg met de knop + Teelt of + Perceel een nieuwe item toe. 
4. 4 tabbladen: Kaart, Registraties, Onderzoeken en Rapporten. 
5. De kaart met de ingetekende teelt en perceelsvormen. CropVision heeft twee 

verschillende kaarten, een percelenkaart en een teeltenkaart.  
6. Hier kunt u een kaartlaag kiezen. Handig bij het aanmaken van een nieuwe vorm op de 

kaart. 
7. De groene registratieknoppen voor het registreren van bewerkingen. 

 

  
 
Extra toelichting bij punt 4: 

• Kaart: Op de kaart tekent u de vormen van de percelen en de teelten in. CropVision heeft 
twee aparte kaarten; een percelenkaart en teeltenkaart. Linksboven (in het blauw) kunt u 
switchen tussen Percelen en Teelten. 

• Registraties: Hier vindt u de (uitgevoerde) bewerkingen. 
• Onderzoeken: Hier staan de uitgevoerde onderzoeken op het perceel of teelt. 
• Rapporten: Aan de rechterkant vraagt u verschillende rapporten op die u kunt opslaan 

als PDF-bestand met de printerknop (rechtsboven). 
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Hoofdstuk 6.2 Nieuw teeltjaar aanmaken  
Volg de onderstaande stappen om een nieuw teeltjaar aan te maken: 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie. 
2. Klik linksboven op het jaartal.  
3. Kies + Teeltjaren beheren, klik op + Toevoegen. 
4. Kies een van drie opties: 

 

 
 

• Alles overnemen vanuit 20.. 
De percelen en teelten (zonder registraties) uit het vorige teeltjaar worden meegenomen 
naar nieuwe teeltjaar. Vervolgens kunt u in het nieuwe teeltjaar de percelen, teelten en 
vormen op de kaart bewerken of verwijderen. Nieuwe percelen en teelten kunt u 
handmatig toevoegen. 
 

• Huidige gegevens ophalen RVO 
Bij deze keuze worden de meest recente gegevens, die bekend zijn bij RVO, automatisch 
ingelezen in CropVision. In CropVision worden de percelen en teelten aangemaakt en 
bijbehorende vormen op de kaart ingetekend. U kunt vervolgens de aangemaakte 
percelen, teelten en vormen eventueel bewerken. Ook kunt u extra percelen en teelten 
handmatig toevoegen.  

 
o U kunt één keer per teeltjaar de gegevens ophalen bij RVO. 
o Als u de meest recente perceel gegevens wilt inlezen, registreer dan eerst uw 

percelen bij RVO .En ga dan verder in CropVision.  
o Na het aanmaken van het bouwplan kunnen wijzigingen bij RVO niet opnieuw 

worden ingelezen, de wijzigingen zult u handmatig moeten invoeren. 
o U kunt wel het bouwplan opnieuw inlezen, door het teeltjaar leeg te maken. Let op: 

u verwijdert dan alle percelen, teelten, vormen en ingevoerde 
(voorraad)registraties.  
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o Er worden geen gegevens terug gestuurd naar RVO. 
 

• Niets, Ik wil leeg beginnen 
U begint het nieuwe teeltjaar zonder teelten. De percelen worden wel meegenomen naar 
het nieuwe teeltjaar. U kunt in het nieuwe teeltjaar de teelten handmatig aanmaken.  
 

Tenslotte,  
• Heeft u de gegevens opgehaald bij RVO, controleer de ingelezen teelten en vormen op de 

kaart. 
• U kunt de teeltgegevens bewerken (hoofdstuk 6.8). 
• Daarna kunt u extra (huur)percelen en teelten handmatig toevoegen (hoofdstuk 6.5 en 

6.6). 
• Voor het intekenen van de vormen op de kaart verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 7.2 

en 7.3 
 

Hoofdstuk 6.3 Teeltjaar leegmaken (verwijderen)   
Volg de onderstaande stappen om een teeltjaar te verwijderen: 
Het verwijderen van een teeltjaar kan niet worden teruggedraaid! 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie. 
2. Klik linksboven op het jaartal en kies + Teeltjaren beheren 
3. klik op Leegmaken, vul het teeltjaar in en klik op Ja.  
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Hoofdstuk 6.4 Wat is het verschil tussen een perceel en een teelt? 
In CropVision maken wij onderscheid tussen percelen en teelten. Via de menuknop Registratie, 
Teeltregistratie kunt u linksboven (rode pijl) switchen tussen Percelen en Teelten. 
 

 
 
Op een perceel (een stuk landbouwgrond) kunnen één of meerdere gewassen geteeld worden. 
Dit worden teelten genoemd. 
 
Bij een perceel worden de volgende gegevens vastgelegd: 

• Naam van het perceel 
• Grondsoort 
• Oppervlakte 
• Land 
• Start- en Einddatum 
• Ligging perceel 

 
Bij een teelt worden de volgende gegevens vastgelegd: 

• Naam van de teelt 
• Teeltjaar 
• Gewas 
• Teeltkenmerk 
• Ras 
• Oppervlakte 
• Start- en Einddatum 
• Het gekoppelde perceel 
• Historie (voorgaande teelt en voorgaande jaar hetzelfde gewas) 

  
U kunt een teelt koppelen aan een perceel.  
 
Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden, bijvoorbeeld: 
 

• Meerdere gewassen die op een deel van het perceel geteeld worden. 
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• Teelten die elkaar in de tijd opvolgen (bv. een groenbemester die na de tarwe geteeld 
wordt). 

  
Aan de andere kant kan een teelt echter maar op één perceel plaatsvinden. 
 
Teelten worden gebruikt om bewerkingen op te registreren. Dus als u wilt registreren, kies dan 
voor Teelten linksboven in CropVision. 
 

Klik op de menuknop Registratie, Bouwplan voor het bouwplan overzicht. U ziet welke teelten 
en percelen per teeltjaar gekoppeld zijn. 

 
Maak altijd eerst de perceelsvorm aan, en dan pas de teeltvorm. Met de referentielaag 
‘Eigen perceelsvormen’ kunt u eenvoudig de ingetekende perceelsvorm overnemen als 
teeltvorm. 

 

Hoofdstuk 6.5 Perceel toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een perceel toe te voegen: 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en selecteer linksboven Percelen. 
2. Klik op + Perceel. 

 

  
 

3. Vul de gegevens in. Geef het perceel een naam die voor u herkenbaar is. De Einddatum 
hoeft u niet in te vullen. Deze vult u alleen in als het perceel niet meer in gebruik heeft. 

4.   Sluit af met Opslaan. 
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Hoofdstuk 6.6 Teelt toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een teelt toe te voegen. Werkt u ook met percelen? Maak 
dan eerst het perceel aan en de bijbehorende vorm en dan pas de teelt. De teeltvorm kunt u 
overnemen met behulp van de referentielaag ‘Eigen perceelsvormen’. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en selecteer linksboven Teelten. 
2. Klik op + Teelt. 

 

 
 

3. Vul de gegevens in 
4. Via het tabblad Perceel kunt u deze teelt koppelen aan een perceel.  
5. Sluit af met Opslaan 
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Hoofdstuk 6.7 Volgteelt (groenbemester) toevoegen 
Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden. Bijvoorbeeld teelten 
die elkaar in de tijd opvolgen (een groenbemester die na tarwe wordt geteeld . 
Een volgteelt in CropVision is een nieuwe teelt met een eigen start en einddatum. Het is 
belangrijk dat u bij de voorgaande teelt de start en einddatum juist invult. Het aanmaken van 
een volgteelt werkt op dezelfde manier als het aanmaken van een nieuwe teelt.  
 

Hoofdstuk 6.8 Perceel/teelt bewerken  
Volg de onderstaande stappen om de gegevens van een perceel of een teelt aan te passen:  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het perceel of de teelt en druk 
op het witte pennetje. 
 

 
 

2. Pas de gegevens aan.  
3. Sluit af met Opslaan. 
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Kunt u het gewas niet aanpassen? Verwijder dan eerst de registratie met type waarneming 
zaaien/poten/planten en oogst. Na het verwijderen kunt u het gewas . Vervolgens voert u de 
verwijderde bewerkingen weer toe. 

 
Kunt u het jaartal niet aanpassen? De teelt is geregistreerd in een zogenaamde ‘multi select 
registraties.’ Een registratie met verschillende teelten. Verwijder de teelt uit deze registraties. 
Na het verwijderen kunt u het jaartal aanpassen. Vervolgens voegt u de teelt weer toe aan de 
registraties. 

 

Hoofdstuk 6.9 Perceel/teelt verwijderen 
Volg de onderstaande stappen om een perceel of teelt te verwijderen. Let op: de vorm op de 
kaart en alle onderliggende registraties worden ook verwijderd! 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het perceel of de teelt en druk 
op het witte pennetje. 
 

 
 
2. Kies linksonder op Verwijderen. 
3. Klik op Ja. 

 

Hoofdstuk 6.10 Teelt kopiëren  
Volg de onderstaande stappen om een teelt te kopiëren. De teeltgegevens en de teeltvorm 
worden gekopieerd. De gekopieerde teelt en teeltvorm kunt u bewerken. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies de teelt en druk op het witte 
pennetje. 
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2. Klik linksonder op Kopiëren. 
3. Vul de teeltnaam in en pas evt. de overige velden aan. 
4. Sluit af met Opslaan. 
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Hoofdstuk 6.11 Teelt splitsen 
Volg de onderstaande stappen om een teelt te splitsen. Gebruik deze functie als u tijdens het 
teeltseizoen de teelt gesplitst wordt. Bijvoorbeeld als een gedeelte van de teelt een andere 
bewerking krijgt, de teelt wilt opsplitsen in verschillende rassen, klassen of soorten, of een deel 
van de teelt al wordt geoogst. Door de teelt de splitsen voorkomt u meldingen bij overschrijden 
van de interval of veiligheidstermijnen. 
 
Alle reeds ingevoerde registraties worden evenredig verdeeld over de nieuwe teelten. U kunt er 
voor kiezen om de vorm over te nemen en vervolgens de vorm aan te passen. Of u neemt de 
vorm niet over en maakt de vorm aan door handmatig in te tekenen of gebruik te maken van de 
referentielagen.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies de teelt en druk op het witte 
pennetje. 
 

 
 

2. Klik op Splitsen.   
3. Pas de teeltnaam en oppervlakte aan. En zet evt. een vinkje bij ‘Teeltvorm overnemen’. 
4. Sluit af met Splitsen. 

 

Hoofdstuk 6.12 Sorteren, filteren en selecteren van percelen, teelten en 
teeltjaren 
Hieronder vindt u uitleg over het sorteren, filteren en selecteren van percelen, teelten en 
teeltjaren. 
 
Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en u ziet linksboven de sorteer en filter 
knoppen: 

1. Sorteer op gewas of teeltnaam. 
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2. De lijst met teelten kunt u in of uitvouwen. Bij het invouwen ziet u alleen de teeltnaam en 
oppervlakte. Bij het uitvouwen krijgt u ook de gewasnaam en vorm te zien. 

3. Hier kunt u van teeltjaar wisselen. Via de knop + Teeltjaren beheren kunt u teeltjaren 
toevoegen of verwijderen. 

4. Dit filter verschijnt als u de module Extra locaties heeft aanschaft.  
5. Filter op een perceel of op ‘geen perceel’ . 
6. Filter op een gewas. 
7. Klik op Single Select, de knop verandert in Multi Select. U kunt nu meerdere teelten tegelijk 

selecteren. 
8. Klik op Alles Selecteren, de knop verandert in Alles deselecteren. Alle teelten in de lijst zijn 

geselecteerd. 
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Hoofdstuk 6.13 Bouwplan (overzicht)  
Via menuknop Registratie, Bouwplan krijgt u een totaal overzicht van uw bouwplan over de 
afgelopen jaren. Vanuit dit overzicht kunt u ook een nieuw teeltjaar, percelen en teelten 
aanmaken. 
 

1. Aan de linkerkant van het overzicht staan de percelen. 
2. De gekleurde blokken zijn de teelten. Klik op een blok om de teelt aan te passen. 
3. Het teeltjaar met daaronder de teelten. 
4. Met het witte plusje kunt u een nieuwe teelt toevoegen. 
5. Klik op + Perceel om een nieuw perceel aan te maken. 
6. Klik op + Teeltjaar om een nieuw teeltjaar aan te maken. 
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Hoofdstuk 7 Kaart 

Hoofdstuk 7.1 Perceelskaart & teeltkaart  
CropVision heeft twee verschillende kaarten. Een perceelskaart en een teeltkaart. Linksboven 
(rode pijl) wisselt u van kaart. Op de kaart tekent u de vormen van de percelen en de teelten in.  
 

 
 

 
Het exact intekenen (tot op de honderdste hectare) van de vormen op de kaart is niet 
noodzakelijk. U tekent de vormen in op de kaart om de locatie van het perceel of teelt aan te 
geven. Of maakt gebruik van de verschillende referentielagen.Een afwijkende oppervlakte van 
de vorm heeft geen invloed op de rest van het programma. Voor het registreren van 
uitgevoerde bewerkingen wordt de dosering vermenigvuldigd met de oppervlakte van de 
teelt (deze staan links in CropVision) gebruikt. De oppervlakte van de teelt en de bijbehorende 
vorm mogen dus verschillen. 

 

Hoofdstuk 7.2 Vorm toevoegen m.b.v. een referentielaag 
Met behulp van een referentielaag kunt een u vorm aanmaken op de kaart. De vorm wordt 
automatisch aangemaakt zodra u vorm selecteert.  
 
U kunt kiezen uit de volgende referentielagen: 
 

• Eigen perceelsvormen: u ziet alle eigen aangemaakte perceelsvormen op de kaart.  
• Percelen: selecteer een land, zoom in op de kaart en u ziet de paarse vormen.  
• Topografische percelen NL (RVO): de percelen met de grenzen van de landbouwgrond. 
• Eigen gewaspercelen NL (RVO): op de kaart ziet u uw eigen gewaspercelen zoals die 

bekend zijn bij RVO. 
• Ongekoppelde perceelsvormen: indien aanwezig, ziet u de ingetekende perceelsvormen 

zonder perceel. 
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Volg de onderstaande stappen om een vorm aan te maken met behulp van de referentielaag 
Percelen – Nederland: 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Kaart  
2. Selecteer de referentielaag Percelen – Nederland. (Klik rechtsboven in de kaart op de 

knop met vier horizontale streepjes om de kaartlagen te tonen of te verbergen) 
3. Gebruik rechtsboven in de kaart het vergrootglas knoppen om in of uit te zoomen of 

gebruik de scroll-functie op de muis. De kaart kunt u verplaatsen¹ door de linkermuisknop 
ingedrukt te houden en de muis te bewegen. Doe dit ‘buiten’ de paarse vormen.  

4. Klik op een paarse vorm die u wilt selecteren. 
5. Kies een teelt/perceel of maak een nieuwe teelt/perceel aan met + Teelt/+ Perceel. 
6. Klik op Koppelen.  

