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Voorwoord
Naar aanleiding van de resultaten behaald bij het onderzoek naar geïntegreerde bedrijfssystemen op drie proefbedrijven (Wijnands &Vereijken, 1992;Wijnands et al.1992b) en de
door de overheid gestelde reductiedoelstellingen voor meststoffen en pesticiden (Anonymus,
1990a;1990b)werd in 1989het project 'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw' gestart.
In dit gezamenlijke project van voorlichting (Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)en het
Informatie- en Kenniscentrum, afdeling Akkerbouw en Groenteteelt in deVollegrond (IKCAGV))en onderzoek (het Proefstation voor deAkkerbouw en de Groenteteelt inde Vollegrond (PAGV),het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek van de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (CABO-DLO,het huidige Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek, AB-DLO) en het Landbouw-Economisch Instituut van de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (LEI-DLO))werd de geïntegreerde bedrijfsstrategie, zoalsontwikkeld op de drie
proefboerderijen, geïntroduceerd op 38 'innovatiebedrijven' verspreid over Nederland. Deze
experimentele introductie was nodig omdat resultaten,behaald onder intensieve begeleiding op proefbedrijven, niet zonder meer zijn inte voeren op praktijkbedrijven. Deomschakeling naar geïntegreerde akkerbouw op de innovatiebedrijven werd begeleid door gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen van de DLVen ondersteund door de projectleiding bij PAGV
en IKV-AGV. Deteelttechnische, milieukundige en economische resultaten werden geanalyseerd door PAGV,CABO-DLO en LEI-DLO(Anonymus, 1991;Schanset al., 1992;Wijnands et
al.,1992a;Wijnands et al., 1995).Het project werd financieel ondersteund door het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (LNV)en het Landbouwschap. Decoördinatie vond
plaatsdoor eenstuurgroep bestaande uit zowel vertegenwoordigers van de deelnemende als
van de belanghebbende partijen.
Voor een goede evaluatie van de bedrijfsvoering op de innovatiebedrijven waseen
uitgebreide registratie en analyse noodzakelijk. Daarom werd het computerprogramma
FARM (FarmAnalysisand Registration Macro) ontwikkeld. FARM bestaat uit een
registratiemodule, FARM-R (Van Asperen et al.,1993),en een analysemodule, FARM-A. Dit
rapport gaat over FARM-A en bestaat uit drie delen en een bundel appendices:
Deel 1: Gebruikershandleiding
Deel 2:Achterliggende rekenregels en analysecondities
Deel3: Methode van programmeren en listingtabellen
Appendices
In het voor u liggende deel, deel 3,worden de gebruikte programmeertechnieken besproken
en de programmalisting voor analysesop perceelsniveau in devorm vantabellen.In deel 1is
de praktische kantvan FARM-A aan de orde gesteld;de inhoud en structuur, de procedure
van installatie en configuratie, en dewerkwijze. Deel2behandeld de gebruikte rekenregels
en de condities waaronder dezeworden uitgevoerd. Deappendices zijn bij elkvan de drie
voorgaande delen nodig.
Deauteurs bedanken M.G.M.Verbeek (CABO-DLO) voor de ondersteuning bij de ontwikkeling van FARM-A,G.J.M,van Dongen (PAGV)voor het inteeltseizoen '93/'94 overnemen
van de (perikelen rond) deteeltregistratie en gewasevaluatie van de innovatiebedrijven en
F.W.T Penning deVries (CABO-DLO) en P.H.Vereijken (CABO-DLO) voor het bekritiseren van
de conceptversie van dit rapport.
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Samenvatting
Voordeanalysevanderesultatenvande38innovatiebedrijvenwerdeengroot aantalteelttechnischebedrijfsgegevensgeregistreerd.Omwillevandeverwerkbaarheid gebeurdedit op
eenéénduidigewijzemethetcomputerprogramma FARM(FarmAnalysisand Registration
Macro).FARMbestaatuittweemodules,eenregistratiemodule FARM-Reneenanalysemodule FARM-A.Met FARM-Rwordenteelttechnischegegevens,benodigdvooranalyseen
bedrijfsevaluaties,perceelsgewijsperbedrijf gestandaardiseerdopgeslagen ineengegevensbestand(VanAsperenetal., 1993).Met FARM-Awordendezegegevensvervolgensgeanalyseerdopperceels-,bedrijfs-,regio-enlandelijk niveautenaanzienvandeaan-enafvoer
vannutriënten,deinzetvanpesticiden,debijbehorende kostenendekwantificeringvande
teelttechniek. Deanalysesopbedrijfs-,regio-enlandelijk niveauvindenzowelplaatsvoor
hetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijfsalsvoorhetgemiddelderesultaatvangewassenengewasgroepen.Indit deelrapportwordendegebruikte programmeertechnieken
besprokenendeprogrammalistingvooranalysesopperceelsniveauindevormvantabellen.
Perberekendegrootheidwordt beschreven(intabelvorm):
degebruikterekenregel indemacrotaaivanExcel»;
deconditiesvanuitvoering perterm;
hetgebruikvanstandaardwaardenuit hulpbestanden.

Inleiding
Onderzoek naardematewaarindedoelenvangeïntegreerdeakkerbouw (Wijnands&
Vereijken,1992;Wijnandsetal.,1992b)werdengerealiseerdop38 innovatiebedrijven
(Wijnandsetal.,1992a;Wijnandsetal., 1995),enwaar knelpunten lagenbij omschakeling
vaneengangbarenaareengeïntegreerdebedrijfsvoering vereisteeengestandaardiseerde
registratieenanalysevandebedrijfsvoering.HiertoewerddoorCABO-DLOinsamenwerking
methet PAGVhetcomputerprogramma FARM(FarmAnalysisandRegistration Macro)ontwikkeld.FARMbestaatuiteenregistratiemodule (FARM-R)eneenanalysemodule(FARM-A).
Met FARM-Rwordenteelttechnischegegevensperceelsgewijsperbedrijf gestandaardiseerd
opgeslagenineengegevensbestand(VanAsperenetal.,1993).MetbehulpvanFARM-A
kunnenanalysesvandebedrijfsvoering ophetniveauvanperceel,bedrijf,regioenland(=
alleinnovatiebedrijven) metdebijbehorendeoverzichtenvoorevaluatie,voorlichtingen
presentatiegemaaktworden.Deanalysesopbedrijfs-,regio-enlandelijk niveauvinden
zowelplaatsvoor gemiddelderesultaatvanhettotalebedrijfsalsvoor hetgemiddelderesultaatvangewassenengewasgroepen.Eenaanvullingop FARM-Avoorgrafische presentatie
vanderesultaten indevormvanfiguren entabellen,FARM-mA(FARM-multiple-yearAnalysis),isreedsontwikkeld enbeschreven(VanAsperen,1994).
Hetrapport over FARM-Abestaatuitdriedelen.Hetvoor uliggenderapport isdeel3.
Indeell isdeinhoud,structuur, installatie enwerkwijzevanFARM-Aversie1.0beschreven.
Deel2behandelddetheorievanFARM-A;deachterliggende regelregelsendecondities
waaronder dezeberekendworden.
Indit deel(3)zalingegaanwordenopdemethodevanprogrammerenendeprogrammalistingvooranalysesopperceelsniveau indevormvantabellen.Inhoofdstuk 2komtde
methodevanprogrammeren,demacrotaaivanMicrosoft Excel®aandeorde.Hoofdstuk3
behandelddemethodeomdelistingtabellente lezen,endehoofdstuk4deprogrammalistingvooranalysesopperceelsniveauperonderwerp enperberekendegrootheid.Omdat
analysesopbedrijfs-,regio-enlandelijk niveauclusteringenvandeuitkomsten opperceelsniveauzijnwordendezeniet beschreven.Deappendicesdiebijelkvandedrievoorgaande
delennodig zijn,zijnapartgebundeld.

2.

De programmeermethode

Derekenbestanden vanFARM-A bestaanuitformules.Naeenalgemene uitlegvan
dit begripwordt dewerkingvanverschillende soortenformules uitgelegdaande
handvandeeersteformule uit PN.XLS(appendix ll.a),deinzetvan Npertoepassingvanorganische mest.
BerekeningengeschrevenindemacrotaaivanExcel®zijnformules;berekeningen
samengesteld uitacroniemen (deel2)zijnrekenregels.

