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Deel gratis uw perceelfiche met uw afnemers via onze databank!

Vegaplan biedt voor alle Vegaplan gecertificeerde landbouwers een gratis elektronische perceelfiche
aan. De eerste versie ervan werd begin 2018 gelanceerd. Een tweede versie, met verhoogde gebruiksvriendelijkheid, werd ter gelegenheid van de vernieuwing van de Vegaplan-Codiplan databank (cf. artikel hierna) in april 2019 ter beschikking gesteld.
Deze tool laat toe om de gegevens die in het kader van de certificatie voor de Vegaplan Standaard
geregistreerd moeten worden te registreren en te bewaren binnen de Vegaplan databank omgeving.
Merk op dat het gebruik van deze tool niet verplicht is, maar het vergemakkelijkt het delen van uw
teeltfiches met uw afnemers.
Deze elektronische tool is ontworpen in samenwerking met INAGRO, het landbouw- en tuinbouwonderzoekscentrum van de provincie West-Vlaanderen, dat via een automatische communicatie
tussen onze databases gegevens verstrekt over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per
teelt.

Voor de landbouwers:
Zodra uw certificeringinstelling (OCI) uw gegevens
in de Vegaplan databank heeft ingegeven, ontvangt
u per mail een login en een paswoord. U heeft dan
de mogelijkheid om uw percelen en uw teeltfiches in
te geven. Een teeltfiche is samengesteld uit volgende elementen: de productielocatie(s)/percelen,
de gegevens betreffende het zaaien of het planten,
de irrigatie en de oogst. U kan ook één of meerder
percelen bijvoegen en gegevens registreren zoals de
teelthistoriek, de bemesting of het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen.
Wanneer u een teelt-/perceelfiche heeft ingegeven
kan u de afnemer(s) aanduiden die toegang mogen
hebben tot deze fiche. Enkel u beslist welke afnemers u aanduidt en wanneer de fiches klaar zijn om
door de aangeduide afnemers te worden geraadpleegd.
Via deze link heeft u toegang tot de databank (producentenportaal). Voor bijkomende informatie
vindt u hier de gebruikshandleiding voor de landbouwers.
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Voor de afnemers:
Om de teelt-/perceelfiches van uw leveranciers te raadplegen moet u uiteraard eerst inloggen op
de Vegaplan databank. In deze databank kan u ook de certificatiestatus van uw leveranciers checken en vragen om per email verwittigd te worden in geval van aanpassing van hun certificaat. Uw
logingegevens (gebruikersnaam en paswoord) heeft u ontvangen bij uw aanmelding bij Vegaplan
als afnemer. Bent u deze gegevens kwijt? Aarzel dan niet om deze per email op te vragen via
info@vegaplan.be. Bent u nog niet aangemeld bij Vegaplan als afnemer? De aanmeldingsprocedure
vindt u hier.
Via deze link hebt u toegang tot de databank (afnemersportaal).
Voor bijkomende informatie vindt u hier de gebruikshandleiding voor de teelt-/perceelfiches.
De elektronische teelt-/perceelfiche is voor de boer een hulpmiddel en een tijdwinst! Voor de koper zorgt
deze elektronische tool voor homogeniteit en een efficiënter beheer van de perceelfiches van zijn leveranciers. Om onnodig dubbelwerk bij de teeltregistratie zo veel mogelijk te beperken, tracht Vegaplan het
tool in lijn te brengen met andere teeltregistratiesystemen en uitwisseling mogelijk te maken.