 
¹Dit werkt ook tijdens het intekenen/wijzigen van een vorm. 
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Hoofdstuk 7.3 Vorm handmatig intekenen 
Volg de onderstaande stappen om een vorm handmatig in te tekenen op de kaart: 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Kaart.  
2. Klik linksboven in de kaart op het witte plusje. Er verschijnt een blauw bolletje. 
3. Klik op iedere hoek van het perceel/teelt. Gebruik het vergrootglas knoppen om in of uit 

te zoomen of gebruik de scroll-functie op de muis. De kaart kunt u verplaatsen door de 
linkermuisknop ingedrukt te houden en de muis te bewegen.  
Let op: bij de laatste hoek dubbelklikt u om de vorm op te slaan. Wilt u opnieuw 
beginnen? Klik linksboven op het pijltje naar links. 

4. Kies een teelt/perceel of maak een nieuwe teelt aan met + Teelt/+ Perceel 
5. Klik op Koppelen 

 
 

Hoofdstuk 7.4 Vorm wijzigen / verwijderen  
Volg de onderstaande stappen om een vorm op de kaart aan te passen of te verwijderen. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Kaart.  
2. Selecteer de vorm op de kaart. De vorm is blauw omcirkeld. 
3. Klik linksboven op het witte pennetje om de vorm aan te passen of klik op de prullenbak 

om de vorm te verwijderen. 
4. Verplaats een blauw bolletje of wijs met de muis een bolletje aan en druk op de delete 

toets op het toetsenbord om te verwijderen. 
5. Heeft u de vorm aangepast, klik linksboven op het groene vinkje. Wilt u de aanpassingen 

ongedaan maken, klik op het pijltje naar links. 
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Hoofdstuk 7.5 Vorm splitsen  
CropVision heeft geen splits-functie in de kaart. Wel kunt u een vorm kleiner maken. Vervolgens 
kunt u tweede teelt aanmaken met een nieuwe vorm.  
 

1. Selecteer de vorm op de kaart. De vorm is blauw omcirkeld. 
2. Klik linksboven op het witte pennetje om de vorm aan te passen. 
3. Verplaats een blauw bolletje of wijs met de muis het betreffende bolletje aan en druk op 

de delete toets op het toetsenbord om te verwijderen. Klik linksboven op het witte vinkje 
om de vorm op te slaan. 

4. Maak vervolgens een tweede teelt aan met nieuwe vorm. 
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Hoofdstuk 8 Teeltregistratie 

Hoofdstuk 8.1 Registratie toevoegen op een of meerdere teelten 
Volg de onderstaande stappen om een registratie toe te voegen op één of meerdere teelten:  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Registraties en kies één of 
meerdere teelten. (gebruik de knop Single select / Multi select om meerdere teelten te 
selecteren) 

2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop. 
3. Vul alle velden in. Kunt u een item (middel, meststof, etc) in de selectielijsten niet vinden? 

Klik op Alles tonen.  
4. Sluit af met Opslaan. 

 

Hoofdstuk 8.2 Registratie toevoegen op een gedeelte van een teelt. 
Volg de onderstaande stappen om op een gedeelte van de teelt te registreren:  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Registraties en kies één of 
meerdere teelt.  

2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop. 
3. Vul bij Bewerkt het aantal hectare in.  

 

 

 

Hoofdstuk 8.3 Registratie bewerken / verwijderen 
Volg de onderstaande stappen om een ingevoerde registratie aan te passen of te verwijderen: 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 
2. Selecteer aan de linkerkant een teelt. 
3. Klik op een registratie om deze te openen. 
4. Pas de gegevens aan of klik linksonder op Verwijderen. 
5. Sluit af met Opslaan. 

U kunt op de kaart niet aangeven op welk deel van de teeltvorm de bewerking is uitgevoerd. 
Hiervoor gebruikt u de memo (4). U kunt er ook voor kiezen om de teelt te splitsen. 
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Hoofdstuk 8.4 Extra teelt toevoegen aan een registratie 
Volg de onderstaande stappen om een extra teelt(en) toe te voegen aan een bestaande 
registratie.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 
2. Selecteer aan de linkerkant een teelt. 
3. Klik op een registratie om deze te openen. 
4. Klik op het tabblad Teelten.  
5. Klik op Kies een teelt a.u.b. om een teelt te selecteren 
6. Sluit af met Opslaan. 

 

 
 

Heeft u op de teelt die u toevoegt, een afwijkende dosering toegepast, dan zult u voor deze 
teelt een aparte registratie moeten toevoegen. 

 

Hoofdstuk 8.5 Ik kan een middel of meststof niet vinden 
Volg de onderstaande stappen als u een middel of meststof niet kunt vinden. Hiervoor zijn 2 
oplossingen. 
 

1. Klik op de knop Alles tonen. U ziet dan ook de niet aangevinkte items vanuit menuknop 
Lijsten, tabblad Middelen of Meststoffen. 

2.  Klik op + Meststof om een meststof toe te voegen. 
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Hoofdstuk 8.6 Meststof toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een meststof toe te voegen. Dit kan op twee manieren.  
 

1. Klik op de menuknop Lijsten, kies het tabblad Meststoffen en klik onderaan op + 
Meststof. 

2. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies aan de rechterkant de groene 
registratieknop Bemesting en kies +Meststof (rode pijl) 
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Hoofdstuk 8.7 Dierlijke mest, overige organische mest of compost 
registreren 
Volg de onderstaande stappen voor het registreren van een bemesting met dierlijke mest, 
overige organische mest of compost.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Registraties en kies een teelt. 
2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop Bemesting. 
3. Selecteer een dierlijke mest, overige organische mest of compost. 
4. Klik op + Levering  

 
 

5. Vul alle velden in en klik op Monster om de samenstelling in te voeren. 
6. Klik op Opslaan. 
7. Sluit af met Opslaan. 

 
De ingevoerde leveringen zijn terug te vinden in de voorraadadministratie bij tabblad Aan-
/Afvoer. 
 

Hoofdstuk 8.8 Uitgangsmateriaal toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een uitgangsmateriaal aan te maken vanuit de 
‘Zaaien/Poten/Planten registratie’. U kunt ook een uitgangsmateriaal toevoegen via menuknop 
Lijsten, tabblad Uitgangsmateriaal. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt. 
2. Kies aan de rechterkant de bewerking Zaaien/Poten/Planten. 
3. Klik op Kies een product a.u.b. 
4. Klik op + Uitgangsmateriaal. 
5. Geef het uitgangsmateriaal een duidelijke productnaam inclusief ras, klasse of maat en 

klik op Opslaan. 
6. Vul alle velden in. 
7. Sluit af met Opslaan. 
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Bij het registreren van een uitgangsmateriaal krijgt u niet alle uitgangsmaterialen te zien. U 
ziet alleen de uitgangsmaterialen van het gewas van de teelt. 

 

Hoofdstuk 8.9 Oogstproduct toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een oogstproduct aan te maken vanuit de registratie. U kunt 
ook een oogstproduct toevoegen via menuknop Lijsten, tabblad Uitgangsmateriaal. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt. 
2. Kies aan de rechterkant de bewerking Oogsten. 
3. Klik op Kies een product a.u.b. 
4. Klik op + Oogstproduct. 
5. Geef het oogstproduct een duidelijke productnaam inclusief ras, klasse of maat en klik 

op Opslaan. 
6. Vul alle velden in. 
7. Sluit af met Opslaan. 

 
Bij het registreren van een oogstproduct krijgt u niet alle oogstproducten te zien. U ziet alleen 
de oogstproducten van het gewas van de teelt. 

 

Hoofdstuk 8.10 Tankmix toevoegen 
Volg de onderstaande stappen om een tankmix toe te voegen. In de praktijk worden 
verschillende middelen samengevoegd en als een tankmix verspoten.  
 

1. Klik op de menuknop Lijsten, tabblad Tankmixen 
2. Klik op + Tankmix  
3. Geef de tankmix een naam, kies één of meerdere gewassen en kies de producten. 
4. Sluit af met Opslaan. 

 
De aangemaakte tankmix is vervolgens te registreren via de groene registratieknop Bespuiting. 
 

Hoofdstuk 8.11 Weersomstandigheden 
Bij het invoeren van een bespuiting kunt u de weersomstandigheden invoeren. Hierbij gaat om 
de Bewolking, Neerslag , Windsnelheid en Temperatuur. Hier worden standaard waarden 
ingevuld. Heeft u de module Meteo, dan worden de weersomstandigheden automatisch 
ingevuld op basis van het gekoppelde weerstation van de teelt.  
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De bewolking is een keuze van ‘Geen bewolking’ tot ‘8/8’ (volledig bewolkt). Regen kunt u 
weergeven in millimeters neerslag. De windsnelheid in meters per seconde. Hierbij een tabel 
voor enig houvast. 
0 m/s windstil 
1 m/s zeer zwakke wind 
2 m/s bladeren ritselen en wind is voelbaar in gezicht 
3 m/s matige wind, bladeren bewegen voortdurend aan de bomen 
4 m/s matige wind, wind strekt een wimpel 
5 m/s matige wind, stof en papier dwarrelen op van de grond 
6 m/s matige wind, takken bewegen in de wind 
 
De windsnelheid varieert en wordt door meteorologen gemeten als een gemiddelde over een 
periode van 10 minuten op een hoogte van 10 meter. Op spuitboomhoogte (plusminus 50-75 cm 
hoogte) waait het veel minder hard dan op de standaardhoogte. Veelal is die snelheid minder 
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dan de helft van windsnelheid in de reguliere weersverwachting. In het activiteitenbesluit staan 
regels ten aanzien van drift. Daarin is opgenomen dat (in principe) niet gespoten mag worden 
bij windsnelheden groter dan 5 m/s op spuitboomhoogte. 
 

Hoofdstuk 8.12 Registratie status 
Er zijn 3 registratie statussen. De status is te herkennen aan de gekleurde datum. 
 

 
 
Advies (blauw):  
Een advies ontvangt u van uw een adviseur. Een advies kunt u overnemen als uitgevoerde 
bewerking of als taak. Om een advies te ontvangen zult u uw adviseur moeten machtigen. 
 
Taak (rood): 
Een taak kunt u aanmaken via de registratieknoppen. Een taak kunt u overnemen als 
uitgevoerde bewerking. 
 
Uitgevoerde bewerking (groen): 
Een uitgevoerde bewerking is een bewerking die voltooid is.  
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Hoofdstuk 8.13 Advies overnemen als uitgevoerde bewerking 
Volg de onderstaande stappen om een advies van uw adviseur over te nemen als uitgevoerde 
bewerking. 
U kunt uw adviseur machtigen om mee te laten kijken en/of adviezen toe te laten sturen. De 
adviezen zijn terug te vinden via menuknop Mijn bedrijf of Registraties, Teeltregistratie. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 
2. Selecteer aan de linkerkant een teelt. 
3. Klik op een advies, te herkennen aan de blauwe datum. 
4. Klik rechtsonder op Overnemen. 
5. U kunt eventueel de gegevens (bijv. de dosering) aanpassen. 
6. Sluit af met Opslaan. Het advies is omgezet naar een uitgevoerde bewerking (groen). 

 

Hoofdstuk 8.14 Advies overnemen als taak 
Volg de onderstaande stappen om een advies van uw adviseur over te nemen als taak. 
U kunt uw adviseur machtigen om mee te laten kijken en/of adviezen toe te laten sturen. De 
adviezen zijn terug te vinden via menuknop Mijn bedrijf of Registraties, Teeltregistratie. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 
2. Selecteer aan de linkerkant een teelt. 
3. Klik op een advies, te herkennen aan de blauwe datum. 
4. Klik rechtsonder op Overnemen. 
5. Klik linksboven op Taak. 
6. U kunt eventueel de gegevens (bijv. de dosering) aanpassen. 
7. Sluit af met Opslaan. Het advies is omgezet naar een taak (rood)  

 

Hoofdstuk 8.15 Taak aanmaken en overnemen als uitgevoerde bewerking 
Volg de onderstaande stappen om een taak aan te maken. Met de CropVision Professional kunt 
u taken aanmaken voor medewerkers. De aangemaakte taken zijn terug te vinden op het 
rapport Taken of via de CropVision App via het menu. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt. 
2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop. 
3. Kies linksboven op Taak. 
4. Vul de gegevens in. 
5. Sluit af met Opslaan. De taak is te herkennen aan een rode datum.  

 
Volg de onderstaande stappen om een taak over te nemen als uitgevoerde bewerking.  
 

6. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 
7. Selecteer aan de linkerkant een teelt. 
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8. Klik op een taak, te herkennen aan de rode datum. 
9. Klik rechtsonder op Overnemen. 
10. U kunt eventueel de gegevens (bijv. de dosering) aanpassen. 
11. Sluit af met Opslaan. Het advies is omgezet naar een uitgevoerde bewerking (groen) 

 

Hoofdstuk 8.16 Rapport downloaden en uitprinten 
Volg de onderstaande stappen om een rapport te downloaden en uit te printen.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt. 
2. Kies aan de linkerkant een teelt. 
3. Kies het tabblad rapporten en klik aan de rechterkant op een rapport, bijvoorbeeld het 

Teeltverslag. 
4. Klik rechtsboven op de printerknop om het rapport te downloaden als PDF. Standaard 

wordt het PDF bestand opgeslagen op de computer in de map ‘Downloads’. Open het 
bestand om het bestand uit te printen of voeg het bestand toe als bijlage aan een e-
mail. 
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Hoofdstuk 9 Lijsten 

Hoofdstuk 9.1 Items aan en uitvinken 
In Lijsten kunt u het programma bedrijfsspecifiek maken. Vink de items aan die u gebruikt en de 
items die u niet gebruikt kunt u uitvinken. Aangevinkte items vindt u direct terug tijdens het 
registeren. Klikt u Alles tonen (rode pijl), dan krijgt u ook de niet aangevinkte items te zien. 
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Hoofdstuk 10 Voorraden 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom de voorraadadministratie. In CropVision wordt automatisch 
de voorraadadministratie bijgehouden. Het enige wat u jaarlijks moet doen is het toevoegen 
van een voorraadinventarisatie (voorraadtelling). Verder hoeft u eenmalig het ophalen van 
leverbonnen in te stellen  

Hoofdstuk 10.1 Voorraadinventarisatie invoeren 
Volg de onderstaande stappen om de voorraadinventarisatie in te voeren. In de eerste 
maanden van het nieuwe kalenderjaar legt u vast welke middelen en meststoffen u op voorraad 
heeft staan. 
 

Werkt u al meer dan één teeltjaar met CropVision? Ga naar hoofdstuk 10.2 en voorkom extra 
invoerwerk. 

 
1. Klik op de menuknop Voorraden en kies het tabblad Voorraadinventarisatie.  
2. Klik aan de rechterkant op de groene knop Voorraad. 
3. Vul de datum in (bijvoorbeeld 1 januari), selecteer de producten die u op voorraad heeft 

staan en vul de hoeveelheid in. 
4. Sluit af met Opslaan. 

