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Hierbij ontvangt u de tweede actualiteitenbericht over het registratieprogramma gsRetailRapport. Graag infor-
meren we u over nieuwe mogelijkheden binnen het programma, de registratie voor UO en de beperking van 
emissie van N en P. 
 
Op middel zoeken bij ‘Geregistreerde gegevens inzien’ 
Alle geregistreerde gegevens van verbruik, inkoop, afvoer en balans van zowel meststof-
fen, gewasbescherming en energie bekijken, wijzigen en eventueel verwijderen kan bij 
het onderdeel ‘Geregistreerde gegevens inzien’. Op verzoek van veel gebruikers is de 
extra zoekfunctie toegevoegd waarmee u eenvoudig kunt zoeken op de naam van een 
middel. Om een middel te zoeken, vult u een (deel van) de naam van het middel in het 
lege veld in en klikt u vervolgens op ‘zoeken’. U ziet dan alle registraties van het gezochte 
middel. 
 
Gewasbeschermingsrapport van één bespuiting 
Bij ‘geregistreerde gegevens inzien gewasbescherming’ kunt u nu ook een gewasbeschermingsrapport van één bespui-
ting opvragen. Dit rapport kan worden gebruikt als spuitopdracht, welke nodig is voor bepaalde keurmer-
ken. Om een rapport van één gewasbeschermingsregel op te vragen, klikt u op het ‘download’-icoontje 
in de regel die u wilt opvragen. 
 
Veiligheidstermijn middelen 
Bij de registratie van gewasbeschermingsmiddelen wordt om de veiligheidstermijn van een middel gevraagd. Het getal 
dat in het scherm staat wordt overgenomen uit uw laatste registratie. Bij gebruik van een nieuw middel wordt een waarde 
getoond. Indien hier het getal 99 staat, is dit een fictieve waarde en dient u de veiligheidstermijn van het middel voor uw 
gewas correct in te vullen. 
U vindt de correcte waarde op het wettelijk gebruiksvoorschrift, dat u onder andere kunt opvragen via de gewasbescher-
mingsmiddelen-app. De gewasbeschermings-app kunt u gebruiken door te klikken op het toelatingsnummer bij ‘meer 
details’ van een middel in de middelenkast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijziging in UO registratie voor 2013 
Voor het registratiejaar van 2013 is een aantal wijzigingen met betrekking tot de verplichte UO-rapportage. Voor sub-
straattelers is het nu verplicht om minimaal zeven metingen te doen. Indien alleen drainwater wordt geloosd, mogen 
hiervoor de matmetingen worden gebruikt. De metingen dienen alleen ingevuld te worden voor de periodes waarin ge-
loosd is. Het grootste verschil is te vinden bij de bedrijven met zowel grond- als substraatteelt. Deze bedrijven dienen 
aparte registraties voor grond- en substraatteelt over meststoffenverbruik en emissie te doen. 
 
 



 
Beperken emissie belangrijk 
Uw sector en de overheden zijn overeengekomen dat de emissie de komende 
jaren verder worden beperkt om te voldoen aan de waterkwaliteitsnormen uit 
de Kader Richtlijn Water. Hiervoor heeft de overheid verbruiksnormen en 
emissienormen opgesteld, waar u aan moet voldoen. Voor onze sector is 
emissiebeperking belangrijk om te komen tot een duurzame glastuinbouw en, 
erg belangrijk, behoud van een zo breed mogelijk gewasbeschermingsmidde-
lenpakket! Een juiste registratie helpt inzichtelijk te maken waar de emissie 
verder kan worden beperkt en waar eventuele knelpunten liggen. Transparant 
registreren blijft dus noodzakelijk! Meer informatie en tips vindt u op 
www.glastuinbouwwaterproof.nl.  
 
Contact 
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail service-
desk@groeiservice.nl. U kunt deze en voorgaande actualiteitenbericht terugvinden in ons programma onder het kop-
je ‘Tips’. http://gsnet.groeiservice.nl/8/Tips-en-actualiteiten.  
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