2.1

Formules

FARM-Abestaatuit eenmacro,twee hulpbestandenen11rekenbestandenwaarvanvijf
overzichten (deell,tabel2).Defeitelijke analysewordt uitgevoerd inderekenbestanden.
Formulesvormendebasistechniekvoor hetanalyserenvangegevens(MicrosoftCorporation©,1992a).
Formulesin Excel®bevatten éénof meervandevolgendeargumenten (termen):
1) Operators;
+(plus) -(min) =(isgelijk) * (maal) / (gedeelddoor) ()(haakjeopenenensluiten)
> <(groterdanenkleinerdan) :(totenmet)
2) Expressies;
=(30*2)
3) Verwijzingen naareencelof celreeks(celreferenties):
a) inhetzelfdebestand;
=(R15C2+R16C2)
b) ineenanderbestand;
=(DATA.XLS!R15C2+DATA.XLS!R16C2)
DezecelreferentiesgevenaaninwelkecellenExcel®dewaardenvoor deuittevoeren
formules moetzoeken.Deverwijzingen zijngebaseerdopderij-enkolomkoppen (nummers)
vaneenbestand,R'nr'C'nr',b.v. R15C2isrij 15kolom2.Metcelreferentieskunnengegevens
vanuitverschillendedelenvaneenbestandinéénformulegebruiktworden,enkunnen
dezelfdegegevensinmeerdereformulesgebruiktworden.
4) Verwijzingen naargedefinieerde namen1(vanreeksencellen):
a) inhetzelfdebestand;
=(orgmest +kunstmest)
b) ineenanderbestand;
=(DATA.XLS!orgmest +DATA.XLS!kunstmest)

^Een gedefinieerdenaam iseengemakkelijkteonthouden identificatie omnaareencel, eenreekscellen, een waarde
ofeenformuleterefereren.
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Dezeverwijzingen gevenaandat Excel®moetkijkennaardeinrij-en kolomaanduidingen
diebij degedefinieerdenaamhoren,omdewaardenvoordeuittevoerenformuleste
vinden.Hetvoordeelvanhetgebruikvangedefinieerde namenisdatjegeencelreferenties
hoeftteonthouden,endatformulesmetgedefinieerde namenbeter leesbaarzijn.
5) Functies;
=SUM(R15C2:R25C2)
Eenfunctie iseendoor Excel®gedefinieerde formule.Bovenstaandefunctie betekent:
sommeerdewaarden inR15C2t/mR25C2.Functieskunnenopzichzelf gebruiktworden of
alsbouwsteeninformules.Functiesversimpelenenverkortenformules.Bovenstaande
formulezouerzonderdefunctieSUMalsvolgt uitzien:
=(R15C2+R1GC2+R17C2+R18C2+R19C2+R20C2+R21C2+R22C2+R23C2+R24C2+R25C2)
Een functie bestaatuit éénof meerdereargumenten (1 t/m5),dusookeventueelweer uit
functies.Functiesinbouwen indeargumentenvananderefunctiesheetnesten.InExcel®kan
totzevenniveausgenestworden. InFARM-Azijndefunctiesdebelangrijkste onderdelenvan
deformules,metnamedaarwaar metstandaardwaarden uit hulpbestandengerekend moet
worden:

verwijzing naareen cel
in een anderbestand

verwijzing naareengedefinieerde
naamin eenanderbestand
il

i

i

=VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2.HULPM.XLS!Ref_om,3)
functie
Figuur 1.

celreferentie

gedefinieerde naam

operator

Deopbouw vaneen functie

ZoekdewaardediestaatinR40C2vanDATA.XLS(appendix IV)op inhetbestandHULPM.XLS
(appendix lll.a)indecelreeksmetdenaamRef_om,engeefdebijbehorendewaardeuitde
derdekolomvandezereeks.InDATA.XLS!R40C2staateencode(1 t/m20)voor degebruikte
soortorganischemest.InHULPM.XLSstaatindecelreeksmetdenaam Ref_om(R5C1:R24C8)
eentabel metstandaardwaardenvoor degehalten N,P205enK20indemest.MetbovenstaandeVLOOKUP-functiewordt decodevandetoegepastemestsoortopgezocht inde
eerstekolomvanRef_omenhetbijbehorende N-gehalteuitdederdekolomopgehaald.
Dezefunctie iseenterm uitformule 1 vanPN.XLS.Devolledigeformulewordt behandeld in
§3.1.

2.1.1

Arrayformules

Demeesteformules inderekenbestandenvanFARM-Azijnarrayformules (Microsoft
Corporation©,1992a).Eenarrayformulemaakteenhandzamemaniervanprogrammeren
mogelijkwanneer steedsnagenoegdezelfdeformule nodig is,waarbij hetenigeverschil
bestaatuit eenanderecelreferentieomdeformulegeschikttemakenvoordevolgende rij of

kolom.Waareenzogenaamde'single-value'formuleéénwaardeberekenduitéénof meer
argumenten,berekendeenarrayformulemeerderewaardenuit eengroepargumenten.
2

1

3

4

Rekenbestand

1

z
3

1

2

3

4

6

7

8

=R3C2+R4C2

=R3C3+R4C3

=R3C4+R4C4

5

ièi

Single-value formules

:1*K Arrayformule
Figuur 2.

{=R3C2:R3C4+R4C2:R4C4} {=R3C2:R3C4+R4C2:R4C4} {=R3C2:R3C4+R4C2:R4C4}

Single-value formulesversuseen arrayformule

Bovenstaandesingle-valueformulesmoeteninelkecel(R6C2:R6C4)opnieuw ingetikt
worden,terwijl dearrayformuleslechtséénmaal(R7C2)ingetikt wordt omvervolgensvoor
degehelereekswaardengebruikttekunnenworden(komtautomatisch iniederevolgende
kolomtestaantot delaatstekolomvandearrayformule). Eenarrayformulavraagtminder
programmeertijd enmindergeheugenruimte omdatalleendeeerstearray(R7C2)opgeslagen
wordt.
Alseenvandeargumenten ineenarrayformuleeenfunctie isontstaatereenarrayfunctie:
{=(VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!REF_OM,3))}
MetdezeVLOOKUP-functiewordt dein§ 2.1. beschrevenzoekopdracht uitgevoerdvoor alle
25percelenvanhetbedrijf(R40C2:R40C26).
Zowelin FARM-AopperceelsniveaualsinFARM-Aopbedrijfsniveauwordt metbehulpvan
arrayfunctieseenberekeningvoor allepercelenof allegewassenengewasgroepentegelijk
inéénformuleuitgevoerd.

2.1.2

Vertakte formules

Vertakteformulesvoerenverschillendeanalysesuit binnenéénformule (MicrosoftCorporation©,1992b;1992c). Welketakgevolgdwordt isafhankelijkvanbepaaldecondities
(randvoorwaarden). Hettoevoegenvandezezogenaamdeanalyseconditiesaanformules
gebeurt metbehulpvanIF-functies.OokIF-functiesbestaanuit argumenten (1 t/m 5). Een
IF-functiebeweert ietsdat'waar'of 'nietwaar'is. Afhankelijkvanhetantwoordwordteen
bepaaldargument uitgevoerd.EenargumentvaneenIF-functiekannaastdein§2.1.
genoemdeargumenten ookeenIF-functiezijn;IF-functieskunnentot zevenniveausgenest
worden.
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Oppervlakte perceel isongelijk aan0
d.w.z.het perceel isingevuld

waar

niet waar

V

V

doseringis
groter dan0
waar

nietwaar

V

V

oppervlakte =0,
perceelisniet ingevuld:
antwoord =0

dosering is
dosering isniet ingevuld:
ongelijkaan999 antwoord =0
waar

niet waar

N-gehalte=0

dosering isniet bekend:
antwoord =0

waar

nietwaar

V

V

N-gehalteisniet
ingevuld:gebruik
standaardwaarde
uit de hulptabel

N-gehalte=999
waar

V

nietwaar

V

N-gehalteisnietbekend:
gebruik standaard
waarde uit de hulptabel

Figuur 1.

N-gehalteisbekend:
gebruik ingevuld Ngehalte inderekenregel

BerekeningvandeinzetvanNineentoepassingmetorganischemest(deeM;formule1)
geschreveninvertaktevorm.
No; [kg/ha]=dos[t/ha]* N [kg/t]

/deel

Vopp [ha]'

1) Oppervlakte perceelisongelijk aan0:
waar:indieneenperceelbestaatinderegistratie,isdeperceelsoppervlakte ook ingevuld
engaatdeberekeningverder;
nietwaar:indien eenperceelnietbestaat inderegistratie,isde perceelsoppervlakte
gelijk aan0enstopdeberekening.
2) Dosering isgroter dan0:
waar:indienereentoepassingmetorganischemestheeft plaatsgevonden isdedosering
groterdan0engaatdeberekening verder;
nietwaar:indien ergeentoepassingmetorganischemestheeftplaatsgevonden isde
dosering0enstoptdeberekening.
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3) Doseringisongelijk aan 999:
waar:indiendedosering bekendisgaatdeberekeningverder;
nietwaar:indiendedosering niet bekend isstoptdeberekening.
4) N-gehalte= 0
waar:indien hetN-gehaltevandemestniet isingevuldwordt deberekening uitgevoerd
metbehulpvaneenstandaardwaarde uithethulpbestand;
nietwaar:indienhet N-gehaltevandemestisingevuldgaatdeberekeningverder.
5) N-gehalte=999
waar:indienhetN-gehaltenietbekendiswordt deberekening uitgevoerd metbehulp
vaneenstandaardwaarde uit hethulpbestand;
nietwaanindienhetN-gehaltebekendiswordt deberekening uitgevoerd metbehulp
vanhetingevulde N-gehalte.
Daarwaararrayformulesen-functies incombinatie met IF-functiesgebruiktworden kunnen
formulesvooralle25percelen inDATA.XLStegelijkwordenuitgevoerd.Voordeverschillendepercelenkunnenverschillendetakkengevolgdworden.
Debeweringen 1 t/m4zijnhebbenslechtstottaakrekenfouten enoverbodigeanalyseste
voorkomen:
1) Controleophetalof niet ingevuldzijnvaneenperceel.Indienhetperceelniet ingevuld
isendecontrolezounietaanwezig zijn:
No,[kg/ha],dos[t/ha]* N[kg/t] * g g f j j j j )
-0*0'(f)
=0
Ditiseenoverbodigeanalyse.
2) Controleophetalof niet ingevuldzijnvaneenorganischemesttoepassing.Indiener
geenorganischemestistoegepastendecontrolezounietaanwezig zijn:
N 0 j [kg/ha]»dos[t/ha]* N [kg/t] * ( ^ g )
\ opp '