 

Hoofdstuk 10.2 Overnemen voorraad vorig jaar 
Volg de onderstaande stappen om de voorraad van vorig jaar over te nemen. Ieder jaar, in de 
eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar, legt u vast welke middelen en meststoffen u op 
voorraad heeft staan. 
 

1. Klik op de menuknop Voorraden en kies het tabblad Voorraadinventarisatie.  
2. Klik rechtsboven op de groene knop Overnemen voorraad vorig jaar 
3. Controleer de lijst met producten en wijzig indien nodig de hoeveelheden. Heeft u een 

bepaald product niet meer op voorraad, verwijder het product niet, maar vul de 
hoeveelheid ‘0’ in. U kunt ook een product handmatig toevoegen.  

4. Sluit af met Opslaan. 
 

Hoofdstuk 10.3 Aan-/Afvoer handmatig invoeren 
Volg de onderstaande stappen om de aan en afvoer van middelen en meststoffen in te voeren. 
De aanvoer van middelen en meststoffen kunt u handmatig invoeren of automatisch laten 
inlezen (hoofdstuk 11.3). 
 

1. Klik op de menuknop Voorraden en kies het tabblad Aan-/Afvoer.  
2. Klik aan de rechterkant op de groene registratieknop Aan -/Afvoer. 
3. Vul de gegevens in die op de leverbon staan (afvoer = negatieve quantity) 
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4. Sluit af met Opslaan. 
 

Hoofdstuk 10.4 Rapporten Voorraden 
Om inzicht te krijgen in uw voorraadadministratie kunt u drie rapporten gebruiken. U kunt kiezen 
uit het rapport Actuele voorraad, Productgebruik en Voorraaddetails. Volg de onderstaande 
stappen om een rapport te openen: 
 

1. Klik op de menuknop Voorraden en kies het tabblad Rapporten.  
2. Kies aan de rechterkant een Rapport. 
3. Klik rechtsboven op de printerknop om het rapport op te slaan als PDF. Standaard 

wordt het PDF bestand opgeslagen op de computer in de map ‘Downloads’. Open het 
bestand om het bestand uit te printen of voeg het bestand toe als bijlage aan een e-
mail. 
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Hoofdstuk 11 Communicatie 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom de communicatie met externe partijen. Denk hierbij aan 
afnemers, teeltadviseurs, leveranciers en laboratoria. 

Hoofdstuk 11.1 Teeltregistratie versturen naar afnemer 
Volg de onderstaande stappen om de teeltregistratie te versturen naar uw afnemer. Klik hier 
voor een overzicht naar welke afnemer u de teeltregistratie kan versturen vanuit CropVision.  
 

1. Klik op de menuknop Communicatie. 
2. Kies het tabblad Edi export afnemer.  
3. Klik op de knop + Koppelen teelten/afnemers. 

 

 
 
 

4. Selecteer uw organisatie. 
 

  
 

 

https://www.agrovision.com/nl/producten/teelt/uitwisselingen/afnemers
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5. Vink de teelt(en) aan die u wilt verzenden.  
6. Vul uw klantnummer/telernummer/bedrijfsnummer/contractnummer in van de 

organisatie. 
7. Sluit af met Opslaan. 

 

  
 

8. Klik aan de rechterkant op de witte envelop om de teelt te versturen.   
 

  
 

9. Het verzendverslag komt in beeld met de gegevens die u gaat versturen. Kies voor 
Verzenden om de gegevens te versturen naar de organisatie.  
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10. Na het versturen van uw teeltregistratie, wordt er onderaan het scherm een logboekregel 
aangemaakt. Klik op deze regel voor de informatie.  

 

 
 
Verzonden, niet correct verwerkt 
Als de teeltregistratie niet correct is verzonden, kunt u op de logboekregel klikken om de reden te 
achterhalen. Klik hier voor een overzicht van diverse foutmeldingen inclusief de oplossing. 
 

Hoofdstuk 11.2 Ophalen grondonderzoeken instellen (alleen NL) 
Volg de onderstaande stappen om ophalen van grondonderzoeken bij een laboratoria in te 
stellen. De grondonderzoeken worden ingelezen onder de menuknop Lijsten, tabblad 
Onderzoeken. 
 

1. Klik op menuknop Communicatie. 
2. Ga naar tabblad Laboratoria. 
3. Klik op de knop + Koppelen Laboratoria. 
4. Selecteer het laboratorium.  
5. Vul uw klantnummer in en plaats een vinkje voor uw toestemming¹ 
6. Sluit af met Opslaan. 

 
¹Uitzondering Eurofins Agro en Groen Agro Control 
Voor de laboratoria Eurofins Agro en Groen Agro Control dient u eerst een ondertekende 
machtiging toe te sturen voordat u het klantnummer kunt opslaan. De verwerking van de 
machtiging duurt een aantal werkdagen. Probeer dus een paar werkdagen na het opsturen van 
de machtiging het klantnummer opnieuw op te slaan.  
 

Hoofdstuk 11.3 Ophalen leverbonnen instellen (alleen NL) 
Volg de onderstaande stappen om ophalen van leverbonnen voor 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De (digitale) leverbonnen worden ingelezen 
onder de menuknop Voorraden, tabblad Aan-/Afvoer. 
 

1. Klik op menuknop Communicatie. 
2. Ga naar het tabblad Leverbonnen. 
3. Klik op de knop + Koppelen organisaties. 
4. Selecteer uw leverancier. 
5. Klik op + Klantnummer toevoegen. 

https://esc.agrovision.nl/PrivateData/CropVision/Fout(meldingen)_teeltregistratie_versturen.pdf
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6. Voer het klantnummer in die u bij uw leverancier heeft en plaats een vinkje voor uw 
toestemming 

7. Klik op Opslaan. 
8. Sluit af met op Opslaan. 

 
Na het instellen wordt er automatisch een bericht verstuurd naar uw leverancier om de 
leverbonnen aan te leveren. Dit duurt een aantal werkdagen.  
 

Hoofdstuk 11.4 Machtiging teeltadviseur / loonwerker 
Volg de onderstaande stappen om een adviseur / loonwerker te machtigen. Als de organisatie 
de machtiging heeft geaccepteerd kan hij mee kijken in CropVision. Afhankelijk van de 
adviesorganisatie kan een adviseur ook adviezen toesturen.  
 

1. Klik op de menuknop Communicatie. 
2. Kies het tabblad Machtigingen. 
3. Klik op de groene knop + Machtiging. 
4. Kies de betreffende organisatie. 
5. Vul het klantnummer/relatienummer in dat u bij deze organisatie heeft. 
6. Klik op Opslaan om de machtiging definitief te maken.  

 
U ziet dat de Status nog op ‘In afwachting’ staat. Dit houdt in dat de organisatie de machtiging 
nog moet accepteren om dit verder af te ronden. Op het moment dat dit gebeurd is zal de 
tekst ‘Geaccepteerd’ verschijnen. 
 
Wilt u de machtiging aanpassen of intrekken om welke reden dan ook, dan kunt u de 
betreffende regel aanklikken en wijzigen of kiezen voor de knop ‘Intrekken’. Vanaf dat moment 
heeft de adviseur geen toegang meer tot uw teeltregistratie. Op die manier bepaalt u wie uw 
gegevens kan inzien.  
 
Advies ontvangen als PDF in de e-mail: 
Volg de onderstaande stappen een melding via e-mail te ontvangen zodra uw adviseur / 
loonwerker een advies toestuurt. 
 

1. Klik rechtsboven op uw bedrijfsnaam en ga naar de Instellingen.  
2. Kies het tabblad Contactgegevens 
3. Vul uw e-mailadres(sen) in en kies voor Opslaan om dit te bevestigen. Gebruik het witte 

plusje om een extra e-mailadres toe te voegen. 
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Hoofdstuk 12 Mineralenplanner (alleen NL) 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom de Mineralenplanner. Met de Mineralenplanner ziet u in één 
oogopslag de resterende gebruiksruimte op uw bedrijf. Aan de hand van de reeds uitgevoerde 
bemestingen, berekent de Mineralenplanner hoeveel restruimte u nog heeft. Op elk moment 
tijdens het groeiseizoen kunt u zien hoeveel dierlijke mest, stikstof en/of fosfaat u nog kunt 
bemesten. 
 
CropVision berekent de gebruiksnormen op teelt- en bedrijfsniveau. Hoeveel mest u mag 
gebruiken hangt af van het gewas, grondsoort, grondgebruik, grondtoestand en mestsoort. Als u 
meer stikstof of fosfaat mag gebruiken, bijvoorbeeld bij stikstof- of fosfaatdifferentiatie, dan 
houdt CropVision daar rekening mee. 

Hoofdstuk 12.1 Vereisten voor een juiste berekening 
Volg de onderstaande stappen om het programma de resterende gebruiksruimte te laten 
berekenen.  
 
1. Controleer of de teeltvormen op de kaart zijn ingetekend 
Dit wordt aangegeven met de tekst ‘Teken een teeltvorm om de normen te laten berekenen’. 
 

 
 
De Mineralenplanner moet voor de berekening van de gebruiksruimte de locatie van de teelt 
weten. Dit gebeurt aan de hand van de ingetekende teeltvorm op de kaart. Aan de hand van de 
locatie kan bijvoorbeeld de grondsoort bepaald worden.  
 
2: Controleer of de bemestingsonderzoeken, percelen en teelten gekoppeld zijn  
Als u actie moet ondernemen, dan wordt dit aangegeven met een oranje uitroepteken. 
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De Mineralenplanner moet voor de berekening van de fosfaat gebruiksruimte de P-AL en  P-PAE 
(P-CaCl2) waarde weten. Deze waarde staan in het bemestingsonderzoek. Heeft u een 
bemestingsonderzoek van vóór 2021? Dan heeft u meestal alleen PAL- en Pw-waarden. Als het 
onderzoek van vóór 2021 is en het heeft de oude en de nieuwe getallen, dan kiest CropVision de 
meest gunstige voor u. 
 
2a: Koppelen bemestingsonderzoeken en perceel 
Volg de onderstaande stappen om een bemestingsonderzoek te koppelen aan een perceel. 
 

1. Klik op de menuknop Lijsten 
2. Kies voor tabblad Percelen/Teelten – Onderzoeken 
3. Selecteer rechtsboven Percelen 
4. En kies per perceel een geldig bemestingsonderzoek (maximaal 4 jaar oud op 15 mei). De 

lijst met onderzoeken kunt u terugvinden via de menuknop Lijsten, tabblad 
Onderzoeken. Heeft u nog geen onderzoeken? U kunt ze automatisch ophalen 
(hoofdstuk 10.3) of voeg ze handmatig toe. 

 

 
 
2b: Koppelen perceel en teelt 
Volg de onderstaande stappen om perceel en een teelt te koppelen.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Bouwplan. 
2. Controleer of elk perceel gekoppeld is aan een teelt. 
3. Indien een teelt niet gekoppeld is aan een perceel, klik op de teelt. 
4. Kies links het tabblad Perceel, klik op Handmatig en selecteer het perceel. 
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Hoofdstuk 12.2 Gebruiksnormen op bedrijfsniveau 
CropVision berekent de gebruiksnormen op bedrijfsniveau. Het gaat om de normen voor dierlijke 
mest, stikstof en fosfaat. Zo weet u precies hoeveel mest u mag gebruiken op uw 
landbouwgrond. Als u meer stikstof of fosfaat mag gebruiken, bijvoorbeeld bij stikstof- of 
fosfaatdifferentiatie, houdt CropVision daar rekening mee. De volledige berekening van de 
gebruiksruimte op bedrijfsniveau vindt plaats op de achtergrond.  
 

 
 
 

Hoofdstuk 12.3 Gebruiksnormen op teeltniveau 
Naast de gebruiksnorm op bedrijfsniveau is er ook een onderverdeling op teeltniveau. Klik op het 
blauwe pijltje aan de rechterkant.  
 

 
  
Per teelt ziet u de uitgevoerde bemestingen en de berekening van totaal gebruikt, 
gebruiksruimte en restruimte. Klik op een zwart getal voor de gegevens van de berekening. 
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Hoofdstuk 12.4 Instellingen 
De Nederlandse mestwetgeving hanteert veel uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen 
waar CropVision rekening mee houdt leest u hieronder. U kunt aangeven welke uitzonderingen 
gehanteerd moeten worden. 
 
Stikstofdifferentiatie 
Ligt uw perceel op kleigrond. En had u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten met suikerbieten, 
tarwe, gerst of aardappelen? Dan mag u extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie. 
 
Via de knop het Instellingen (1), Gewassen (2) kunt u doormiddel van een vinkje (3) aangeven 
voor welke gewassen stikstofdifferentiatie moet worden gehanteerd. 
 

 
 
Fosfaatdifferentiatie 
Heeft uw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat 
gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond. In het 
bemestingsonderzoek staan de staan de P-AL en P-PAE (P-CaCl2) getallen. Als het onderzoek 
van vóór 2021 is en het heeft de oude en de nieuwe getallen, dan kiest CropVision de meest 
gunstige. 
 
Via de knop het Instellingen (1), Teelten (2) kunt u doormiddel van een vinkje (3) aangeven 
voor welke gewassen fosfaatdifferentiatie moet worden gehanteerd. 
 

 
 
Extra organische mest 
Bij de fosfaatklasse hoog mag u extra organische mest uitrijden, dit moet u wel melden bij het 
RVO. 
 
Via de knop het Instellingen (1), Teelten (2) kunt u doormiddel van een vinkje (3) aangeven 
voor welke gewassen fosfaatdifferentiatie moet worden gehanteerd. 
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Grasland gebruik: volledig maaien of beweiden 
U bepaalt in 1x voor uw hele bedrijf of uw grasland wordt gezien als grasland met beweiden of 
grasland met volledig maaien. 
 
Via de knop het Instellingen (1), Bedrijf (2) kunt u kiezen voor gebruik met volledig maaien of 
Met beweiden. 
 

 
 
Biologisch 
Heeft u een biologisch bedrijf? Dan kunt u dit aangeven. 
 
Via de knop het Instellingen (1), Bedrijf (2) kunt u kiezen voor Ja of Nee. 
 

 
 
Gebruiksnormen en bemestingen wel of niet meerekenen 
U kunt per teelt bepalen of de gebruiksnorm en/of de bemestingen moeten worden 
meegenomen in de Mineralenplanner.  
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies de teelt en druk op het witte 
pennetje. 



 

Updated: 9-5-2023                                                                                                      Pagina 57 - 97 
 
 

 
 

2. Kies het tabblad Mineralen en selecteer een van de drie opties. De bovenste optie is 
standaard. 
 

 
 
Volgteelt 
Verbouwt u na de eerste teelt een ander gewas? Voor de berekening van gebruiksnormen is het 
dan belangrijk dat u de voorvrucht aangeeft. Voor sommige gewassen worden afwijkende 
gebruiksnormen gebruikt. 
 

