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Met dit actualiteitenbericht willen wij u informeren over de afronding van de registratie 2013 en het aanmaken 

van een nieuwe balans met betrekking tot de voorraad van  gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 

 

Afronding registratie 2013 

Voor  GMO-afwikkeling van uw telersvereniging en voor rapportage aan UO is het van belang dat de registratie van ge-
wasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en emissie (lozing) volledig is ingevuld.  Wij verzoeken u deze registra-
ties in januari af te ronden.  

Wilt u erop letten dat u bij registratie van meststoffen, energie en gewasbescherming in de nieuwe teelt (ook in decem-
ber 2013) de teelt van 2014 selecteert? 

 

Balans middelenkast gewasbescherming en voorraad meststoffen 

Op 1 januari start de berekening van de voorraad gewasbescherming en de meststoffen weer bij  0. U dient dan de begin voor-

raad waarmee u start opnieuw in het programma te zetten. In het programma wordt dat balans genoemd.  Indien ge-
wenst kunt u de balans automatisch overnemen van de eindstand  van dit jaar. 

 

Dit gaat als volgt. 

1. Klik op de regel “balans” naast het overzicht van de middelen in de 

voorraad. 

2. De balans van 2013 komt dan in beeld 

3. Klik vervolgens op “nieuwe balans toevoegen” 

4. Het onderstaande schermpje komt dan in beeld: 
 

 

5. De datum MOET in 2014 vallen, bij voorkeur 1-1-2014, en controleer of het vinkje bij “voorraad overnemen” aan-
gevinkt staat. Nadat u op de knop [Ga verder] heeft gedrukt komt de voorraad in beeld. U kunt de getallen e.v.t. 
aanpassen.   

6. Sla de vervolgens de balans op. 



 

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. 

  

Afmelden? 

Meld u af voor deze brief via servicedesk@groeiservice.nl. 
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