=#N/A
Omdatergeenorganischemestistoegepast iszoweldedoseringalshetperceelsgedeeltegelijkaan0.Demestsoortisniet ingevuldwaardoor dezenietgevonden wordt
in HULPM.XLSiRef omenExcel®eenfoutmelding geeft.
3) Controleophetalof nietbekentzijnvandedosering indienerorganischemestis
toegepast:
NOj [kg/ha]=dos[t/ha]* N[kg/t] * { ~ ^ )
= 999*N*(^f)
=eenveeltegroot getal
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4) Controleophetalof niet bekendzijnvanhetN-gehaltevandemest:
NOj [kg/ha]»dos[t/ha]* N[kg/t] * ( g j g f )

=dos* 9 9 9 *opp
0
=eenveeltegroot getal
óf
= dos*0*(^)
=eenveelte klein getal

2.1.3

Databaseformules

Eendatabaseiseenhulpmiddelvoor hetordenen,beherenenontsluitenvangegevens
(Microsoft Corporation©,1992a).InFARM-Awordt bijdeberekeningen op bedrijfsniveau
gebruik gemaaktvaneendatabaseendatabaseformulesomsubsetsvangegevenssamente
stellengebaseerdopgedefinieerde kenmerken(MicrosoftCorporation©, 1992c).Voorbeeld:
=DSUM(Database,"Opptp",Wintertarwe)
Dedatabaseformule uit bovenstaandvoorbeeldbestaatuit:
eendatabasefunctie:DSUM;
Deargumentenvaneendatabasefunctie bestaanuit:
eendatabase;eenreekscellendiehetgegevensbestandvormt.Dezereekskanals
celreferentieof alsgedefinieerde naamopgegevenworden.Indit voorbeeld
Database;
eenveld,dekolom indedatabasewaaropdefunctievantoepassing is.Dezekolom
kanalskolomnummer of alsgedefinieerde naamopgegevenworden.InditvoorbeeldOpptp;
eenkenmerk;eenreekscellendieeengedefinieerdevoorwaarde bevatwaaraande
cellen ineenveld moetenvoldoenwil deformuleuitgevoerdworden.Eenkenmerk
bevatdeanalyseconditiesvaneendatabaseformule.Eenkenmerk kanalsreekscellenofalsgedefinieerde naamopgegevenworden.Inditvoorbeeld Wintertarwe.
Hetgebruikvangedefinieerde namen indatabaseformulesvergroot deleesbaarheid:
SommeerindecelreeksDatabasediecellenuit hetveldOpptpdieaandevoorwaarden
voldoengesteldinhetkenmerkWintertarwe, dus:berekendeoppervlaktebeteeldmet
wintertarwe.

2.2

Programmeertechnieken inFARM-A

InFARM-Awordt bij analysesopperceelsniveaugebruik gemaakvaneencombinatievan
arrayformulesenvertakteformules,waarbij iedereberekeningvoor alle25percelenvaneen
bedrijf inéénformulewordt uitgevoerd.Bijanalysesopbedrijfsniveauworden databaseformulesen-functiesgecombineerd metarrayformulesenvertakteformules.Sommigeberekeningenwordenvoorallegewassenengewasgroepen inéénformule uitgevoerd.Bijeenaantalberekeningen ishetechter niet mogelijk metarray'stewerken (zieonderschrifttabellen).
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3.

Het lezen van de listingtabellen

Aan de hand van de eerste formule in PN.XLS (deell; rekenregel 1) zal de opzet van
de listingtabellen en de manier om ze te lezen besproken worden.
De inzetvan N,P 2 0 5en K 2 0 pertoepassingstijdstip van organische mestis:

NPKoj[kg/ha]= dos[t/ha]* NPK[kg/t]* ( ~ { g j )
waarin:
dos [t/ha]=detoegediende hoeveelheid mest inton per hectare;
NPK[kg/t] = de hoeveelheid N,P 2 0 5of K 2 0 in de mest in kilogram perton;
deel [ha] =de oppervlakte van het perceelsgedeelte waarop de mest is
toegediend in hectare;
opp [ha] =de oppervlakte van het perceel in hectare
condities:
dos [t/ha] =999; NPKOj[kg/ha]=999 (999-versie) of 0(O-versie);
NPK [kg/t] isingevuld in FARM-R of erwordt gebruik gemaakt van
standaardwaarden (appendix lila,tabel 1);
NPK[kg/t] = 999;NPKOj[kg/ha] =999 (999-versie) of erwordt gebruik
gemaaktvan standaardwaarden (O-versie) (appendix lila,tabel 1).
Decondities geven aan dat de rekenregel verschillende vertakkingen heeft. In PN.XLSziet de
formule er alsvolgt uit:
=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),IF(DATA.XLS!R41C2:R41C26>0,IF(NOTPATA.XLS!R41
C2:R41C26=999),IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0,DATA.XLS!R41C2:R41C26*VLOOKUP(DATA.
XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om,3)*(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10
C26),IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999,DATA.XLS!R41C2:R41C26*VLOOKUP(DATA.XLS!R40C
2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om,3)*(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).DAT
A.XLS1R41C2:R41C26*DATA.XLS!R44C2:R44C26*(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R1OC
2:R10C26))),0),0),0)
Om de leesbaarheid te vergroten worden deverschillende termen in de listingtabellen op
een aparte regelsgezet. Eenvertakking wordt aangegeven door middel van inspringen. Aan
het 'einde'van eentak of conditie springt detekst weer terug.Termen die op dezelfde plaats
beginnen horen dus bij elkaar, en zijn in dit voorbeeld door eenvertikale lijn met elkaar
verbonden. Deberekening wordt voor alle 25 percelen uit DATA.XLStegelijk uitgevoerd.
Indien een bewering voor een perceelwaar isga dan voor hetvervolg van de berekening
voor deze percelen naar devolgende regel.Deberekening voor de overige percelen vindt
plaats aan het eindevan devertakking. Depercelen kunnen duseen anderetak van de
formule volgen.Om het onderscheid tussen berekeningen en conditieste vergroten zijn de
berekening vetgedrukt.

14
=!F(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
F(DATA.XLS!R41C2:R41C26>0,
F(NOT(DATA.XLS!R41C2:R41C26=999),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0,
I DATA.XLS!R41C2:R41C26*
I VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om,3)*
I (DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999,
I DATA.XLS!R41C2:R41C26*
I VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om,3)*
I (DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R41C2:R41C26*
DATA.XLS!R44C2:R44C26*
(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26))),
0),
0),
0)

Figuur3.