1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het perceel of de teelt en druk 
op het witte pennetje. 
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2. Kies het tabblad Historie  
3. Selecteer de voorgaande teelt(en) 

 

 
 

Hoofdstuk 12.5 Grondsoortenkaart 
In de Mineralenplanner staat per teelt de grondsoort aangegeven. De grondsoort wordt bepaald 
op basis van de Grondsoortenkaart: 
https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61d2e75688b24ec2bd102b2f8d
7f7fc2 
 
 
 
 
 
 
  

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61d2e75688b24ec2bd102b2f8d7f7fc2
https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61d2e75688b24ec2bd102b2f8d7f7fc2
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Hoofdstuk 13 Saldo 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom de module Saldo. Met de module Saldo krijgt u zonder al te 
veel werk inzicht in de kosten en opbrengsten van uw teelten en gewassen.  
 
In Saldo registreert de gemiddelde kosten, prijzen en opbrengsten. Heeft u een product voor 
verschillende prijzen gekocht of verkocht. Hanteer dan een (gewogen) gemiddelde prijs. 

Hoofdstuk 13.1 Rapporten 
Volg de onderstaande stappen om een rapport op te vragen. De rapporten worden gevuld op 
basis van de ingevoerde prijzen, kosten en opbrengsten. 
 

1. Kies linksboven voor Teelten of Gewassen. 
2. Selecteer een teelt of een gewas. 
3. Selecteer rechtsboven Rapport zonder details of Rapport met details. 
4. Klik op een rapport. 

 

 
 

Hoofdstuk 13.2 Prijzen producten 
Volg de onderstaande stappen om de prijzen van producten in te voeren. 
 

1. Klik op het tabblad Prijzen producten. 
2. Kies aan de linkerkant een tabblad, bijvoorbeeld Middelen 
3. Kies voor Geregistreerde producten of Eigen Keuzelijst. 
4. Vul de Eigen prijs (excl. BTW) in of gebruik de knop Alle prijzen overnemen of  prijzen 

overnemen (van het vorige teeltjaar). 
 

Kiest u bij stap 3 voor Eigen Keuzelijst? Dan ziet u alleen de middelen die zijn aangevinkt onder 
de  menuknop Lijsten, tabblad Middelen. 
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Als u op een regel klikt, ziet u op welke teelten het product is toegepast. 
 

Hoofdstuk 13.3 Kosten bewerkingen 
Volg de onderstaande stappen om de prijzen van bewerkingen in te voeren. 
 

1. Klik op het tabblad Kosten bewerkingen. 
2. Kies aan de linkerkant het tabblad Eigen mechanisatie of Loonwerker 
3. Vul de Eigen prijs (excl. BTW), gebruik de knop Alle prijzen overnemen of  prijzen 

overnemen (van het vorige teeltjaar). 
 

De geselecteerde uitvoerder in een registratie bepaalt of het Eigen mechanisatie of 
Loonwerker is. De type medewerker (medewerker/loonwerker) staat geregistreerd onder 
menuknop Lijsten, tabblad Medewerkers. 

 

 
 

Hoofdstuk 13.4 Kosten teelt 
Volg de onderstaande stappen om de kosten van de teelt in te voeren. 
 

1. Klik op het tabblad Kosten Teelt. 
2. Selecteer een teelt. 
3. Kies een kostenpost. 
4. Vul de Eigen prijs (excl. BTW) en Hoeveelheid in. 
5. Kopieer eventueel de kosten naar de andere teelten. 
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Kunt u een kosten-item niet vinden? Gebruik dan het kosten-item Overig. U kunt dan gebruik 
maken van het omschrijvingsveld. 

 

 
 

Hoofdstuk 13.5 Opbrengsten 
Volg de onderstaande stappen om de opbrengsten in te voeren. 
 

1. Klik op het tabblad Opbrengsten. 
2. Kies aan de linkerkant het tabblad Hoofdproduct of Bijproduct. 
3. Kies voor Geregistreerde producten of Eigen Keuzelijst. 
4. Vul de Eigen prijs (excl. BTW), gebruik de knop Alle prijzen overnemen of prijzen 

overnemen (per product). 
 

Het producttype in het oogstproduct bepaald of het een hoofdproduct of een bijproduct is. 
Het type oogstproduct staat geregistreerd onder menuknop Lijsten, tabblad Oogstproducten. 
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Hoofdstuk 14 Extra bedrijf en meerdere locaties 

Hoofdstuk 14.1 Extra bedrijf 
U kunt in CropVision een extra bedrijf toevoegen. U kunt dit bedrijf een eigen KvK-nummer 
geven. Ieder bedrijf heeft zijn eigen administratie. Er is geen koppeling tussen de bedrijven. 
 
Volg de onderstaande stappen om extra bedrijf toe te voegen. 
 

1. Klik rechtsboven op uw bedrijfsnaam en klik op + Bedrijf . 
 

 
 

2. Vul de gegevens in en klik op Opslaan. 
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Hoofdstuk 14.2 Meerdere locaties 
Met locaties kunt u percelen en teelten filteren Een locatie moet u koppelen aan een perceel. Het 
perceel is weer gekoppeld aan de teelt. 
 
Volg de onderstaande stappen om een locatie toe te voegen. 
 

1. Klik op de menuknop Lijsten en kies het tabblad Locaties. 
2. Klik op +Locatie. 
3. Vul de gegevens in . 
4. En sluit af met Opslaan. 

 
5. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie. 
6. Kies linksboven Percelen. 
7. Selecteer een perceel en klik op het witte pennetje. 
8. Kies bij Locaties de locatie. 
9. En sluit af met Opslaan. 

 
Vervolgens kunt u filteren op locatie. 
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Hoofdstuk 15 Gewis 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom Gewis. Gewis geeft u elk moment inzicht in het effect van 
het spuitmiddel in relatie tot de weersomstandigheden. Zo voorkomt u mislukte bespuitingen of 
gewasschade. Bovendien weet u wanneer de weersomstandigheden het toelaten om de 
dosering te verlagen.  
 
Al meer dan 20 jaar geeft Gewis betrouwbaar advies aan telers en adviseurs.  
CropVision Gewis werkt volledig online en is inzetbaar voor alle gewassen, middelen en 
tankmixen. Bovendien heeft u toegang tot een uitgebreid netwerk van weerstations. Kortom, u 
krijgt veel inzicht en een betrouwbaar advies.  
 
Slimmer en effectiever spuiten met CropVision Gewis  

• Actueel advies over juiste spuitmoment en dosering 
• Voorkomen van mislukte bespuitingen en gewasschade 
• Inzetbaar voor alle gewassen, middelen en tankmixen 
• Toegang tot uitgebreid netwerk weerstations 
• Werkt samen met CropVision Professional of standalone 
• Milieukeur – draagt bij aan duurzaam gebruik middelen 

 

Hoofdstuk 15.1 Datum instellen 
De datum staat standaard op vandaag. Door op datum te klikken kunt u de datum wijzigen. 
 

 
 
Normaal gesproken zult u een advies opvragen voor vandaag en hoeft u dus niets te wijzigen. 
Het is echter ook mogelijk om met Gewis een beoordeling van de spuitomstandigheden op te 
vragen voor een datum in het verleden. Als u bijvoorbeeld terug wilt kijken hoe de 
omstandigheden waren voor een onkruidbestrijding die u enkele dagen geleden hebt 
uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 15.2 Weerstation 
Vervolgens kiest u het weerstation dat gebruikt moet worden voor het advies. Door in het 
zoekveld de naam van het weerstation in te typen komt het gewenste station ‘bovendrijven’. Via 
deze link kunt u het dichtstbijzijnde weerstation vinden. 
 

Hoofdstuk 15.3 Gewaskeuze 
Na de keuze van het weerstation maakt u de keuze voor het gewas waarin u de bespuiting wilt 
uitvoeren. Op dezelfde wijze als bij de keuze voor het station selecteert u het gewenste gewas.  
De zoekfunctie levert bij het intypen van ‘biet’ de gewassen: Rode biet, Snijbiet, Suikerbieten en 
Voederbieten op (zie afbeelding). 
 

 
 

Hoofdstuk 15.4 Productkeuze 
Daarna geeft u aan welk middel u wilt gaan spuiten c.q. voor welk middel u een advies wil. Klik 
op de knop Alles tonen om alle gewasbeschermingsmiddelen op te vragen. 
 

Heeft u CropVision Professional (Teeltregistratie)? Dan is het mogelijk om een eigen tankmix te 
registreren. Klik op de menuknop Lijsten, tabblad Tankmixen om een tankmix aan te maken. 

 

Hoofdstuk 15.5 Het advies 
Nadat u een middel heeft gekozen, klikt u op de knop Advies.  
 
Toepassingsmethode 
Er kan bij onkruidbestrijdingsmiddelen een vraag komen over de wijze van toepassing. U krijgt 
dan een vraag of het een LDS (= lage doseringssysteem) toepassing, een bodemtoepassing (= 
bodemherbicide bespuiting vóór opkomst van het gewas) of een ander type toepassing is. De 
soort toepassing is natuurlijk sterk van invloed op de gewenste weersomstandigheden en dus 
de processen die een rol spelen. Maak hierin u keuze. Daarna klikt u onderaan op de knop 
Advies. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1X2q136HUYlyCEAR-diOZLha65_VtX49f&ll=52.1380847495817%2C5.370345499999985&z=8
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Effectiviteitscore  
Gewis brengt deze relatie door per werkzame stof van een bestrijdingsmiddel het relatieve 
effect van de toepassing te berekenen. Hiervoor wordt in het systeem gekeken naar o.a.: soort 
middel (b.v. blad- of bodemtoepassing), formulering en aard van de werkzame stof. Op basis 
hiervan selecteert het systeem de processen die een rol spelen bij de werking van het middel. 
Deze processen worden doorgerekend en de verschillende processen worden ten opzichte van 
elkaar gewogen.  
 

 
 
De grafiek die nu in beeld verschijnt, geeft in kleuren aan op welke momenten u het middel op 
de weergegeven dag het beste kan toepassen. Naast de grafiek ziet u blauwe pijlen naar links 
en naar rechts. Hiermee verschuift u de grafiek naar een vorige of volgende dag 
 

Uiteindelijk resulteert het in een effectiviteitscore voor het moment van spuiten. Het betreft 
een relatieve score op een schaal van 0 tot 2. Het midden van de schaal (score 1) komt 
overeen met “gemiddelde” of “normale” omstandigheden. Een groene balk betekent hoger 
dan 1,5. Een gele balk betekent tussen 0,5 en 1,5. Een rode balk betekent lager dan 0,5.  

 
Hoe hoger de score, des te beter het voorspelde effect van de bespuiting: 

Geel (tussen 0,5 en 1,5) kunt u interpreteren als normale of gemiddeld omstandigheden: 
u mag een gemiddeld effect van de bespuiting verwachten en de normale dosering is 
nodig. 
 
Rood (tussen 0 en 0,5) betekent relatief matige of slechte omstandigheden. Lang niet 
altijd zal dit betekenen dat de bespuiting geen enkel effect zal hebben. Er zijn situaties 
waarin een hele periode lage scores laat zien en u toch de bespuiting niet kunt uitstellen, 
b.v. omdat het onkruid anders te groot wordt, er direct gespoten moet worden voor 
luizen, of het gewasstadium de toepassing van een groeiregulator vereist. Als het 
enigszins kan en de werkplanning laat het toe, moet u natuurlijk wel proberen het spuiten 
in een rode periode te vermijden. Vaak is het ook zinvol om te kijken of er wellicht andere 
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middelen zijn die qua formulering, werkzame stof of werkingsprincipe beter passen bij die 
omstandigheden (en dus beter scoren). 
 
Groen (tussen 1,5 en 2) betekent beter dan gemiddelde omstandigheden. Het advies is 
natuurlijk te proberen uw bespuitingen in die perioden uit te voeren. De kans op een goed 
effect is dan het grootst. Bij sommige middelen kan het betekenen dat een 
doseringsverlaging mogelijk is. 

 
Bedieningsknoppen  
Aan de linkerkant van de grafiek ziet u een viertal knoppen: 

• De bovenste knop (huisje) stelt u in staat om een nieuwe keuze te maken. Hiermee komt 
u dus weer in het keuzescherm voor gewas, middel, etc.   

• Met de tweede knop kunt u een niveau terug (= hoger) in de informatie over het gekozen 
middel of de middel mix. 

• De derde knop presenteert het effect als u een hulpstof (olie of uitvloeier) aan het middel 
toevoegt.  

• De onderste knop stelt u in staat om het effect van een nat gewas in of uit te schakelen. 
 
Processen 
De grafiek die u eerst in beeld krijgt is een beeld van het middel. Omdat vereiste 
weersomstandigheden per werkzame stof en dus het effect behoorlijk kunnen verschillen, zijn de 
afzonderlijke effectgrafieken te bekijken door op de knop Actieve stoffen te klikken. In het 
volgende scherm staan de grafieken van de afzonderlijke werkzame stoffen onder elkaar. 
 

 
 
De knop Processen toont de verschillende processen die een rol spelen bij de werking van de 
werkzame stof, bijvoorbeeld "Opname", "Bladhuidontwikkeling", "Hechting". Afhankelijk van het 
middel selecteert Gewis de relevante processen. Per proces wordt aan de hand van de 
weersgegevens berekend of het proces goed of slecht scoort.  
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Naast de procesnaam staat aangegeven in hoeverre het proces van belang is. Hoe groter het 
belang hoe zwaarder dit proces (deeleffect) zal meewegen in het uiteindelijke advies 
(totaaleffect).  
Een groot belang is te zien doordat de grafiek van het proces veel overeenkomst vertoont met 
het totaaleffect. 
De oranje staafjes in de grafiek geven de processcore aan, welke u kunt relateren aan de 
staafjes in de effectgrafiek. 
 
 
Scoretabel tankmix  
In de eerste grafiek met het totaalbeeld van de combinatie van werkzame stoffen (in één 
middel of in de tankmix) kunt u door te klikken op een staafje in de grafiek de effect uitkomst per 
werkzame stof aflezen. De laagste score bepaald de hoogte van de score in de grafiek. 
 

 
 
Scoretabel actieve stof 
In de grafiek per werkzame stof kunt u door te klikken de uitkomsten en de belangen van de 
afzonderlijke processen vinden. Een hoog Belang (90 of 100) voor een proces betekent dat het 
proces essentieel is voor een goede werking. De uitkomst van het Effect is een getal tussen 0 en 
2 en geeft aan of de weersomstandigheden op dat moment ideaal zijn voor een goed resultaat. 
Hoe hoger de score hoe beter. De opgesomde processen en hun effecten bepalen gezamenlijk 
het totaal effect. 
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Hoofdstuk 15.6 20 processen 
Om de relatie tussen weer en de effectiviteit van de toepassing van een stof binnen CropVision 
Gewis vast te leggen zijn er ruim twintig processen onderscheiden, die allemaal andere eisen 
stellen aan de weersomstandigheden. Of en in welke mate processen van belang zijn, wordt 
bepaald door het soort werkzame stof en het soort toepassing. Door deze structuur aan te 
brengen is het mogelijk om in CropVision Gewis alle bestrijdingsmiddelen op te nemen. 
 

