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Hierbij ontvangt u het actualiteitenbericht over het registratieprogramma gsRetailRapport. Hierin vragen wij u 
een aantal gegevens van de huidige teelt in het programma te controleren. Tevens willen wij u melden dat u tot 
het einde van het jaar nog rapportages kunt opvragen uit het oude programma en vragen wij aandacht voor de 
registratie van de emissie in de laatste periode van dit jaar. 
 
Teelten 2014 
In november 2013 worden centraal en in één keer alle teelten aangemaakt voor de registratie in het nieuwe seizoen. 
Daarbij worden de gegevens van de teelten van dit jaar gebruikt en wij hebben daar onder andere de juiste begin- en 
einddatum bij nodig. Daarom verzoeken wij u deze teelten te controleren. Indien u eerder wilt starten met het registreren 
op een nieuwe teelt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf een nieuwe teelt aanmaken. 
 
Om te controleren hoe de teelten nu in het programma staan, volgt u de volgende stappen: 
1. ‘Klik’ op het roze tabblad ‘mijn gegevens’. 
2. ‘Klik’ op het blauwe tabblad ‘Teelten’. U ziet nu een overzicht van de teelten die bij u in het programma staan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Klik vervolgens op de regel met de teelt die u wilt controleren. Pas daar waar nodig de gegevens aan. 
 
Toelichting gegevens 
Zaai- en plantdatum en datum eerste oogst zijn niet verplicht, tenzij de gegevens naar The Greenery doorgestuurd moe-
ten worden. De begindatum van de teelt is de datum waarop gestart wordt met de werkzaamheden voor de nieuwe teelt. 
De einddatum van de teelt is de datum waarop de oude teelt opgeruimd is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vul in ditzelfde scherm ook de ‘Standaard toepasser’ en ‘Eindverantwoordelijke’ in. Dit is onder andere van be-
lang voor uw biologieleveringen. 
 



Opvragen Rapporten voorgaande jaren 
Degenen die vòòr 2013 gebruik hebben gemaakt van het registratieprogramma van Groeinet/LTO Groeiservice, kun-
nen tot het einde van dit kalenderjaar nog rapportages uit het oude programma opvragen. U vindt de login-link ook 
op www.1xregistreren.nl (klik op het logo/plaatje van Groeinet). Wij adviseren u deze rapporten op te vragen en te 
printen of op te slaan, zodat u ze bij een controle of audit direct bij de hand heeft. 
 
Houd rekening met de volgende bewaartermijnen: 

 GlobalG.A.P. hanteert een bewaartermijn van twee jaar. Deze bewaarplicht geldt voor de verbruiks- en voor-
raadrapporten van gewasbescherming en meststoffen.  

 Tesco Nurture stelt dat u deze gegevens vijf jaar dient te bewaren. 

 De wettelijk termijn bewaartermijn is zeven jaar. Deze termijn is van belang bij de registratie van gewasbe-
schermingsmiddelen, teeltplannen en emissies. Hieraan voldoet u als u de ingevulde UMR-rapporten heeft 
vanaf 2006. 

 
Tot eind 2013 kunt u in het oude programma om de rapportages op te vragen! Daarna kunnen de rapporta-
ges uiteraard nog altijd opgevraagd worden via de Servicedesk. Hierbij kunnen kosten in rekening worden 
gebracht. Lees meer over het opvragen van de rapporten. 

 
Substraatteelt meting in periode 13 nodig 
Vanaf registratiejaar 2013 zijn (binnen het Activiteitenbesluit) minimaal zeven metingen per jaar van het drainwater 
verplicht gesteld. Dit houdt in dat minimaal een keer per acht weken en één keer in de laatste periode van week 49 
tot met week 52 een meting van het drainwater moet worden ingevuld. Er zijn alleen metingen nodig voor de perio-
des waarin u loost. Voor de metingen mogen ook matmonsters worden gebruikt.  
 
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 actualiteitenberichten terugvinden in ons programma onder het 
kopje ‘Tips’ op http://gsnet.groeiservice.nl/8/Tips-en-actualiteiten. 
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