Een vertakteformule indemacrotaaivanExcel®

Leesmethode
1) Indien voor een cel uit de reeks R10C2t/m R10C26(perceelsoppervlakte) in DATA.XLS
geldt dat deze niet gelijk isaan 0,ga naar regel 2,anders ga naar regel 17;
2) Voorwaarde: het perceel isbestaat in de registratie; oppervlakte isgroter dan 0:
Indien een cel uit de reeks R41C2t/m R41C26(dosering ) in DATA.XLSgeldt dat deze
groter isdan 0,ga naar regel 3.anders ga naar regel 16;
3) Voorwaarde: het perceel isbestaat in de registratie en er isorganische mest toegepast:
Indien voor een cel uit de reeks R41C2t/m R41C26 (dosering) in DATA.XLSgeldt dat deze
niet gelijk isaan 999,ga naar regel 4,andersga naar regel 15;
4) Voorwaarde: het perceel bestaat in de registratie, er isorganische mesttoegepast en de
dosering isbekend:
Indien voor een cel uit de reeks R44C2t/m R44C26(N-gehalte) in DATA.XLSgeldt dat
deze gelijk isaan 0, ga naar regel 5,anders ga naar regel 8;
5) Vermenigvuldig de hiervoor in aanmerking komende cellen uit de reeks R41C2
t/m R41C26 (dosering) in DATA.XLS met regel 6;
6) Zoek de gebruikte mestsoort (R40C2 t/m R40C26 in DATA.XLS) voor de hiervoor
in aanmerking komende cellen in HULPM.XLS in de reeks cellen met de naam
Ref.om en het daarbij horende N-gehalte in de derde kolom van Ref.om, en
vermenigvuldig dit met regel 7;
7) Deel de hiervoor in aanmerking komende cellen uit de reeks R42C2 t/m R42C26
(perceelsgedeelte) in DATA.XLS door R10C2 t/m R10C26 (perceelsoppervlakte)
in DATA.XLS.
8) Voorwaarde: het perceel bestaat in de registratie, er isorganische mesttoegepast, de
dosering isbekend en het N-gehalte isniet gelijk aan 0:
Indien voor een cel uit de reeks R44C2t/m R44C26(N-gehalte ) in DATA.XLSgeldt dat
deze gelijk isaan 999,ga naar regel 9,anders ga naar regel 12;
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9) Vermenigvuldig dehiervoor inaanmerkingkomende cellenuit dereeksR41C2
t/mR41C26 (dosering) inPATA.XLSmet regel10;
10) Zoekdegebruikte mestsoort(R40C2t/mR40C26inPATA.XLS)voor de hiervoor
inaanmerking komende celleninHULPM.XLSindereekscellenmet de naam
Ref.omenhet daarbij horende N-gehalteindederde kolomvanRef_om,en
vermenigvuldig dit met regel11;
11) Deeldehiervoor inaanmerking komendecelleninuitdereeksR42C2 t/m
R42C26 (perceelsgedeelte) inPATA.XLSdoorR10C2t/mR10C26
(perceelsoppervlakte) inPATA.XLS.
12) Voorwaarde:hetperceelbestaat inderegistratie,erisorganischemesttoegepast de
dosering isbekend,hetN-gehalteisnietgelijkaan0ennietgelijk aan999:
Indienvooreenperceelnunoggeenberekening heeft plaatsgevonden,danbetekent
datautomatischdatdeceluitdereeksR44C2t/m R44C26(N-gehalte) inDATA.XLS
ingevuld ismeteengetaltussen0en 999:
Vermenigvuldig dehiervoor inaanmerking komende cellenuit dereeksR41C2
t/mR41C26(dosering) inPATA.XLSmet regel13;
13) Vermenigvuldig dehiervoor inaanmerking komende cellenuit dereeksR44C2
t/mR44C26(dosering) inPATA.XLSmet regel 14;
14) Peeldehiervoor inaanmerking komendecellenuitdereeksR42C2t/mR42C26
(perceelsgedeelte) in PATA.XLSdoor R10C2t/mR10C26 (perceelsoppervlakte)
inPATA.XLS.
15) Voorwaarde:hetperceelbestaatinderegistratie,erisorganischemesttoegepastende
dosering isnietbekend:
VoordecellenuitdereeksR41C2t/m R41C26(dosering) inDATA.XLSwaarvoorde
berekening bijdezeregelterechtkomtgeldtdatzegelijk zijnaan999.Hetresultaatvan
deberekening is 0;
16) Voorwaarde:hetperceelbestaat inderegistratie,endedosering isnietgroter dan0:
Voor decellenuit dereeksR41C2t/m R41C26(dosering) inDATA.XLSwaarvoorde
berekening bijdezeregelterecht komtgeldtdatzegelijkzijnaan0.Hetresultaatvan
deberekening isO;
17) Voorwaarde:hetperceelbestaatniet inderegistratie;oppervlakte is 0:
Voordecellenuit dereeksR10C2t/mR10C26(dosering) in DATA.XLS waarvoorde
berekening bijdezeregelterechtkomtgeldtdatzegelijk zijnaan0.Hetresultaatvan
deberekening is0;
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4.

Listingtabellen

De listingtabellen worden voor perceelsniveau per onderwerp per grootheid
beschreven aan de hand van:
de gebruikte rekenregel in de vorm van een Excel»formule in macrotaai;
de condities van uitvoering per term;
het gebruik van standaardwaarden uit hulpbestanden;
de plaats van de gebruikte waarden in de hulpbestanden en het gegevensbestand
Hieruit kan de gevoeligheid van de analyse afgelezen worden;w a t ishet gevolg
van het niet invullen van bepaalde gegevens. M e t name het laatste punt vergemakkelijkt het vinden van foutenbronnen inde analyse.
Achter de beschrijving van de listingtabel staat tussen {} het nummer van de bijbehorende rekenregel (deel 2).
De acroniemen, de analyseresultaten in de vorm van rekenbestanden en overzichten, de hulpbestanden met standaardwaarden en het gegevensbestand staan
inde appendices It/m V van deel 1 .

4.1

Algemeen

Determ 'anders' geeft aan dat er een mestsoort of pesticide istoegepast die niet tot de
voorgeprogrammeerde lijst behoort.
Gegevensdie in allevier de rekenbestanden voorkomen zijn de basisgegevens.Zij worden
rechtstreeks uit DATA.XLS gekopieerd.
jaar, regio, bedrijf
=DATA.XIS!R3C2:R5C2

Perceelnummer. perceelnaam, unieke combinatie perceelnummer en -naam
=DATA.XLS!R6C2:R8C26

Qppprvlakte. grondsoort. % omanischestof. % afslibbaar. gewas, ras,voorvrucht 1.
vnnrvrucht 2en perceelsgedeeltevoorvrucht 2
=DATA.XLS!R10C2:R18C26

18

4.2

Nutriënten

De meesteformulesmetbetrekkingtot nutriënten bestaanuiteenformulevoor N,eenformulevoor P205eneenformulevoor K20(appendix ll.a).Verderworden demeesteberekeningenmeerderemalentoegepast;erzijnbijvoorbeeld in FARM viermogelijkheden omeen
toedieningvanorganischemestintevullen,waaruitviermaaleenN-,P205-enK20-inzet
berekendwordt. Hiervoorwordt 12maalnagenoegdezelfdeformulegebruikt,alleende
referentiesnaarhetgegevensbestand DATA.XLSende referentiesnaardekolom metgehalten(N,P205-of K20)verschillen.Alleendeeerstetoepassingwordt ineenlistingtabelbeschrevenmetalsvoorbeeld de N-component.
Eenaantalformulesheefttweeversies,eenzogenaamde '999-versie'eneen'O-versie'.999is
eenwaardediebinnen FARM-Rgebruiktwordt omeennognietbekende,maarverplicht in
tevullenwaardetijdelijk tevervangen.De999-versie-formulesgevenalsuitkomst999alséén
vandeverplicht intevullentermenuitderekenregeleen999is.DeO-versie-rekenregels
geveninzo'nsituatiedeuitkomst 0,of gebruiken standaardwaarden uiteenhulpbestand.
Deze999-waardenworden indegewasgerichteregionaleevaluaties(PO'reg"jr"gw"n'.XLS)
gebruiktomaantegevenwaargegevensontbreken (appendixV.b).DeO-waardenworden
gebruiktomtotalente berekenen inzoweldegewasgerichte regionaleevaluatiesalsinhet
rekenbestandenvoor perceelsniveau PN.XLS(appendix 11.1).Beideversiesworden ineen
listingtabelbeschreven.
N.B.Eenlegecelheeft inderekensheetsopperceelsniveaudewaarde0;eencontroleopeen
waarde0betekendeencontroleophetalof niet leegzijnvaneen cel.
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4.2.1

Aanvoervannutriënten

4.2.1.1 Aanvoer met meststoffen
Tabel 1.

DeinzetvanN,P205enK20pertoepassingstijdstipvanorganischemest{1}
(voorbeeldinzet N,toepassing 1,versie999)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2-.R10C26=0),
IF(DATA.XLS!R41C2:R41C26>0.

opp*0

IF(N0T(DATA.XLS!R41C2:R41C26=999),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0,

dosering>0
dosering* 999
N=0

DATA.XLS!R41C2:R41C26*

dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,
HULPM.XLS!Ref_om,3)*

(zoekopmestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).

N)*
(perceelsgedeelte/opp)

IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999,
999.

N=999

DATA.XLS!R41C2:R41C26*

N=ingevuld

999
dosering *

DATA.XLS!R44C2:R44C26*
(DATA.XLS!R42a:R42C25/DATA.XLS!R10C2:R10C26))),
999),
0),
0)

N*
(perceelsgedeelte/opp)
dosering= 999
999
dosering=0
opp =0

Deformule voor de P 2 0 5 -en K 2 0-componentverwijst naar respectievelijk kolom 4 en kolom
5van decelreeks Ref_om in het hulpbestand HULPM.XLS,en naar het gehalte P 2 0 5en K 2 0,
respectievelijk 2en 3rijen lager in DATA.XLS.
Deformule voor detweede t/m devierdetoepassing met organische mestverwijst steeds
naar cellen 14rijen lager in DATA.XLS.
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Tabel2.