 
 
Door de fysische processen te onderscheiden die in de werkelijkheid een rol spelen, kan 
CropVision Gewis ook inzichtelijk maken waarom de omstandigheden op een bepaald moment 
goed of juist slecht zijn, en wanneer welke omstandigheden vereist zijn. Bijvoorbeeld een 
groeistof vereist groeizaam weer na toepassing over een periode van enkele dagen. Een polair 
geformuleerd middel wordt goed opgenomen als de bladhuid goed gehydrateerd is (= vocht 
opgenomen heeft uit de omgeving) wat specifieke eisen stelt aan de weersomstandigheden 
enkele uren direct voor de toepassing van zo’n middel. 
 
Alle processen geven elk uur een score tussen de 0 en de 100. Dit geeft aan hoe optimaal het 
proces verloopt op dat moment. CropVision Gewis combineert (afhankelijk van de onderlinge 
belangen van de processen) deze scores tot een eindscore (effectiviteit) tussen 0 en 2. 
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Hoofdstuk 15.7 Indeling bestrijdingsmiddelen 
Een gedeelte van de verschillen tussen bestrijdingsmiddelen met betrekking tot hun optimale 
weerbeeld, valt te verklaren door naar de formulering en de toepassing van een middel te kijken. 
Middelen op oliebasis (EC, OF, OD en CS-formuleringen) dringen vele malen makkelijker door 
een bladhuid heen dan die op waterbasis (Flow, SC, SL, oplossingen van poeders en granulaten). 
Dit uit zich in CropVision Gewis door het feit dat voor EC-formuleringen de processen ‘waslaag’ 
en ‘hydratatie van de waslaag’ geen rol spelen, terwijl deze voor niet-EC-formuleringen meestal 
de eindscore sterk beïnvloeden. 
 
Ook de toepassing speelt een duidelijke rol. Als een middel toegepast wordt als 
bodemtoepassing worden er geen eisen gesteld aan de processen die te maken hebben met 
de opname in het blad (waslaag, hydratatie, bladdroog etc.). Voor contactwerking van een 
product hoeft het niet door de bladhuid heen te kunnen dringen. Bij blad opname (= 
gewastoepassing) is er geen behoefte aan een regenbui na toepassing, terwijl dit voor een 
bodemtoepassing juist wel het geval is. 
 

Hoofdstuk 15.8 Beschrijving processen 
Hydratatie  
Tijdens de hydratatie van het blad zwelt de cutine laag (gelegen onder de waslaag) op als een 
spons. Dit gebeurt tijdens vochtige omstandigheden. Als de cutine laag van een blad gezwollen 
is en als de poriën en scheuren in de waslaag vol vocht zitten, is een goede opname van 
systemische gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Tijdens droge omstandigheden krimpt de 
cutine laag weer en opname wordt daardoor sterk geremd. Dit proces vindt plaats in de uren voor 
en kort na de toepassing van een middel. 
 
Blad droog 
Veel gewasbeschermingsmiddelen moeten korte tijd op de bladhuid hechten voor ze worden 
opgenomen. Hiervoor is een droog bladoppervlak nodig. Als het oppervlak namelijk niet droog is 
(vrij vocht op de bladhuid), druipt de spuitvloeistof gemakkelijk van het blad af. 
 
Waslaag 
De bladhuid ontwikkelt zich tot een dikke wasachtige beschermlaag tijdens droog, schraal weer 
met vele zonnige perioden. De afzetting van was bovenop de bladhuid neemt in zo’n periode snel 
toe (afharden). Dit is van groot belang voor de opname van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
wordt namelijk bemoeilijkt tijdens perioden met veel wasafzetting. Tijdens perioden met donker, 
regenachtig weer (groeizaam weer) groeit het blad hard en wordt de eventuele waslaag snel 
dunner en gaat deze scheuren vertonen. De opname van gewasbeschermingsmiddelen is tijdens 
of kort na deze periode erg gemakkelijk. Het proces waslaagafzetting vindt plaats in de dagen 
voor de toepassing van een middel. 
 
Aandrogen op blad  
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Gewasbeschermingsmiddelen met een contactwerking moeten aandrogen. Na het toepassen 
van het middel moet het enige tijd drogend weer zijn, zodat de spuitvloeistof kan verdampen. 
Neerslag voordat de spuitvloeistof verdampt is, is funest voor de (duur)werking van deze 
middelen. De duur van dit proces is afhankelijk van de snelheid waarmee de vloeistof opdroogt. 
 
Fotosynthese 
Herbiciden die de fotosynthese remmen, grijpen in de fotosyntheseprocessen van de plant in en 
verrichten daar hun dodende werking. Veel zonlicht en goede groeiomstandigheden in de dagen 
na toepassing van een middel resulteren in een hoge fotosynthese-snelheid, zodat het middel 
goed en snel kan werken. 
 
Kiem- en celdeling 
Herbiciden die ingrijpen op kieming en wortelgroei, werken beter naarmate de (onkruid)wortels in 
de bodem sneller groeien of de (onkruid)zaden sneller kiemen. Deze herbiciden hebben in de 
dagen na toepassing van het middel een hoge bodemvochtigheid en een hogere 
bodemtemperatuur nodig voor optimale werking. 
 
Niet-pyrethroide 
De meeste insecticiden (niet-pyrethroiden) werken beter naarmate de temperatuur de uren rond 
de toepassing, hoger is. Dit wordt veroorzaakt door een betere chemische werking en/of een 
hogere activiteit van de insecten. Voor alle insecticiden geldt dat te veel of intensieve neerslag 
kort na toepassing de werking sterk vermindert. 
  
Pyrethroide 
De synthetische pyrethroïden werken beter als de temperaturen lager zijn. Ook bij deze middelen 
geldt dat te veel of intensieve neerslag kort na toepassing de werking sterk vermindert. 
  
Groei  
Herbiciden die op de groei ingrijpen, zorgen er meestal voor dat de hormoon- en 
enzymhuishouding van de plant wordt verstoord. Hoe sneller de groei van de planten, hoe beter 
deze middelen hun dodende werking kunnen uitoefenen. Bovendien is het voor deze middelen 
van belang dat het na de toepassing geen helder zonnig en schraal weer is. 
 
Transport in de plant 
Dit proces is van belang voor de systemische fungiciden: na opname dient het middel verspreid 
te worden binnen de plant. Vlotte opname en snel transport in de plant worden bevorderd door 
groeizaam weer kort na toepassen. 
  
Ademhaling 
Herbiciden die de ademhaling van de plant remmen, grijpen in de ademhaling processen van de 
plant in en verrichten daar hun dodende werking. Veel zonlicht en goede groeiomstandigheden 
zorgen voor intensieve ademhaling, en daarmee voor een goede, snelle werking van de middelen. 
Voor wat betreft de benodigde weersomstandigheden vertoont dit proces veel gelijkenis met het 
proces fotosynthese. 
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Opname in blad 
Gewasbeschermingsmiddelen die in de plant moeten worden opgenomen en op polaire 
(waterachtige) basis zijn geformuleerd, hebben enige tijd vochtige omstandigheden nodig na 
toepassen. Tijdens deze vochtige omstandigheden vindt er een goede opname plaats. Droogt de 
spuitvloeistof té snel op, dan wordt er onvoldoende van het middel door het blad opgenomen en 
valt de werking van het middel (sterk) tegen. Herbevochtiging na opdrogen van de vloeistof kan 
dit niet verhelpen, omdat de chemische structuur van het gewasbeschermingsmiddel na 
opdrogen vaak verandert. De duur van dit proces is afhankelijk van de snelheid waarmee de 
draagvloeistof (vooral water) verdampt. Het vindt plaats in de eerste uren na toepassing van het 
middel. 
 
Bodemoppervlak droog 
Na toepassen is het voor een aantal bodemherbiciden (voor een betere werking) van belang dat 
het een aantal uren droog blijft, om een betere horizontale verspreiding in de toplaag te krijgen. 
Andere bodemmiddelen daarentegen prefereren neerslag tijdens of meteen na het toepassen. 
Dit proces verloopt gedurende de eerste uren na toepassing van een middel. 
 
 
Transport naar wortel 
Bodemherbiciden hebben na toepassing enige neerslag nodig om van het grondoppervlak 
waarop ze terecht zijn gekomen, door te dringen naar lagen waar de wortels of de zaden van het 
onkruid zich bevindt. De werkzame stof wordt samen met bodemvocht door de wortels 
opgenomen. Dit proces vindt plaats in de dagen na toepassing van een middel met 
bodemwerking. 
  
Uitspoeling 
Sommige gewassen zijn gevoelig voor bepaalde bodemherbiciden als de toepassing van deze 
herbiciden gevolgd wordt door een intensieve regenperiode binnen 6 uur na toepassing. De 
middelen spoelen dan te diep uit, waardoor ze direct of later een gevaar vormen voor het 
cultuurgewas. 
  
Vetzuursynthese 
Een aantal herbiciden ontlenen hun werking aan de remming van de aanmaak van vetzuren. 
Vetten (lipiden) zijn belangrijke bestanddelen van celmembranen. Een plant gaat dood als de 
functie van de celmembranen verandert of als er geen vetten meer aangemaakt kunnen worden. 
Alle moderne grassenbestrijders werken via dit principe. Dit proces vereist groeizame 
omstandigheden in de dagen na toepassing van het middel. 
  
Hechten op blad 
Vooral voor contactfungiciden is een goede hechting van het middel belangrijk. Nadat de 
spuitvloeistof (het water) is verdampt, vindt de hechting plaats op het bladoppervlak. In deze fase 
is droog en scherp weer ideaal. 
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Gewasschade 
Tijdens erg schrale perioden (vooral in het voorjaar) met grote temperatuurschommelingen 
tussen dag en nacht kan het cultuurgewas schade oplopen, doordat het niet genoeg energie 
heeft om het opgenomen middel af te breken. In die situaties blokkeert de afbraak en ondervindt 
het gewas schade. 
 
Waslaag uien 
Voor de toepassing van bepaalde contactherbiciden in uien (Actril, Basagran) is het juist van 
belang dat er een behoorlijke waslaag is. Weliswaar hebben de onkruiden dan ook een waslaag 
en zullen moeilijker bestreden worden, maar voldoende afharding van de uien is nodig omdat er 
anders te veel kans is op schade. De bladhuid ontwikkelt zich tot een dikke wasachtige 
beschermlaag tijdens droog, schraal weer met vele zonnige perioden. De afzetting van was 
bovenop de bladhuid neemt in zo’n periode snel toe (afharding).  
  
Hydratie uien 
Voor de toepassing van bepaalde contactherbiciden in uien (Actril, Basagran) is het juist van 
belang dat de hydratie niet al te goed is. Weliswaar geldt dit dan ook voor de onkruiden en zal de 
bestrijding daarvan wat moeilijker zijn, maar anders is er te veel kans op schade aan de uien. 
Tijdens de hydratie van het blad zwelt de cutine laag (gelegen onder de waslaag) op als een 
spons. Dit gebeurt tijdens vochtige omstandigheden (hoge RV, vocht op het blad). Tijdens droge 
omstandigheden krimpt de cutine laag weer en wordt de opname sterk geremd. 
 
Dampwerking 
De werkzame stof pirimicarb (Pirimor) verkrijgt zijn goede werking tijdens de dampfase. De damp 
van het product grijpt bij insecten aan op het zenuwstelsel en geeft zo een snel dodend effect. 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de damp van het product voor een korte tijd in 
het gewas blijft hangen. Daarvoor is het belangrijk dat er nauwelijks wind staat tijdens en kort na 
de toepassing. 
 
 
ALS remming 
ALS-remmers zijn o.a. Ally, Safari en Titus. Goede groeiomstandigheden zorgen niet alleen voor 
een snelle opname, maar ook voor een snelle werking van herbiciden die via dit proces werken. 
Over het algemeen zorgen omstandigheden die goed zijn voor de groei, ook voor een goede 
opname en verdeling van de herbicide. Als de planten in een stresssituatie verkeren, verhindert 
dit de opname van ALS-remmer herbiciden en kunnen deze herbiciden gewasschade 
veroorzaken. 
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Hoofdstuk 16 ProPhy 
In dit hoofdstuk leest u alles rondom Prophy. ProPhy is een betrouwbaar hulpmiddel om gericht 
Phytophthora te bestrijden. Op basis van gemeten en voorspelde weersgegevens worden de 
infectie- en ontwikkelingskansen van de schimmel ingeschat. Afhankelijk van uw specifieke 
situatie (gewasstand, loofgroei, ras etc.) wordt berekend hoe lang een bespuiting voldoende 
bescherming biedt. De combinatie van gevaarlijke omstandigheden en onvoldoende 
bescherming bepaalt het spuitmoment, de middelkeuze én eventueel de dosering. 
 
Phytophthora (Phytophthora infestans) in aardappelen is één van de gevaarlijkste ziekten in de 
Nederlandse akkerbouw. Veelal is een behoorlijk aantal (preventieve) bespuitingen nodig om de 
schimmel uit het gewas te houden. De ziekte kan zich erg snel ontwikkelen en leiden tot 
productieverlies of zelfs een onbruikbaar eindproduct. Het grillige, sterk weersafhankelijke karakter 
maakt het kiezen van het juiste spuitmoment en het juiste middel moeilijk. 
 
De eerste ontwikkeling van ProPhy is eind jaren '80 gestart. Met name in de eerste jaren is het 
systeem intensief getest op praktijk- én proefbedrijven (in samenwerking met PPO). Beide hebben 
aangetoond dat ProPhy sterk bijdraagt aan een betrouwbare controle van de ziekte én goede 
mogelijkheden biedt om het aantal bespuitingen te besparen. 
 
Slimmer en effectiever spuiten met CropVision ProPhy: 

• Advies over juiste spuitmoment en dosering 
• Voorkomen van aantasting 
• Toegang tot uitgebreid netwerk weerstation 
• Werkt samen met CropVision 
• PlanetProof – draagt bij aan duurzaam gebruik middelen 
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Hoofdstuk 16.1 Dashboard 
Bij het openen van Prophy komt u in het tabblad ‘Dashboard’ waar de teelten uit uw bouwplan 
verschijnen waarvoor u een advies kan raadplegen. 
 

 
 
De sortering van de percelen vindt plaats op basis van de urgentie om een bestrijding uit te 
voeren.  
Als u nog geen weerstation gekoppeld heeft of als er waarnemingen ontbreken (bv. geen 
opkomstdatum) en er geen advies berekend kan worden, dan komen die percelen bovenaan. 
 

