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Sinds dit jaar maakt u gebruik van het registratieprogramma gsRetailRapport. Hét programma om in een keer 
voor en volgens de vereisten van GlobalGAP te registreren. Graag informeren we u over een goed en optimaal 

gebruik van gsRetailRapport. 

 

Deze informatie vindt u ook terug op de pagina ‘Veel gestelde vragen’. gsRetailRapport is de opvolger van het registra-
tieprogramma van Groeinet/LTO Groeiservice en is te benaderen via www.1xregistreren.nl  en http://
gsnet.groeiservice.nl.  

 
Mestbakken 
Het onderdeel mestbakvullingen werkt in gsRetailRapport anders dan u gewend was.  De bedoeling is dat u eerst een of 
meer standaard mestbakvullingen aanmaakt. Op de pagina ‘Veel gestelde vragen’ en in de handleiding is beschreven 
hoe dit werkt. Vervolgens kunt u een mestbakvulling gebruiken om het verbruik te registreren. Door gebruik te maken 
van deze mestbakvulling legt u het verbruik van alle meststoffen in één handeling vast. Het is mogelijk de hoeveelheden 
uit een standaard mestbakvulling aan te passen. Dit kan bij elke verbruiksregistratie. U kunt ook de standaard mestbak-
vulling aanpassen. 

 
Energiemeters 
gsRetailRapport houdt rekening met de aanwezigheid van meerdere gas-, warmte- en elektriciteitsmeters op een bedrijf. 
Als u bijvoorbeeld drie gasmeters fysiek op het bedrijf heeft, kunt u voor deze drie gasmeters het verbruik apart vastleg-
gen. Dit zorgt voor een beter beeld in het energieverbruik op het bedrijf. Om energiegegevens te registreren dienen eerst 
energiemeters in gsRetailRapport aangemaakt te worden. Lees meer over de energieregistratie en het aanmaken van 
energiemeters. 

 
Geregistreerde gegevens inzien  
Bij het onderdeel ‘Geregistreerde gegevens inzien’, kunt u alle geregistreerde ge-
gevens van verbruik, inkoop, afvoer en balans van zowel meststoffen, gewas-
bescherming en energie bekijken, wijzigen en eventueel verwijderen. Dit onder-
deel vindt u bij de tabbladen Gewasbescherming, Biologische gewasbescher-
ming, Bemesting en Energie aan de rechterkant. Lees meer over het wijzigen en 
verwijderen van geregistreerde gegevens. 

 
Inzage geven aan The Greenery, Van Nature of Excento 
Enkele afzetorganisaties willen ten behoeve van de verkoop inzage hebben in de registraties van de gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen. U kunt in het programma een machtiging aanvinken om deze gegevens automatisch, 
dagelijks door te sturen. Voor Van Nature en Excento is dit al geregeld. Veel telers die aan The Greenery leveren moe-
ten nog de machtiging aanvinken voor deze inzage. De inzage vult u in bij de eigenschappen van een teelt. Deze be-
vindt zich in het menuonderdeel ‘Mijn gegevens’. 

 
Contact 
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail service-
desk@groeiservice.nl. 
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