De inzetvan N, P 2 0 5enK 2 0 pertoepassingstijdstipvanorganische mest{1}
(voorbeeld inzet N,toepassing 1,versie0)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp * 0
dosering > 0
dosering * 999

IF(DATA.XLS!R41C2:R41C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R41C2:R41C26=999),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0,
DATA.XLS!R41C2.R41C26*

N =0
dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,

(zoek op mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,3)*

hulpm.xls, bijbehorende
N)*

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999,
DATA.XLS!R41C2:R41C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,
HULPM.XLS!Ref_om,3)*
(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R41C2:R41C26*

(perceelsgedeelte/opp)
N =999
dosering *
(zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
N)*
(perceelsgedeelte/opp)
N = ingevuld
dosering *

0),
0),
0)

DATA.XLS!R44C2:R44C26*

N*

(DATA.XLS!R42C2.R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26))),

(perceelsgedeelte/opp)
dosering * 999
dosering s 0
opp = 0

Deformulevoor deP205-enK20-componentverwijst naarrespectievelijk kolom4enkolom
5vandecelreeksRef_om inhethulpbestand HULPM.XLS,ennaarhetgehalte P205enK20
respectievelijk 2en3rijen lager inDATA.XLS.
Deformulevoor detweedet/mdevierdetoepassing metorganischemestverwijststeeds
naarcellen 14rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 3.

De inzetvan N,P 2 0 5en K 2 0 pertoepassingstijdstip van kunstmest{2}
(voorbeeld inzet N,toepassing 1,versie 999)

Formule

Condities

=1F(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(DATA.XLS!R97C2:R97C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R97C2:R97C26=999),

opp*0
dosering > 0

IF(DATA.XLS!R100C2.R100C26=O,
DATA.XLS!R97C2:R97C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R96C2:R96C26,
HULPM.XLS!Ref_km,3)*

dosering * 999
'anders' = 0
dosering *
(zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
N)*

(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2.R10C26)
/100.
IF(NOT(DATA.XLS!R101C2:R101C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R101C2:R101C26=999),

(perceelsgedeeite/opp)
/100
'anders' N* 0
'anders' N* 999

DATA.XLS!R97C2:R97C26*

dosering *

DATA.XLS!R101C2:R101C26*

'anders' N *

(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)
/100,

(perceelsgedeelte/opp)
/100

999),

'anders' N=999
999

0)),
999),

'anders' N= 0
dosering = 999
999

0),
0)

dosering s 0
opp = 0

DeformulevoordeP205-enK20-componentverwijst naarrespectievelijk kolom4en
kolom 5vandecelreeksRef_kminhethulpbestand HULPM.XLS,ennaar 'anders'P205en
'anders'K20respectievelijk 1 en2rijen lagerinDATA.XLS.
Deformulevoordetweedet/mdezesdetoepassingmetkunstmestverwijststeedsnaar
cellennegenrijen lager inDATA.XLS.
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Tabel4.

DeinzetvanN,P205enK20pertoepassingstijdstipvankunstmest{2}
(voorbeeld inzet N,toepassing 1,versie0)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

o p p *0

IF(DATA.XLS!R97C2:R97C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R97C2:R97C26=999),
IF(DATAXLS!R100C2:R100C26=0,
DATA.XLS!R97C2:R97C26*

dosering>0
dosering* 999
'anderssoort' «0

VLOOKUP(DATA.XLS!R96C2:R96C26,

dosering *
(zoek opmestsoort in

HULPM.XLS!Ref_km,3)*

hulpm.xls, bijbehorende

(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)

N)*
(perceelsgedeelte/opp)

/100,
(F(NOT(DATA.XLS!R101C2:R101C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R101C2:R101C26=999),
DATA.XLS!R97C2:R97C26*
DATA.XLS!R101C2:R101C26*
(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)
/100,
0),
0)),

/10O
anders' N * 0
'anders' N * 999
dosering *
'anders' N •
(perceelsgedeelte/opp)
/100
'anders' N=999
'anders' N=0
dosering= 999

0).

dosering s0
opp= 0

0).
0)

Deformule voor de P 2 0 5 -en K 2 0-componentverwijst naar respectievelijk kolom 4 en
kolom 5van de celreeks Ref_km in het hulpbestand HULPM.XLS,en naar ' a n d e r s ^ O ^ en
'anders'K 2 0 respectievelijk 1en 2rijen lager in DATA.XLS.
Deformule voor detweede t/m de zesdetoepassing met kunstmest verwijst steeds naar
cellen negen rijen lager in DATA.XLS.

Tabel5.

Detotale inzetvanN,P205enK20uit organischemest(voorbeeldtotale inzet N){3}

Formule
=R31C2:R31C26+

Condities
in PN.XLS berekende
inzet Ntoepassing 1+

R34C2:R34C26+

in PN.XLS berekende

R37C2:R37C26+

inzet Ntoepassing2+
in PN.XLS berekende
inzet Ntoepassing 3+

R40C2:R40C26

in PN.XLS berekende
inzet Ntoepassing 4

Detotale inzet van P 2 0 5en K 2 0wordt berekend uit cellen dietelkens 1respectievelijk 2 rijen
lager staan in PN.XLS.
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Tabel6.

Detotale inzetvan N,P205enK 2 0uitkunstmest(voorbeeldtotale inzetN){4}

Condities

Formule
*=R61C2:R61C26+

in PN.XLSberekende

R64C2.R64C26+

inzet Ntoepassing 1 +
in PN.XLS berekende

R67C2:R67C26+

inzet Ntoepassing2 +
in PN.XLS berekende

R70C2:R70C26+

inzet N toepassing 3 +
in PN.XLS berekende

R73C2:R73C26+

inzet N toepassing4+
in PN.XLSberekende

R76C2:R76a6

inzet N toepassing 5 +
in PN.XLSberekende
inzet Ntoepassing6

Detotale inzetvanP205en K20wordt berekend uit cellendietelkens 1respectievelijk 2rijen
lagerstaaninPN.XLS.

Tabel7.

Detotale inzetvan N,P205enK 2 0uitorganischemestenkunstmest{5}
(voorbeeldtotaleinzetN)

Formule

Condities

sR79C2:R79C26+

in PN.XLS berekende

R82C2:R82C26

totale inzet N uit
organische mest+
in PN.XLS berekende
totale inzet N uit
kunstmest

Detotale inzetvanP205en K20wordt berekenduitcellendie 1respectievelijk 2rijenlager
staaninPN.XLS.
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4.2.1.2 Aandeel in de totale inzet
Tabel8.

HetaandeelvandeinzetvanN,P205enK20uit organischemestindetotale hoeveelheid
toegediende mest(voorbeeldaandeelN) {6}

Formule

Condities

=IF(R85C2:R85C26>0.

in PN.XLSberekende totale
inzet N>0

(R79C2.R79C26/R85C2.R85C26)*

(in PN.XLS berekende
totale inzet N uit
organische mest / de in
PN.XLS berekende totale
inzet N uit organische
mest + kunstmest) *

100,

100
in PN.XLSberekende totale

0)

inzet N=0

Het aandeel van de inzet van P 2 0 5en K 2 0wordt berekend uit cellen die 1respectievelijk 2
rijen lager staan in PN.XLS.

Tabel9.

HetaandeelvandeinzetvanN,P2OsenK20uit kunstmestindetotale hoeveelheid
toegediende mest(voorbeeldaandeel N) {7}

Formule

Condities

=IF(R85C2:R85C26>0,

in PN.XLSberekende totale

(R82C2:R82C26/R85C2:R85C26)*

inzet N>0
(in PN.XLS berekende
totale inzet N uit
kunstmest / in PN.XLS
berekende totale inzet
N uit organische mest+
kunstmest) *

100,
0)

100
in PN.XLSberekende totale
inzet N=0

Het aandeelvan de inzet van P 2 0 5en K 2 0wordt berekend uit cellen die 1respectievelijk 2
rijen lager staan in PN.XLS.
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4.2.1.3 Detotale aanvoer van nutriënten
Tabel 10a.