 
 

Hoofdstuk 16.2 Teeltgegevens controleren 
Gewas en teeltkenmerk 
Voor het raadplegen van een ProPhy advies is het gewas en teeltkenmerk noodzakelijk. Deze legt 
u vast bij het aanmaken van een nieuwe teelt. Denk hierbij aan het gewas en het ras.  
 
Onder het gewas ‘Aardappelen (Consumptie-)’ wordt zowel de teelt voor de versmarkt/tafel als 
voor de industrie (chips, frites e.d.) verstaan. Pootaardappelen betreffen alle pootgoedteelt, ook 
als dit eigen pootgoed voor zetmeelrassen is.  
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Het onderscheid naar teeltkenmerken is vooral van belang als er Phytophthora in het perceel 
zelf wordt geconstateerd. In pootaardappelen en consumptieaardappelen voor bewaring mag 
geen enkel risico op knolaantasting worden genomen en zal sneller geadviseerd worden 
(semi-) curatieve middelen te gebruiken en/of het gewas dood te spuiten. Bij 
zetmeelaardappelen voor directe levering kan soms wat meer risico genomen worden als het 
gewas nog volop in de groei zit. 
 
Weerstation 
U kunt een keuze maken uit een lijst van weerstations binnen een straal van 100 kilometer. 
Hiermee bepaalt u het weerstation waarop het ProPhy advies gebaseerd is.  
 

 
 
Standaard Klik op het driehoekje achter de naam van het weerstation om uw keuze te maken. 
Door in het zoekveld de naam van het weerstation in te typen komt het gewenste station 
‘bovendrijven’. Achter het weerstation staat de afstand weergegeven tussen het weerstation en 
het betreffende perceel. Als een perceel niet is ingetekend wordt de afstand weergegeven tot de 
bedrijfslocatie afgeleid van uw adres. Via deze link kunt u het dichtstbijzijnde weerstation 
vinden. 
 
Ziekteadvies 
In de loop der jaren is steeds duidelijker geworden dat het met dezelfde strategie moeilijk is 
iedereen optimaal te adviseren. Meer dan in het verleden gaan aardappeltelers verschillend om 
met de Phytophthora bestrijding. Waar bijvoorbeeld de ene teler alle risico’s wil uitsluiten, is een 
andere teler echt bezig om zo min mogelijk bespuitingen te doen of zo min mogelijk kosten te 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1X2q136HUYlyCEAR-diOZLha65_VtX49f&ll=52.1380847495817%2C5.370345499999985&z=8
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maken. De ene teler kijkt bij de middelkeuze vooral naar de kosten, terwijl een andere teler (b.v. 
voor een keurmerk) in de eerste plaats let op de hoeveelheid actieve stof. ProPhy heeft dan ook 
de mogelijkheid om te kiezen voor een strategie.  
Per perceel aardappels kunt u een keuze maken uit de volgende strategieën: 
 

• Normaal 
• Extra zekerheid 
• Maximale besparing 

 
U kiest de strategie op tabblad ‘Bescherming’. 

De strategie ‘Normaal’ is standaard. Dit betreft naar onze mening de optimale bestrijding. 
Er wordt met vrijwel alle aspecten rekening gehouden. Er wordt gestreefd naar en zo 
goed mogelijke bestrijding en waar mogelijk wordt geprobeerd dat te doen met minder 
bespuitingen en/of een lagere dosering. Er wordt niet speciaal rekening gehouden met 
actieve stof gebruik. 

 
De ‘Extra zekerheid’ strategie is qua middelenkeuze hetzelfde als normaal, maar zal in 
voorkomende gevallen net iets eerder een spuitadvies geven. Een belangrijk verschil is 
dat deze strategie ervan uitgaat dat alle rassen heel gevoelig zijn. 

 
De strategie ‘Maximale besparing’ neemt een beetje risico om zoveel mogelijk te 
besparen (en is dus eigenlijk een “financiële” strategie). Dit uit zich o.a. in het nauwelijks 
meewegen van de dosering, dus voor een verlaagde dosering wordt bijna altijd een volle 
bescherming gerekend. Zeker dan is natuurlijk belangrijk dat u bespuitingen onder goede 
omstandigheden en met een perfecte spuittechniek uitvoert. Verder stuurt het 
programma vooral op de zelf gesignaleerde ziektedruk en reageert veel minder dan 
anders op de waarneming “Phytophthora in de buurt”. Er is niets dat u weerhoudt om 
binnen het seizoen van strategie te veranderen of te experimenteren door te wisselen. 
Toch raden we dit af, want in sommige situaties zou de keuze van strategie het verschil 
tussen wel of niet spuiten kunnen uitmaken. U raakt dan wellicht onnodig in verwarring. 

 

Hoofdstuk 16.3 Advies 
Groene knop ‘Overzicht’ 
Naast het tabblad ‘Dashboard’ staat het tabblad ‘Advies’. Klik op een teelt om het advies op te 
vragen. Aan de rechterzijde ziet u de groene knoppen. De groene knop ‘Overzicht’ geeft u in de 
vorm van een tabel belangrijke gegevens, die de basis vormen onder het advies. Bovenaan 
staat de risico inschatting van het programma voor Alternaria, Phytophthora en de Oösporen 
ontwikkeling. Daaronder vindt u de belangrijkste weerdata.  
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Infectiegevaar Phytophthora 
Phytophthora is een schimmel met een doorgaans redelijk vast dag-nacht ritme. ’s Nachts of ‘s 
morgens vroeg worden na een periode van hoge luchtvochtigheid sporen gevormd (sporulatie). 
De sporen rijpen en kunnen vervolgens binnendringen in het blad als het blad nat is (infectie). 
Afhankelijk van de situatie kunnen infectie en sporulatie direct op elkaar volgen en verspreidt de 
Phytophthora zich vooral plaatselijk.  
 

 
 
Als het ‘s morgens vrij snel opdroogt, kunnen rijpe sporen loslaten van het blad en met de wind 
meegevoerd worden. Tenzij de omstandigheden overleving niet toelaten (hoge temperatuur, 
lage luchtvochtigheid) kunnen deze sporen elders neerkomen en een infectie veroorzaken. 
Het ProPhy programma bekijkt van dag tot dag of de weersomstandigheden zodanig zijn dat 
aan de criteria voor sporulatie en infectie wordt voldaan. Hiervoor wordt de periode beschouwd 
die begint halverwege de voorgaande avond en eindigt in de loop van de middag. Als de 
criteria worden gehaald (in het algemeen een lange vochtige periode bij een optimum 
temperatuur van 15 tot 20 °C en overdag niet extreem warm en droog), is er sprake van een 
“gevaarlijke” dag. U vindt deze waarde terug in Overzicht. Hoe gunstiger de omstandigheden 
voor de schimmel hoe groter het aantal uitroeptekens. Het maximumaantal is drie.  
 
Ziektedruk 
De ziektedruk is in feite een maat voor de hoeveelheid sporen die zich in de lucht bevinden en op 
het gewas terecht kunnen komen en een infectie veroorzaken. Enerzijds wordt de ziektedruk 
natuurlijk bepaald door de aanwezigheid van Phytophthora bronnen. Als nergens Phytophthora 
is, kunnen er ook geen sporen in de lucht zijn. Helaas is de situatie in Nederland zo dat er eigenlijk 
altijd wel ergens bronnen zijn, die onder de juiste weersomstandigheden de “epidemie” op gang 
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kunnen brengen. 
ProPhy gaat er dus impliciet vanuit dat er altijd Phytophthora kan zijn en daarom wordt de 
ziektedruk voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden. Er wordt een ziektedrukgetal 
berekend (variërend tussen 0 en 100) door de weersomstandigheden van de afgelopen week te 
bekijken. Zijn (bijna) alle dagen in die periode gevaarlijk geweest, dan heeft de Phytophthora alle 
kans gehad om actief te worden en sporen te produceren en is de ziektedruk hoog. Andersom, 
als er (bijna) geen gevaarlijke dagen zijn geweest, kunnen er wel aantastingen aanwezig zijn 
maar deze produceren geen sporen en dus is de ziektedruk laag. 
 
Groene knop Uitleg 
De groene knop Uitleg geeft een concrete adviestekst. Hierin vindt u een toelichting op de 
uitgangssituatie van het gewas en de actuele weersituatie en hoe dit zich vertaald naar het al 
dan niet overgaan tot een eerste of een volgende bestrijding. In diverse situaties kan dat ook tot 
een aanbeveling komen in de richting van bepaalde middelen. Bijvoorbeeld als 
knolbescherming gewenst is. 
 
Groene knop Registraties 
De groene knop Registratie brengt de uitgangssituatie in beeld voor het geselecteerde teelt. Hier 
vindt u de laatste bespuitingen en actuele waarnemingen. Met de + knop kunt u een bespuiting 
of waarneming toevoegen. 
 

 
 
Waarnemingen 
De invoer van waarnemingen kent vier verschillende categorieën: gewasstadium, groei, zwaarte 
van het gewas en Phytophthora situatie. 
Bij het gewasstadium is het sowieso noodzakelijk om aan het begin van het seizoen de 
opkomstdatum in te vullen. Zonder opkomstdatum geen advies. Vervolgens geeft u aan 
wanneer het gewas de 15 cm gewashoogte bereikt. Dit levert een aanscherping van de 
beslisregels op ten aanzien van de eerste bestrijding. Daarna geeft u op wanneer het perceel 
een gesloten gewas vormt. De rest van het seizoen tot aan de loofdoding hoeft u deze 
waarneming niet meer te wijzigen. 
De waarneming Groei is ervoor om in afwijkende situaties het programma bij te sturen. De 
snelheid van (bovengrondse) groei is medebepalend voor de beschermingsduur die het 
programma berekent voor de laatste bespuiting. Hoe sneller het loof groeit, hoe meer blad erbij 
komt waarop geen bescherming aanwezig is. Uitgroei van bestaande bladeren geeft 
“verdunning” van het aanwezige middel.  
 



 

Updated: 9-5-2023                                                                                                      Pagina 80 - 97 
 
 

 
 
ProPhy gaat bijvoorbeeld in juni uit van een sterk groei van de aardappelen. Heeft u een situatie 
met een perceel waar lang geen aardappelen op geteeld zijn en een groot aanbod van 
mineralen, kunt u voor periode van explosieve groei de instelling ‘zeer sterk’ kiezen. 
Bij de waarneming ‘zwaarte van het gewas’ wordt u gevraagd de zwaarte van het gewas op het 
betreffende perceel te beoordelen ten opzichte van het referentiegewas, zijnde het gewas 
waarin het weerstation staat. Als er duidelijke verschillen zijn, kunt u dat invoeren. 
Het invullen van “Infectie haarden” heeft natuurlijk een grote invloed op het advies. Het is wel 
van belang dat u zich realiseert dat ProPhy ervan uitgaat dat er in principe altijd Phytophthora in 
de omgeving aanwezig is. Dus ook als u niets of “Geen aantastingen” invult, zal ProPhy 
spuitadviezen geven. De berekende ziektedruk is een maat voor de activiteit van de 
Phytophthora en daarmee voor de hoeveelheid sporen in de lucht. Als de berekende ziektedruk 
laag is en u vult in dat er actieve aantastingen in de buurt zijn, “corrigeert” u daarmee in feite de 
ziektedrukfactor. Als u Phytophthora in het perceel zelf heeft, is het natuurlijk essentieel dat u dit 
registreert. Let wel: binnen het programma gaat het alleen om actieve aantastingen (d.w.z. 
levende en sporenvormende Phytophthora) en niet oude en inmiddels opgedroogde of volledig 
behandelde infecties. 
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Om het berekende ziektedrukgetal goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk te weten dat de 
ziektedruk wordt berekend over de periode t/m 7 dagen geleden. Het is dus in feite een lopend 
(gewogen) gemiddelde dat vertraagd reageert op de huidige omstandigheden: 

• Phytophthora wordt pas 3-5 dagen na infectie (incubatietijd) zichtbaar, en produceert 
dan pas sporen. Infecties die gisteren of eergisteren zijn ontstaan, dragen dus nog niet bij 
aan de ziektedruk.  

• De ogenschijnlijke vertraging kan dus leiden tot een situatie dat momenteel (vandaag) 
de weersomstandigheden erg gevaarlijk zijn, terwijl de ziektedruk heel laag is en/of nog 
aan het zakken is. Andersom geldt ook: als het droog wordt na een lange vochtige 
periode, zijn de huidige omstandigheden ongevaarlijk, terwijl de ziektedruk nog hoog is. 

• In de berekening wordt niet alleen gekeken naar wel/niet gevaarlijk, maar ook naar de 
mate van gevaar (Phytophthora index). Bijvoorbeeld 3 gevaarlijke dagen met symbool 
“!!” zullen een hogere ziektedruk geven dan 4 gevaarlijke dagen met symbool “!”. Het mag 
namelijk verwacht worden dat op erg gevaarlijke dagen meer en langer sporen 
geproduceerd zullen worden. 

 
Bespuitingen 
Voor het invoeren van een uitgevoerde bespuiting kunt volgens de gebruikelijke wijze de 
teelt(en), en middel(en) kiezen en de dosering invoeren. 
 
Groene knop ‘Grafieken’ 
Hier ziet u een grafische weergave van de bescherming van de laatste bespuiting afgezet tegen 
de heersende ziektedruk. Op het toepassingsmoment start de lijn op zijn maximale 
bescherming, weergegeven in dagen. Het verloop van de lijn hangt af van de eigenschappen 
van het middel en de afspoeling door neerslag. 
 
Afspoeling 
Met name bij de Phytophthora bestrijding speelt afspoeling van middelen een belangrijke rol. 
Veel onderzoek naar hechting en afspoeling van middelen in relatie tot de duurwerking is 
gedaan in aardappelen. ProPhy heeft dan ook een uitgebreide module om de afspoeling te 
berekenen. Middeltype (meer of minder gevoelig voor afspoeling), totale hoeveelheid regen, 
tijdstip van de regen (t.o.v. de bespuiting) en intensiteit van de regen worden allemaal 
meegenomen. 
 
Beschermingsduur 
In ProPhy zijn de volgende factoren van invloed op de berekende beschermingsduur: 
Standaard beschermingsduur 
Afhankelijk van het laatst gespoten middel. In de praktijk zijn de meeste Phytophthora middelen 
in Nederland dusdanig geformuleerd, dat ze binnen ProPhy op standaard 7 dagen preventieve 
werking staan ingesteld. 

• Dosering 
Deze factor corrigeert voor doseringen lager dan de standaarddosering. Een 
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doseringsverlaging van 0 tot 25% leidt niet tot aftrek. In de doseringsfactor wordt ook 
gekeken naar eventuele “restbescherming” van de voorlaatste bespuiting. De laatste 
bespuiting kan vrij kort na de voorlaatste bespuiting zijn uitgevoerd met een verlaagde 
dosering; in feite betrof het dan een “aanvulling” om weer voldoende bescherming op te 
bouwen. Restbescherming kan dus een verlaagde dosering compenseren. 

• Ras 
De correctie voor de bescherming op basis van het ras wordt bepaald door de 
rasgevoeligheid (loof en knol). Het cijfer voor de loofgevoeligheid is in dit opzicht het 
belangrijkst. De meest gevoelige rassen hebben een factor 0. Minder gevoelige rassen 
krijgen er dagen bij. 
 

 
 

• Gewas 
De gewasfactor is een combinatie van loofgroeisnelheid én gewaszwaarte. Groeisnelheid 
wordt het hele seizoen meegenomen, terwijl gewaszwaarte alleen een rol speelt vanaf de 
sluiting van het gewas. Let op: de gewasfactor hangt samen met de ziektedruk, sterke 
groei bij lage ziektedruk geeft dus minder aftrek dan sterke loofgroei bij hoge ziektedruk. 

• Ziektedruk 
Op basis van de ziektedruk wordt de beschermingsduur beïnvloed. Het kan variëren van 
–2 tot +2 dagen en is af te lezen in de grafiek in de hoogte van de rode lijn, die van -2 tot 
+2 lopen. De aanwezigheid van infectiehaarden (in de buurt of in het perceel) kan de 
berekende ziektedruk “corrigeren”. 

• Afspoeling 
De afspoelingfactor wordt berekend uit de neerslaggegevens sinds de laatste bespuiting 
(hoeveelheid, tijdstip en intensiteit). In de lijn voor de beschermingsduur zie je in de 
perioden van regen de beschermingsduur versneld afnemen. 

 
Groene knop ‘Product info’ 
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Hoofdstuk 17 Uien 
Het Uien adviesmodel helpt bij de bestrijding van Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa), Valse 
Meeldauw (Peronospora destructor), Stemphylium (Stemphylium vesicarium) en koprot 
(Botrytis aclada). Op basis van metingen met een weerstation en een regionaal weerbericht, 
worden de infectiekansen van de schimmels ingeschat. Per perceel wordt uitgerekend of de 
voorgaande bespuiting nog voldoende bescherming biedt, door rekening te houden met o.a. 
loofgroei, afspoeling, ziektedruk, middel en dosering. Als gevaarlijke omstandigheden worden 
vastgesteld én de bescherming is onvoldoende, zal het Uien programma een bespuiting 
adviseren met een passend middel. 
 
Het adviesprogramma is gebaseerd op de resultaten van PPO, dat buitenlandse modellen in 
Nederland getoetst en aangepast heeft. Meer dan 25 jaar is de adviesmodule voor de 
ziektebestrijding in de praktijk in gebruik. Zeker in de eerste jaren werden aanzienlijke 
besparingen bereikt. Aan de hand van het adviessysteem kon de eerste bespuiting vaak lang 
uitgesteld worden, en het is voorgekomen dat een heel seizoen niet tegen de bladvlekkenziekte 
gespoten hoefde te worden. Valse meeldauw is echter een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 
Ten opzichte van bladvlekkenziekte is valse meeldauw agressiever en kan meer schade geven. 
Door AgroVision is in samenwerking met PPO een adviesmodule ontwikkeld, waarin de 
verschillende schimmelziekten zijn geïntegreerd. 
 
Een goede ziektebestrijding in de uien is niet eenvoudig: 

• Bladvlekkenziekte, valse meeldauw, stemphylium en koprot zijn verschillende ziekten, die 
onder verschillende weersomstandigheden optreden: 

• Er zijn nauwelijks middelen beschikbaar (toegelaten) die een echt goede preventieve 
werking hebben op al deze ziekten. De middelen werken goed op de ene ziekte, maar niet 
of matig op de andere. 

• Curatieve middelen zijn niet beschikbaar c.q. toegelaten. 
• Tussen de verschillende soorten uien zijn vaak grote verschillen in gewasstand en 

daarmee in gevoeligheid voor schimmelziekten (b.v. een dicht gewas 1e-jaars plantuien 
t.o.v. late zaaiuien). 

• Naast bladvlekkenziekte en valse meeldauw, spelen in sommige jaren de 
schimmelziekten Stemphylium of koprot een belangrijke rol. 

 
Juist om deze redenen werkt een groeiende groep uientelers naar tevredenheid met het UIEN 
programma. Men waardeert vooral dat het adviesprogramma voor de ziekten afzonderlijk goed 
aangeeft wanneer de omstandigheden gevaarlijk zijn of worden. 
Afhankelijk van de situatie, wordt een passend middel of een middelcombinatie geadviseerd. 
Met name in jaren met een hoge ziektedruk blijkt men in staat met redelijke kosten een goede 
bestrijding te doen. 
Bestrijding van valse meeldauw blijkt vaak het belangrijkste; mits op de goede momenten kan 
deze ziekte goed preventief bestreden worden met relatief goedkope middelen. Door 
bladvlekken-middelen (die doorgaans duurder zijn) alleen in te zetten als het echt nodig is, kan 
vaak goedkoper gespoten worden dan bij referentietelers. 
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Hoofdstuk 17.1 Dashboard 
Bij het openen van Uien komt u in het tabblad ‘Dashboard’ waar de teelten uit uw bouwplan 
verschijnen waarvoor u een advies kan raadplegen. 
 

 
 
De sortering van de percelen vindt plaats op basis van de urgentie om een bestrijding uit te 
voeren. Als u nog geen weerstation gekoppeld heeft of als er waarnemingen ontbreken (bv. 
Geen opkomstdatum) en er geen advies berekend kan worden, dan komen die percelen 
bovenaan.  
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Hoofdstuk 17.2 Teeltgegevens controleren 
 
Gewas en teeltkenmerk 
Voor het raadplegen van een ProPhy advies is het gewas en teeltkenmerk noodzakelijk. Deze legt 
u vast bij het aanmaken van een nieuwe teelt. Denk hierbij aan het gewas en het ras.  
 

 
 

Het gewas (soort uien) is o.a. van belang bij de advisering. Grofweg wordt bij de advisering 
onderscheid gemaakt naar “kleine” uien (1e-jaars plantuien, zilveruien, picklers) en “grote” uien 
(winteruien, zaaiuien, 2e-jaars plantuien en sjalotten). Het belangrijkste verschil in gevoeligheid 
voor de ziekten wordt veroorzaakt door de gewasstand. Anders dan bij b.v. aardappelen, zijn er 
bij uien niet of nauwelijks rasverschillen t.a.v. gevoeligheid voor schimmelziekten. Het ras wordt 
dus wel geregistreerd, maar dit heeft geen effect op de adviezen.  
In de uien zijn middelencombinaties vrij gebruikelijk. Binnen CropVision kunt u per bespuiting 
altijd meerdere componenten opgeven. Het programma zal voor de totale beschermingsduur 
de bescherming van de verschillende componenten optellen. 
Voor bladvlekkenziekte werkt het model met een “schadedrempel” (zie onder), en daarom is de 
aanwezigheid van aantastingen in de omgeving niet van belang voor de advisering. Voor valse 
meeldauw is de aanwezigheid van haarden in de omgeving wel van belang, met name bij de 
eerste bespuiting. Let wel dat de reikwijdte van meeldauw duidelijk kleiner is dan van 
bijvoorbeeld Phytophthora in aardappelen. 
 
Weerstation 
U kunt een keuze maken uit een lijst van weerstations binnen een straal van honderd kilometer. 
Hiermee bepaalt u het weerstation waarop het uien advies gebaseerd is. Klik op het driehoekje 
achter de naam van het weerstation om uw keuze te maken. Door in het zoekveld de naam van 
het weerstation in te typen komt het gewenste station ‘bovendrijven’. Achter het weerstation 
staat de afstand weergegeven tussen het weerstation en het betreffende perceel. Als een 
perceel niet is ingetekend wordt de afstand weergegeven tot de bedrijfslocatie afgeleid van uw 
adres. Via deze link kunt u het dichtstbijzijnde weerstation vinden. 
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Let op: Soms krijgt u de melding “We kunnen geen advies berekenen. Koppel een weerstation 
aan de teelt om…... In een dergelijk geval zult u de keuze van het weerstation nog moeten 
bevestigen. Klik hiervoor op het potloodje dat staat achter de teelt die voor deze melding 
staat. Standaard staat het dichtstbijzijnde weerstation in beeld. Klik op het driehoekje achter 
de naam van het weerstation om uw keuze te maken. Het uien advies wordt vervolgens 
gebaseerd op de gemeten gegevens van het geselecteerde weerstation en de daarbij 
horende regionale weersverwachting. 

 
 
Ziekteadvies -strategie 
Waar de ene teler alle risico’s wil uitsluiten, is een andere teler echt bezig om zo min mogelijk 
bespuitingen te doen of zo min mogelijk kosten te maken. De ene teler kijkt bij de middelkeuze 
vooral naar de kosten, terwijl een andere teler (b.v. voor een keurmerk) in de eerste plaats let op 
de hoeveelheid actieve stof. 
In het Uien advies heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een strategie. Per perceel uien kunt 
u een keuze maken uit de volgende strategieën: 
 

• Normaal 
• Extra zekerheid 
• Maximale besparing 

 
Het effect van deze keuze vertaalt zich in de werkingsduur van uw fungiciden. Bij de standaard 
strategie gaan we uit van de gangbare beschermingsduur voor de verschillende ziekten. Bij de 
keuze voor extra zekerheid wordt de beschermingsduur met een dag ingekort. Bij maximale 
besparing gaan we uit van een dag langere werkingsduur. 
 
Hoofdstuk 17.3 Advies 
Vanuit het Dashboard komt u in Advies voor een perceel door op de regel van het betreffende 
perceel te klikken. Aan de rechterzijde ziet u een viertal tegels.  
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De tegel Overzicht geeft u in de vorm van een tabel belangrijke gegevens, die de basis vormen 
onder het advies. Bovenaan staat de risico inschatting van het programma voor Koprot, 
Bladvlekkenziekte, Valse Meeldauw en Stemphylium. Daaronder vindt u de belangrijkste 
weerdata. 
 
Uitleg 
De tegel Uitleg geeft u een concrete adviestekst. Hierin vindt u een toelichting op de 
uitgangssituatie van het gewas en de actuele weersituatie en hoe dit zich vertaald naar het al 
dan niet overgaan tot een eerste of een volgende bestrijding. In diverse situaties kan dat ook tot 
een aanbeveling komen in de richting van bepaalde middelen. Bijvoorbeeld als 
bladvlekkenziekte of stemphylium een risico vormen. 
 

 
 
Registratie 
De tegel Registratie brengt de uitgangssituatie in beeld voor het geselecteerde perceel. Hier 
vindt u de laatste bespuitingen en actuele waarnemingen. Met de + knop (rechtsboven) kunt u 
deze nog aanvullen met nieuwe gegevens. 
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Waarnemingen 
De invoer van waarnemingen kent vijf verschillende categorieën. Het betreft gewasstadium, 
groei, zwaarte van het gewas en de situatie met betrekking tot bladvlekkenziekte en valse 
meeldauw. Bij het gewasstadium is het sowieso noodzakelijk om aan het begin van het seizoen 
de opkomstdatum in te vullen. Zonder opkomstdatum geen advies. Vervolgens geeft u aan 
wanneer het gewas de 2-,3- en 4-blad stadium bereikt. Dit levert een aanscherping van de 
beslisregels op ten aanzien van de bestrijding. Daarna geeft u op wanneer het gewas aan het 
begin van de bolgroei is. De rest van het seizoen tot aan strijken hoeft u deze waarneming niet 
meer te wijzigen.  
 
De waarneming Groei is ervoor om in afwijkende situaties het programma bij te sturen. De 
snelheid van (bovengrondse) groei is medebepalend voor de beschermingsduur die het 
programma berekent voor de laatste bespuiting. Hoe sneller het loof groeit, hoe meer blad erbij 
komt waarop geen bescherming aanwezig is. Uitgroei van bestaande bladeren geeft 
“verdunning” van het aanwezige middel. 
 

 
 
Het advies voor de uien gaat bijvoorbeeld in juni uit van een sterke groei van het gewas. Heeft u 
een periode van explosieve groei kan u voor de instelling ‘zeer sterk’ kiezen. 
 
Bij de waarneming ‘zwaarte van het gewas’ wordt u gevraagd de zwaarte van het gewas op het 
betreffende perceel te beoordelen ten opzichte van het referentiegewas, zijnde het gewas 
waarin het weerstation staat. Als er duidelijke verschillen zijn, kunt u dat invoeren. 
 
Voor bladvlekkenziekte werkt het model met een “schadedrempel” (zie onder), en daarom is de 
aanwezigheid van aantastingen in de omgeving niet van belang voor de advisering. Voor valse 
meeldauw is de aanwezigheid van haarden in de omgeving wel van belang, met name bij de 
eerste bespuiting. Let wel dat de reikwijdte van meeldauw duidelijk kleiner is dan van 
bijvoorbeeld Phytophthora in aardappelen.  
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Grafieken 
In de tegel Grafiek ziet een grafische weergave van de bescherming van de laatste bespuiting 
afgezet tegen de heersende ziektedruk. Op het toepassingsmoment start de lijn op zijn 
maximale bescherming, weergegeven in dagen. Het verloop van de lijn hangt af van de 
eigenschappen van het middel en de afspoeling door neerslag. 
 

 
 
Afspoeling 
Met name bij de preventieve bestrijding met bedekkingsfungiciden (mancozeb) speelt 
afspoeling van middelen een rol. Veel onderzoek naar hechting en afspoeling van middelen in 
relatie tot de duurwerking is gedaan in aardappelen. Voor het uienadvies maken we gebruik van 
deze kennis om de afspoeling te berekenen. Middeltype (meer of minder gevoelig voor 
afspoeling), totale hoeveelheid regen, tijdstip van de regen (t.o.v. de bespuiting) en intensiteit 
van de regen worden meegenomen.  
 

Hoofdstuk 17.4 Uien ziekte advisering 
De schimmels die bladvlekkenziekte, koprot, valse meeldauw en Stemphylium veroorzaken, zijn 
duidelijk verschillend. Hoewel voor alle geldt dat hogere temperaturen en vochtigheid nodig zijn 
voor sporulatie en infectie, zijn de weerscriteria zodanig verschillend dat het adviessysteem in 
feite aparte modellen in zich heeft. Deze modellen bekijken per ziekte of de omstandigheden 
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"gevaarlijk" zijn voor sporulatie (vorming van sporen) en voor infectie (binnendringen/ infecteren 
in het blad door sporen). 
Voor bladvlekkenziekte geldt “hoe meer vocht hoe beter”: gevaar treedt op bij langdurig nat 
blad door regen en/of dauw. Valse meeldauw kan zich agressief uitbreiden, maar met name de 
sporenvorming stelt nogal hoge eisen aan de weersomstandigheden. Het is een echte 
“dauwschimmel”: voor sporulatie is in de nacht en vroege ochtend een rustige opbouw van de 
dauw nodig zonder neerslag. Neerslag in die periode verstoort de cyclus van de schimmel en 
maakt dat het juist niet gevaarlijk is. 
 