Detotale aanvoervan N{8a}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
R85C2:R85C26+

opp * 0
in PN.XLS berekende
totale inzet N +

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,
HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,11)+

zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
N in zaaizaad en

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R4C2:R4C26,

pootgoed +
zoek op regio in

HULPM.XLS!Ref_regio,0)#HULPM.XLS!Ref_dep,3)+

hulpm.xls, bijbehorende
N in depositie +

IF(NOT(DATA.XLS!R878C2:R878C26=0),
DATA.XLS!R878C2:R878C26*

bruto opbrengst
hoofdprodukt * 0
bruto opbrengst
hoofdprodukt *

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,
HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,14)/1000,

zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
N-binding door vlinderbloemigen [kg/t] / 1 0 0 0

IF(NOT(DATA.XLS!R882C2:R882C26=0),
DATA.XLS!R882C2:R882C26*

netto opbrengst
hoofdprodukt * 0
netto opbrengst
hoofdprodukt *

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26/
HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_2pb,14)/1000.

zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
N-binding door vlinderbloemigen [kg/t] / 1 0 0 0

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,

bruto en netto opbrengst

HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,16))),

hoofdprodukt = 0
zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
N-binding door vlinder-

0)

bloemigen [kg/gewas]
opp = 0

ZoweldeaanvoervanN metzaaizaadenpootgoed,alsaanvoerdoor depositieendoor
N-bindingisgewasafhankelijk. Daaromwordt erinbovenstaandeformuledriemaalnaarbij
hetgewasbehorendewaarden inhethulpbestand HULPM.XLSverwezen.Omdateropeen
deelvandenaamvaneengewassoortgezochtmoetkunnenwordenkanhiergeengebruik
gemaaktwordenvanvolgnummercodeszoalsbijdeinzetvanmeststoffen (zietabel 1 t/m4)
enwordtdenaamvanhetgewasgezochtmeteenMATCH-functiegenestineenVLOOKUPfunctie.InFARM-Rbestaatnamelijkzoweldemogelijkheid eengewassoorttekiezenuiteen
voorgeprogrammeerde lijst alsdemogelijkheideengewassoortnadertespecificeren(b.v.
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graszaad,Engelsraaigras),of eenniet indelijstvoorkomendegewassoortintevullen
(anders,bloemkool).

Tabel 10bc. Detotale aanvoervanP2OsenK 2 0(voorbeeld aanvoer P ^ ^ fêbc}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2.R10C26=0),
R86C2:R86C26+

opp*0

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,
HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,12)+

in PN.XLS berekende
totale inzet P2O5 +
zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
P 2 0 5 in zaaizaad en
pootgoed +

2,
0)

P 2 0 5 depositie
oppsO

Deformulevoordetotale aanvoervanP205enK20isnagenoeggelijkaandievoordetotale
aanvoervanNmetdatverschildat ergeensprakeisvanbiologischebinding,envastewaardenvoordedepositiewordengebruikt omdatregionaleverschillennietbekendzijn.DeformulevoordetotaleaanvoervanK20verwijst naarkolom 13vandecelreeksRefjzpb in het
hulpbestand HULPM.XLS,ennaar incellendie 1 rij lagerstaaninPN.XLS.

27

4.2.2
Tabel 11.

Afvoervannutriënten
Decorrectievande brutoopbrengstvan het hoofdprodukt naareenstandaard
vochtgehalte{9}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R878C2:R878C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R884C2:R884C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R884C2:R884C26=999),
(DATA.XLS!R878C2:R878C26*
(100-DATA.XLS!R884C2:R884C26))/

bruto opbrengst
hoofdprodukt * 0
vochtgehalte * 0
vochtgehalte * 999
bruto opbrengst
hoofdprodukt *
(100 - vochtgehalte)/

(100-VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26/

(100 - zoek op gewas in

HULPM.XLS!Ref.gewas,D.HULPM.XLS!Ref_zpb,17)),

hulpm.xls, bijbehorend
vochtgehalte)

DATA.XLS!R878C2:R878C26),

vochtgehalte =999
bruto opbrengst
hoofdprodukt

DATA.XLS!R878C2:R878C26).

vochtgehalte « 0
bruto opbrengst
hoofdprodukt

0),
0)

bruto opbrengst
hoofdprodukt =0
opp = 0
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Tabel 12.

Decorrectievoor grondtarra vande naar eenstandaardvochtgehalte gecorrigeerde bruto
opbrengst hoofdprodukt{10}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R878C2:R878C26=0).

opp*0
bruto opbrengst
hoofdprodukt * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R879C2:R879C26=0).
R97C2:R97C26-

% grondtarra * 0
in PN.XLS berekende
voor vochtgehalte gecorrigeerde bruto op-

(R97C2.R97C26/100*

brengst hoofdprodukt
(in PN.XLS gerekende
voor vochtgehalte gecorrigeerde bruto opbrengst hoofdprodukt /
100«

DATA.XLS!R879C2:R879C26),
R97C2:R97C26-

% grondtarra)
% grondtarra • 0
in PN.XLS berekende
voor vochtgehalte gecorrigeerde bruto op-

(R97C2:R97C26/100*

brengst hoofdprodukt •
(in PN.XLS gerekende
voor vochtgehalte gecorrigeerde bruto opbrengst hoofdprodukt /
100*

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,

zoek op gewas in

HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,18))).

hulpm.xls, bijbehorende
grondtarra)

IF(NOT(DATA.XLS!R882C2:R882C26=0),

bruto opbrengst
hoofdprodukt =0
netto opbrengst
hoofdprodukt * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R880C2:R880C26=0),
DATA.XLS!R882C2:R882C26*

% produkttarra * 0
netto opbrengst
hoofdprodukt *

100/(100-

1 0 0 / ( 1 0 0 - ( % produkt-

(DATA.XLS!R880C2:R880C26+DATA.XLS!R879C2:R879C26))-

tara + % grondtarra)) -

((DATA.XLS!R882C2:R882C26*

(netto opbrengst
hoofdprodukt *

100/(100-

100/ (100 • (Ve produkt

(DATA.XLS!R880C2:R880C26+DATA.XLS!R879C2:R879C26)))*
DATA.XLS!R879C2:R879C26/100),

tarra + % grondtarra)) *

DATA.XLS!R882C2:R882C26),

*/egrondtarra / 1 0 0 )
% produkttarra = 0
netto opbrengst
hoofdprodukt
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bruto opbrengst hoofd-

0)),

produkt =0én netto opbrengst hoofdprodukt s0
opp =0

0)

Tabel 13.

DeafvoervanN,P205enK20doorafvoervanhet hoofdprodukt (voorbeeld afvoerN)
01}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(R98C2:R98C26=0),

opp*0
in PN.XLSberekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt * 0

R98C2:R98C26*

in PN.XLS berekende
gecorrigeerde
opbrengst hoofdprodukt
•

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,HULPM.XLS!Ref_ge
was,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,4)/1000),

zoek opgewas in
hulpmjcls, bijbehorend
N inhet hoofdprodukt
/1000
in PN.XLS berekende

0),

gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt =0
opp =0

0)

Deformule voor deafvoer van P 2 0 5en K 2 0 met het hoofdprodukt verwijst naar respectievelijk kolom 5en kolom 6van de celreeks Ref_zpb in het hulpbestand HULPM.XLS.

Tabel 14.

DeafvoervanN,P205enK20doorafvoervanhet bijprodukt (voorbeeldafvoer N){12}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(DATA.XLS!R883C2:R883C26=0,
DATA.XLS!R883C2:R883C26*
VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,HULPM.XLS!
Ref_gewas.1),HULPM.XLS!Ref_zpb,8)/1000,

opbrengst bijprodukt * 0
opbrengst bijprodukt*
zoek opgewas in
hulpm.xls, bijbehorend
N inhet bp /1000

0),
0)

opbrengst bijprodukt =0
opp =0

Deformule voor de afvoer van P 2 0 5en K 2 0 met het hoofdprodukt verwijst naar respectievelijk kolom 9en kolom 10van de celreeks Ref_zpb in het hulpbestand HULPM.XLS.
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Tabel 15.

Detotale afvoer van N,P2Osen KjO door afvoer vanhet hoofdprodukten het bijprodukt
(voorbeeld afvoer N){13}

Condities

Formule
=R99C2:R99C26+
R102C2.R102C26

in PN.XLS berekende Nafvoer hoofdprodukt*
in PN.XLS berekende Nafvoer bijprodukt

Detotale afvoervanP205enK20wordt berekenduit cellendietelkens1 respectievelijk2
rijen lagerstaaninPN.XLS.

4.2.3
Tabel 16.

Nutriëntverliesen-benutting
Hetverlies per havan N,P 2 0 5 en K 2 0(voorbeeldverliesN){14}

Formule

Condities

=IF(NOT(R105C2:R105C26=0),

in PN.XLSberekende totale Nafvoer * 0

R94C2:R94C26-

in PN.XLS berekende
totale N-aanvoer -

R105C2.R105C26,

in PN.XLS berekende
totale N-afvoer

0)

in PN.XLSberekendetotale Nafvoer = 0

Deformulevoor het P205-enK20verliesverwijst naarcellenrespectievelijk 1 en2rijen lager
in PN.XLS.
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Tabel 17.

Hetverliesvan N,P 2 0 5 en K 2 0per kghoofdprodukt(voorbeeldverliesN){15}

Formule

Condities

=IF(NOT(R98C2:R98C26=0),

in PN.XLS berekende

(R94C2:R94C26-

opbrengst hoofdprodukt * 0
(in PN.XLS berekende
totale N-aanvoer •

R99C2:R99C26)/

in PN.XLS berekende N-

R98C2:R98C26*1000f

afvoer hoofdprodukt)/
in PN.XLS berekende
opbrengst hoofdprodukt
•1000
in PN.XLS berekende

0)

opbrengst hoofdprodukt = 0

Deformulevoor hetverliesvanP205enK20verwijstnaaraan-enafvoercijfers dierespectievelijke 1 en2rijen lagerstaaninPN.XLS.