Van Stemphylium weten we dat Infectie meestal plaats vindt op oud blad. Dood of beschadigd 
weefsel, ontstaan door afgestorven bladpunten, schimmelziekten, mechanische beschadiging 
of insecten, is een invalspoort voor de schimmel. De ziekte treedt onder verschillende 
omstandigheden op, maar geeft vooral bij warm en vochtig weer veel schade. 
 
Koprot overwintert als sclerotia op rottend plantmateriaal of vrij in de grond. In het voorjaar 
vormen zich hierop sporen, die gemakkelijk door de wind worden verspreid. Deze sporen kunnen 
de plant infecteren en blijven daar latent in aanwezig. tijdens het groeiseizoen zijn geen 
symptomen te zien. De ziekte verspreidt zich vooral tijdens natte perioden. De tweede kritische 
periode ligt tussen afrijpen en oogsten. Een gewas dat snel afrijpt en goed droog is tijdens de 
oogst levert in de bewaring weinig problemen op, omdat de schimmel niet via de droge nek in 
de bol kan komen. Is het gewas echter niet goed afgerijpt of nat tijdens de oogst, dan kan de 
ziekte zich in de bewaring openbaren 
 
Hoofdstuk 17.5 Bladvlekkenziekte (eerste bespuiting) 
Met de gangbare bestrijdingsmiddelen is de bladvlekkenziekte redelijk goed te controleren, zelfs 
als er beginnende aantastingen in het gewas zichtbaar zijn. Het model is er daarom ook op 
gebaseerd de ziekte tot een bepaalde schadedrempel toe te laten. 
Vanaf kort na opkomst van de uien, berekent het model een dagelijkse ziekte-index: DSI-waarde. 
Deze index bekijkt de totale ontwikkeling van de ziekte, dus zowel sporulatie als infectie. De DSI 
wordt afgerond op 0 (geen gevaar), 1 (matig gevaarlijk) of 2 (duidelijk gevaarlijk). Alle DSI-
waarden vanaf 5 dagen na opkomst worden opgeteld tot de CDSI-waarde. Uit onderzoek is 
vastgesteld dat een CDSI van 40 punten een goede en voldoende betrouwbare maat is voor het 
moment van de eerste bespuiting. Het adviessysteem zal dus pas een eerste bespuiting 
adviseren tegen bladvlekkenziekte als deze teller boven de 40 is gekomen. Voor “kleine” uien 
(1ste-jaars plantuien, zilveruien of picklers) is de grens 20 i.p.v. 
Ook wordt gekeken naar het gewasstadium van de uien. Onafhankelijk van de CDSI-waarde 
wordt de eerste bespuiting pas geadviseerd vanaf het begin van het 4-blad stadium (= het 
verschijnen van het 4e echte blad) voor zaaiuien, 2de-jaars plantuien, winteruien en sjalotten. 
Zilveruien, picklers en 1ste-jaars plantuien worden geadviseerd vanaf het 2-blad stadium. In 
winteruien kan in de herfst nog een bespuiting worden geadviseerd als de CDSI 40 bereikt. 
Vervolgens wordt in het voorjaar de CDSI weer opnieuw berekend vanaf 1 februari. 
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Hoofdstuk 17.6 Bladvlekkenziekte (vervolgbespuitingen) 
Voor vervolgbespuitingen tegen bladvlekkenziekte berekent het model per dag de SIV-waarde. 
Aangezien ervan uit wordt gegaan dat de schadedrempel is bereikt, wordt voor deze waarde 
alleen naar de sporulatie gekeken. Vanaf dit moment moet er namelijk preventief bestreden 
worden, dus zodra er grote kans op sporenvorming is. De SIV-waarde wordt van dag tot dag 
berekend (géén optelling zoals de CDSI), en kan variëren tussen 0 en 100. Een dag wordt als 
"gevaarlijk" beschouwd bij een waarde boven de 80 (60 voor 1ste-jaars plantuien, zilveruien of 
picklers). In principe volgt een spuitadvies op de eerste gevaarlijke dag nadat de bescherming 
van de vorige bespuiting onvoldoende is geworden. 
 

Hoofdstuk 17.7 Valse meeldauw 
Het model voor valse meeldauw maakt geen onderscheid tussen de eerste en latere 
bespuitingen. Van dag tot dag wordt berekend of sporulatie en infectie mogelijk zijn. De 
berekende Meeldauw waarde is 0 als de omstandigheden niet gevaarlijk zijn. Op gevaarlijke 
dagen is de waarde 1, 2 of 3 (hoe hoger de waarde hoe groter de kans op sporenvorming c.q. de 
hoeveelheid sporen). 
In het model wordt ook rekening gehouden met "overleving" van de sporen. Het is namelijk 
mogelijk dat op een bepaald moment wel sporen gevormd worden, maar dat deze verse sporen 
op dat moment (nog) niet kunnen infecteren. Onder bepaalde weersomstandigheden kunnen 
deze sporen een periode overleven en later alsnog een infectie veroorzaken. 
Net als bij bladvlekkenziekte volgt een spuitadvies zodra een gevaarlijke dag wordt gemeten of 
voorspeld op een onvoldoende beschermd gewas. 
 

Hoofdstuk 17.8 Weersverwachting 
Vooral voor de valse meeldauw speelt de weersverwachting een cruciale rol, aangezien 
preventief gespoten moet worden (voorafgaand aan een gevaarlijke dag). Omdat dauw en 
regen voor de valse meeldauw een groot verschil uitmaken, is een speciaal ontwikkeld 
dauwmodel ingebouwd. De invloed van neerslag (een buitje ‘s morgens kan het verschil 
uitmaken tussen wel en niet gevaarlijk) is dermate groot, dat betrouwbare voorspellingen niet 
altijd mogelijk zijn. Daarom is regelmatig raadplegen van het advies heel belangrijk. 
 

Hoofdstuk 17.9 Indeling middelen 
Gecombineerde advisering betekent naast het tijdstip van spuiten, vooral advisering bij de 
middelenkeuze. 
Hiertoe zijn de beschikbare bestrijdingsmiddelen in 3 categorieën ingedeeld: 
 
1. Enkelvoudige meeldauwmiddelen 

Hieronder vallen Acrobat, Valbon, Fandango en de zogenaamde "dithiocarbamaten", 
mancozeb en combinaties van deze werkzame stof. Onderzoek heeft aangetoond dat 
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deze (goedkope) middelen de beste bescherming tegen valse meeldauw geven. Voor 
de standaarddosering rekent het model een week bescherming tegen meeldauw. Tegen 
bladvlekkenziekte is de werking echter maar matig; afhankelijk van de ziektedruk wordt 
een nevenwerking gerekend van 1 tot 5 dagen tegen bladvlekkenziekte. 

2. Specifieke bladvlekkenmiddelen 
Hieronder vallen middelen als Kenbyo, Amistar, Scala en Luna Experience. Deze middelen 
beiden allemaal goede bescherming tegen bladvlekkenziekte, maar werken niet of 
nauwelijks op valse meeldauw. 
 

3. Combinatiemiddel 
Fandango is een middel dat als combinatiemiddel gezien kunnen worden. Verder vallen 
hier natuurlijk alle combinaties van middelen onder die u zelf samenstelt. Middelen en 
mixen krijgen op basis van de werkzame stoffen een werking toegekend. Afhankelijk van 
de ziektedruk en het tijdstip in het seizoen rekent het programma er 1 tot 8 dagen 
bescherming tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekten voor. 

 

Hoofdstuk 17.10 Berekening beschermingsduur 
De beschermingsduur wordt apart berekend voor bladvlekkenziekte en voor valse meeldauw. De 
werkelijk gespoten dosering wordt vergeleken met de standaarddosering voor het betreffende 
type uien. 
 

Hoofdstuk 17.11 Bladvlekkenziekte 
Bladvlekkenmiddelen en combinatiemiddelen geven bij een normale dosering een volledige 
beschermingsduur van 8 dagen tegen bladvlekkenziekte. 
Als minder dan de standaarddosering wordt gespoten, wordt de beschermingsduur naar 
verhouding verkort. De dithiocarbamaten (mancozeb) geven slechts beperkt bescherming. 
Afhankelijk van de ziektedruk (het aantal voor bladvlekkenziekte gevaarlijke dagen in de 
afgelopen tijd) stelt het programma hiervoor 1 tot 5 dagen bescherming bij de volle dosering. 
 

Hoofdstuk 17.12 Valse meeldauw 
De enkelvoudige meeldauwmiddelen krijgen een standaard beschermingsduur van 7 dagen bij 
de normale dosering. 
Voor 1e-jaars plantuien, picklers en zilveruien zijn de risico's in het algemeen groter. Deze 
gewassen kennen een zeer dichte gewasstand. Zeker in de 2e helft van het seizoen, als de 
gewassen gaan strijken, kan een erg vochtig microklimaat ontstaan. Het programma zal in deze 
uiensoorten in de 2e helft van het seizoen “scherper” adviseren, door een kortere 
beschermingsduur te rekenen voor alle middelen. 
Het programma kijkt niet alleen naar de laatste bespuiting, maar controleert ook op een 
eventuele "restbescherming" van de voorlaatste bespuiting. Als dus de voorlaatste keer een 
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middel is gespoten met een langere beschermingsduur tegen één van de twee ziekten dan de 
laatste keer dan wordt altijd de langste werkingsduur genomen. 

Hoofdstuk 17.13 Advies tijdstip en middeltype 
Het bladvlekkenziekte model werkt met een schadedrempel: pas als de CDSI-teller boven de 40 
(20) komt wordt de eerste bespuiting geadviseerd. Daarna wordt een vervolgbespuiting in 
principe pas geadviseerd nadat er gevaarlijke omstandigheden zijn opgetreden. Voor valse 
meeldauw daarentegen wordt zoveel mogelijk preventief geadviseerd dus zodra er gevaarlijk 
weer wordt verwacht op een niet of onvoldoende beschermd gewas. In werkelijkheid is de 
advisering complexer, omdat de bestrijding van ziekten vaak gecombineerd wordt. Als er een 
spuitadvies gegeven wordt voor valse meeldauw, wordt dus wél vooruitgekeken naar 
bladvlekkenziekte en kan een combinatiemiddel worden aangeraden. Hiermee wordt de kans 
verkleind dat u kort achter elkaar de ziekten apart moet bestrijden. 
De middelenadvisering gaat als volgt: 

• Als er gevaar is voor valse meeldauw (in de afgelopen dagen of in de komende dagen), 
wordt een bespuiting met een enkelvoudig meeldauwmiddel aangeraden. 

• Als er een meeldauwbespuiting wordt geadviseerd én de omstandigheden zijn gevaarlijk 
voor bladvlekkenziekte, dan wordt een combinatiemiddel geadviseerd. Voor een 
volwaardige bescherming tegen meeldauw, moet hierbij dus zodanig gecombineerd 
worden dat in totaal ongeveer 1,5 kg actieve stof van mancozeb wordt gespoten. 

• Als er op een bepaald moment alleen gevaar is voor bladvlekkenziekte, adviseert het 
systeem een specifiek bladvlekkenmiddel (dus zonder verdere toevoegingen). 

• Als er géén gevaar is voor beide ziekten, wordt het advies gegeven de volgende 
bespuiting nog uit te stellen. 

 

Hoofdstuk 17.14 Stemphylium 
Stemphylium is een zwaktepathogeen die wereldwijd voorkomt, maar de meeste schade geeft 
in warmere streken. Een aantasting begint met kleine, lichtgele tot bruine, waterige vlekjes. Na 
verloop van tijd ontstaan hieruit langwerpige vlekken die later samen kunnen vloeien en het 
gehele blad kunnen aantasten. 
De vlekken zijn in het midden lichtbruin en worden naar buiten toe donkerder. Infectie vindt 
meestal plaats op oud blad. De ziekte treedt onder verschillende omstandigheden op, maar 
geeft vooral bij warm en vochtig weer veel schade. Voor Stemphylium wordt per dag met een 
score het risico op de ziekte weergegeven. Bij drie of meer opeenvolgende dagen met een hoog 
risico (som van de dag indexen groter dan 10) is het telers aan te raden om middelen in te 
zetten met een goede nevenwerking tegen Stemphylium (Fandango, Luna Experience, Kenbyo) 
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Hoofdstuk 18 Meteo 
De module Meteo presenteert de gemeten weersgegevens en weersverwachting. CropVision 
Meteo kan ‘stand-alone’ gebruikt worden of in combinatie met CropVision Professional of een 
van adviesmodules. 

Hoofdstuk 18.1 Dagelijks overzicht 
In het Dagelijks overzicht kunt u de weerregio kiezen. De weerregio is een keuzelijst van 
weerstations. De keuze die u maakt bepaalt ook de regio van de weersverwachting. De tabel 
toont de gegevens van minimum en maximum temperatuur op 150 en 10 cm hoogte, de 
minimum RV (Relatieve luchtvochtigheid), neerslag, neerslagkans, neerslag tekort, 
bladnatperiode, windsnelheid en richting en spuitomstandigheden.  
 

 
 

• Bladnat geeft per bolletje een periode van 3 uur weer. Perioden dat het gewas nat is ziet 
u als zwart gevulde bolletjes. Dit is een berekende waarde op basis van de 
luchtvochtigheid. 

• De kolom Spuitweer geeft een beoordeling van de spuitomstandigheden, variërend van - 
- tot ++ op basis van de verwachte windsnelheid en regenkansen. Gebruik deze 
gegevens om uw bespuitingen te plannen. 
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Hoofdstuk 18.2 Uurlijks overzicht 
Op het tabblad Uurlijks Overzicht ziet u de gemeten gegevens van het weerstation als het over 
de afgelopen periode gaat of de waarden uit de weersverachting voor de komende dagen. In 
deze tabel vindt u de weergave van het dauwpunt, de bewolkingsgraad en windrichting naast 
de al eerder genoemde gegevens. Deze extra gegevens meten de weerstations niet maar 
worden overgenomen door onze leverancier van de weersverwachting (DTN).  
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Contactgegevens 
 
Telefoon NL 0570  664 121 
Telefoon BE 055 230 720 
E-mail support@cropvision.com 
Whatsapp NL 06 825 202 34 
Whatsapp BE +32 (0)55 23 07 20 
 
Adres Wilmersdorf 50 
 7327 AC Apeldoorn (Nederland) 
 
 
Openingstijden NL ma. t/m vr. 09.00 – 17.00 uur 
Openingstijden BE ma., di., do., vr. 09.00 t/m 17.00uur  |   wo. 09.00 – 12.00 uur 
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AgroVision Headquarters 
Wilmersdorf 50 | 7324 AC 
PO Box 1195 | 7301 BK  
Apeldoorn, The Netherlands 
 

Phone: +31 570 664 111 
E-mail: info@agrovision.com 
www.agrovision.com 

 

 