Tabel 18.

Hetverliesvan N,P 2 0 5 en K2O per kghoofdprodukt opbasisvan hoofdprodukt en
bijprodukt (voorbeeld verliesN){16}

Formule
=IF(NOT(R98C2:R98C26=0),

Condities
in PN.XLS berekende
opbrengst hoofdprodukt * 0

(R94C2:R94C26-

(in PN.XLS berekende
totale N-aanvoer •

R105C2:R105C26)/

in PN.XLS berekende

R98C2:R98C26*1000,

totale N-afvoer)/
in PN.XLS berekende
opbrengst hoofdprodukt
* 1000

0)

in PN.XLS berekende
opbrengst hoofdprodukt = 0

Deformulevoor hetverliesvanP205enK20verwijst naaraan-enafvoercijfers dierespectievelijke 1 en2rijen lagerstaaninPN.XLS.

32
Tabel 19.

Input-outputratiovanN,P2OsenK2O(voorbeeldinput-output ratioN){17}

Formule

Condities

=IF(NOT(R94C2:R94C26=0),

in PN.XLSberekende totale Naanvoer * 0

R105C2.R105C26/R94C2-.R94C26,

in PN.XLS berekende
totale N-afvoer/
in PN.XLS berekende

0)

totale N-aanvoer
in PN.XLSberekendetotale Naanvoer = 0

Deformule voor het verliesvan P205 en K20verwijst naar aan-en afvoercijfers die respectievelijke 1en 2 rijen lager staan in PN.XLS.
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4.2.4

De hoeveelheid beschikbare Ngedurende het
groeiseizoen

4.2.4.1 Dehoeveelheid beschikbare Nper aanvoerpost
1,

Organischemest

Tabel 20.

De hoeveelheid organisch gebonden Naangevoerd pertoepassingstijdstip vanorganische
mest (voorbeeldtoepassing 1){18}

Formule

Condities

=IF(R31C2:R31C26>0,

in PN.XLSberekende inzet N

IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0,
DATA.XLS!R41C2:R41C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om/8)*

met organische mest > 0
N =0
dosering *
zoek op mestsoort in
hulmp.xls, bijbehorende
Norg [kg/t] *

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999.
DATA.XLS!R41C2:R41C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R40a:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om,8)*

(perceelsgedeelte/opp)
N = 999
dosering *
zoek op mestsoort in
hulmp.xls, bijbehorende
Norg [kg/t]*

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R45C2:R45C26=999.
DATA.XtS!R41C2:R41C26*
(DATA.XIS!R44C2:R44C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26rHULPM.XLS!Ref_om,7))*

(perceelsgedeelte/opp)
NH3-N=999en N* 999
dosering *
(N*
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorend
Norg [%]) *

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R41C2:R41C26*
(DATA.XLS!R44C2:R44C26-DATA.XLS!R45C2:R45C26)*
(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)))),
0)

(perceelsgedeelte/opp)
N en NH3-N- ingevuld
dosering *
(N • NH 3 -N)*
(perceelsgedeelte/opp)
in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest > 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0).endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie: if(r31c2:r31c26>0);indiende
inPN.XLSberekende inzetvanN metorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening(zie
tabel 1)wordenbeidebovenstaandecontrolesweluitgevoerd,eneenuitkomstgroterdan0
vandehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontroleophetbestaanvanhet
perceelinderegistratieendetoedieningvanorganischemest.
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Deformule voor detweedet/m devierdetoepassing van organische mestverwijst steeds naar
cellen 14rijen lager in DATA.XLSen één rij lager in PN.XLS.

Tabel21.

De totale hoeveelheidorganischgebondenNuit organischemest{19}

Condities

Formule
=R120C2:R120C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden Nin
toepassing 1+

R121C2:R121C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden Nin
toepassing 2+

R122C2-.R122C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden Nin
toepassing 3+

R123C2:R123C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden Nin
toepassing 4

Tabel22.

Dehoeveelheidwerkzame organischgebondenNaangevoerdpertoepassingstijdstipvan
organischemest(voorbeeldtoepassing 1){20}

Formule

Condities

=IF(NOT(R120C2:R120C26=0),

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden N * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R43C2:R43C26="x"),
R120C2:R120C26*

datum toediening *x
in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden N *

(VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATAXLS!R43C2:R43C26).

(zoek op datum

HULPM.XLS!Ref_orgnr,1),HULPM.XLS!Ref_org,3)/100),

toediening inhulpm.xls.
bijbehorende
correctiefactor voor
u'rtrijtijdstip/100) *

"datumom"),

datum toediening »x;
inschatten!

0)

berekende hoeveelheid
organisch gebonden N«0
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Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie(opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie:if(not(r120c2:r120c26= 0);
indiendeinPN.XLSberekendehoeveelheidorganischgebondenN aangevoerdpertoedieningstijdstipvanorganischemestongelijk isaan0.Indezeberekening (zietabel20)
worden beidebovenstaandecontroles indirect uitgevoerd,eneenuitkomstgroterdan0van
dehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontroleophetbestaanvanhet
perceelinderegistratieendetoedieningvanorganischemest.
Deformulevoordehoeveelheidwerkzameorganischgebonden N aangevoerdmetde
tweedet/mdevierdetoepassingvanorganischemestverwijststeedsnaarcellen14cellen
lagerinDATA.XLS enééncellager inPN.XLS.

Tabel23.

DetotalehoeveelheidwerkzameorganischgebondenN uitorganischemest{21}

Formule
sR125C2:R125C26+

Condities
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organisch gebonden N
toepassing 1+

R126C2:R126C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organisch gebonden N
toepassing 2+

R127C2:R127C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organisch gebonden N
toepassing 3+

R128C2:R128C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organisch gebonden N
toepassing 4
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Tabel 24.

Dehoeveelheid minerale Naangevoerd pertoepassingstijdstipvanorganische mest
(voorbeeldtoepassing 1){22}

Formule

Condities

=IF(R31C2:R31C26>0,

in PN.XLSberekende inzet N

(DATA.XLS!R42C2:R42C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)*

met organische mest >0
(perceelsgedeelte/opp)*

IF(NOT(DATA.XLS!R45C2:R45C26=0),

NH3-N* 0

IF(NOT(DATA.XLS!R45C2:R45C26=999),
DATA.XLS!R41C2:R41C26*DATA.XL$!R45C2:R45C26,

NH3-N* 999

DATA.XLS!R41C2.R41C26*

NH3-N= 999
dosering *

IF(NOT(DATA.XLS!R44C2:R44C26=0),

N*0

IF(NOT(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999),

dosering *NH 3 -N [kg/t]

N*999

DATA.XLS!R44C2:R44C26*

N*

(1-VLOOKUP(DATA.XL$!R40C2:R40C26,

(1 • zoek op mestsoort
in hulpm.xls, bijbehorende Norg [%])

HULPM.XLS!Ref_om,7)),
VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,
HULPM.XLS!Ref_om,6)),

VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,
HULPM.XLS!Ref_om,6))),

N = 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]
N=0
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]

DATA.XL5!R41C2:R41C26*

NH3-N =0
dosering *

IF(NOT(BATA.XLS!R44C2:R44C26=0).
IF(NOT(DATA.XLS!R44C2:R44C26=999),

N*0

N*999

DATA.XLS!R44C2:R44C26*

N*

(1-VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,

(1 • zoek op mestsoort
in hulpm.xls, bij-

HULPM.XLS!Ref_om,7)).

behorende Norg [%])
VLOOKUP(DATA.XLS!R40C2:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om.6)),

N = 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende

VLOOKUP(DATA.XLS!R40a:R40C26,HULPM.XLS!Ref_om.6))),

NH 3 -N [kg/t]
N= 0
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]

0)

in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest = 0

Decontroleophet bestaanvanhet perceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)isvindt indirectplaatsviadeif-functie: if(r31c2:r31c26>0);indien
deinPN.XLSberekende inzetvan Nmetorganischemestgroter isdan0(zietabel1).
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Deformule voor de hoeveelheid minerale Naangevoerd met detweede t/m vierde toepassingvan organische mestverwijst steedsnaar cellen 14rijen lager in DATA.XLSen één rij
lager in PN.XLS.

Tabel25.

Detotale hoeveelheid minerale Nuit organischemest{23}

Formule
=R130C2:R130C26+

Condities
in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 1+

R131C2:R131C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 2+

R132C2:R132C26+

R133C2:R133C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 3+
in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 4
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Tabel26.

De hoeveelheidwerkzame minerale Naangevoerd pertoepassingstijdstip vanorganische
mest(voorbeeldtoepassing 1){24}

Formule

Condities

=IF(R130C2.R130C26>0,

in PN.XLSberekende hoeveel-

IF(NOT(DATA.XLS!R43C2:R43C26="x"),
R130C2:R130C26*

heid minerale N> 0
datum toediening * x
in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale
N*

IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>=1990,
IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>=1991,
VLOOKUP(DATA.XLS!R53C2:R53C26,
HULPM.XLS!Ref_corrv,3),

datum registratie s 1990
datum registratie £ 1991
zoek op snelheid inwerken in hulpm.xls, bijbehorende correctiefactor
voor vervluchtiging

0.825).

datum registratie = 1990
correctiefactor voor
vervluchtiging « 0.825

0.75)*

datum registratie < 1990
correctiefactor voor

VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26),

vervluchtiging » 0.75 *
zoek op datum toe-

HULPM.XLS!Ref_corrijnr,1),HULPM.XLS!Ref_corrij,3),

diening in hulpm.xls.
bijbehorende correctie-

"datum om").

factor voor uitrijtijdstip
datum toediening =x;
inschatten!

0)

in PN.XLSberekende hoeveelheid minerale Na 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie(opp* 0).endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie:if(not(r130c2:r130c26=0);
indiendeinPN.XLSberekendehoeveelheid minerale Naangevoerdpertoedieningstijdstip
vanorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening (zietabel24)worden bovenbeide
bovenstaandecontroles indirect uitgevoerdviaeencontroleopdeinzetvanN metorganischemest.Eeneenuitkomstgroter dan0vandehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontroleophetbestaanvanhet perceelinderegistratieendetoedieningvan
organischemest.
Deformulevoor dehoeveelheidwerkzameminerale N aangevoerdmetdetweedet/mvierde
toepassingvanorganischemestverwijst steedsnaarcellen 14rijen lager inDATA.XLSenéén
rij lager inPN.XLS.
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Vóór 1991 werddeinwerksnelheidvandeorganischemestnietgeregistreerd.Daaromzijn
voor diejarencorrectiefactoren voorvervluchtiging ingeschat:
- tot 1990: 0.75,gelijk aaninwerkentussen4en12uur natoediening;
- 1990:0.825,hetgemiddeldevaninwerkentussen4en12uurnatoediening (0.75)en
binnen4uur natoediening(0.9).
Tabel 27.

Detotale hoeveelheid werkzame minerale Nuit organische mest {25}

Formule

Condities

=R135C2:R135C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N

R136C2:R136C26+

toepassing 1 +
in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 2 +

R137C2:R137C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 3 +

R138C2:R138C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
toepassing 4

2,

Kunstmest

Zie tabel 5 en 6.

3-

Depositie

Tabel 28.

De hoeveelheid werkzame Nuit depositie {26}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=O).

opp * 0
(0.5*

0.5*VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R4C2:R4a6,HULPM.XLS!Ref_regi
o.0),HULPM.XLS!Ref_dep,3),

0)

zoek op regio in
hulpm.xls, bijbehorende
depostie)
opp = 0
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4.

Nmineraal in het voorjaar

Tabel29.

DeNmineraalin hetvoorjaar, bemonsterdindelaag0-30cm{27}

Formule

Condities

*IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0
dieptecode bovenlaag =1

IF(DATA.XLS!R151C2:R151C26=1,
IF(NOT(DATA.XLS!R152C2:R152C26=999),
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>0,
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26<45,
DATA.XLS!R152C2:R152C26*
30/DATA.XLS!R155C2:R155C26,
•diepte").

= 0-30cm
Nmin bovenlaag * 999
werkelijke diepte >0
werkelijke diepte <45
Nmin bovenlaag *
30/ werkelijk diepte
werkelijke diepte >45
foutmelding

DATA.XLS!R152C2:R152C26),

werkelijke diepte » 0,wijkt
niet afvan keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

0),
0),
0)

Nmin bovenlaag = 999
dieptecode bovenlaag * 1
opp =0

Indien de ingevulde werkelijke diepte niet binnen de gestelde grenzen ligt volgt een
foutmelding (deeM).
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Tabel 30.

De Nmineraal inhetvoorjaar, bemonsterd inde laag 0- 60cm{28}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0)#

opp*0
Nmin bovenlaag * 999

IF(NOT(DATA.XLS!R152C2:R152C26=999).
IF(NOT(DATA.XLS!R154C2:R154C26=999),
IF(DATAXLS!R151C2:R151C26=2,
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>0.
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>=45.
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26<80,
DATA.XLS!R152C2:R152C26*
60/DATA.XLS!R155C2.R155C26,
•diepte!").
•diepte!").

Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag =2
= 0- 60cm
werkelijke diepte >0,wijkt af
van keuzemogelijkheden
werkelijke diepte ä45
werkelijke diepte <80
Nmin bovenlaag *
CO/ werkelijke diepte
werkelijke diepte s 80
foutmelding
werkelijke diepte <45
foutmelding

DATA.XLS!R152C2:R152C26),
IF(DATA.XLS!R153C2:R153C26=1,

werkelijke diepte = 0
Nmin bovenlaag
dieptecode bovenlaag * 2
dieptecode onderlaag = 1

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>0,

= 3 0 - 6 0 cm
werkelijke diepte >0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>=45,
IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26<80.
(DATA.XLS!R152C2:R152Q6+
DATA.XLS!R154C2:R154C26)*
60/DATA.XLS!R155C2:R155C26,
"diepte!").
•diepte!").
DATA.XLS!R152C2:R152C26+DATA.XLS!R154C2:R154C26),

werkelijke diepte £45
werkelijke diepte < 80
(Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag) *
60/ werkelijke diepte
werkelijke diepte 280
foutmelding
werkelijke diepte <45
foutmelding
werkelijke diepte » 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)).
0).
0),
0)

dieptecode onderlaag * 1
= 3 0 - 6 0 cm
Nmin onderlaag =999
Nmin bovenlaag = 999
opp = 0

Indiendeingevuldewerkelijkediepteniet binnendegesteldegrenzen ligtvolgt eenfoutmelding(deel1).
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Tabel 31.

DeNmineraal in hetvoorjaar, bemonsterd inde laag 0-100 cm{29}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R1006=0),

opp*0
Nmin bovenlaag * 999

IF(NOT(DATA.XLS!R152C2:R152C26=999).
IF(NOT(DATA.XLS!R154C2.R154C26=999),
IF(DATA.XLS!R151C2:R151C26=3,

Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag =3
= 0-100 cm

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>0,

werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>=80,
DATA.XLSÎR152C2.R152C26*
100/DATA.XLS!R155C2:R155C26,
'diepte!').

werkelijke diepte ä 80
Nmin bovenlaag *
100/ werkelijke diepte
werkelijke diepte > 80
foutmelding

DATA.XLS.iR152C2.R152C26),

werkelijke diepte = 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

IF(DATA.XLS!R153C2:R153C26>=2,

dieptecode bovenlaag * 3
dieptecode onderlaag à2

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>0,

werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R155C2:R155C26>=80.

werkelijke diepte £ 80

(DATA.XLSIR152C2:R152C26+

(Nmin bovenlaag +

DATA.XLS!R154C2:R154C26)*

Nmin onderlaag) *

100/DATA.XLS!R155C2:R155C26,

100/ werkelijke diepte

'diepte!'),

werkelijke diepte > 80
foutmelding

DATA.XLS!R152C2:R152C26+DATA.XLS!R154C2:R154C26),

werkelijke diepte = 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)),

dieptecode hoort niet bij een
diepte tot 100cm

0).
0).
0)

Nmin onderlaag = 999
Nmin bovenlaag = 999
opp = 0

Indiendeingevuldewerkelijkediepte niet binnendegesteldegrenzen ligtvolgteenfoutmelding(deel1).
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Tabel 32.

De Nmineraal in hetvoorjaar, genormaliseerd naar de laag0-30cm{30}

Formule

Condities

=IF(NOT(R141C2:R141C26=0).

in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) * 0

R141C2:R141C26,
IF(NOT(R142C2:R142C26=0),

(R142C2:R142C26-

in PN.XLS berekende
Nminvj(O-30)
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) = 0;
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-60) * 0
normaliseren van 60naar 30
(in PN.XLS berekende
Nminvj(O-30) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_ corrnm,4))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (60->30)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref. corrnm,3).

zoek op grondsoort in
hu!pm.xls, bebehorende
factor (60->30)

IF(NOT(R143C2:R143C26=0),

in PN.XLSberekende Nminvj(0-30) en Nminvj(0-60) = 0
in PN.XLS berekende
Nminvj(O-IOO) * 0

((R143C2:R143C26-

normaliseren van 100naar 30
((in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) -

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref. corrnm.6))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (100->60)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!Rl1C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref. corrnm,5)-

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
factor (100-+60)) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_ corrnm,4))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (60-»30)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_ .corrnm,3).

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
factor (60->30)

0)))

in PN.XLSberekende Nminvj
(alle diepten) = 0

=normaliserenvandeuitgangssituatie naardeeindsituatie.
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Tabel33.

DeNmineraal inhet voorjaar, genormaliseerd naar delaag0-60cm{31}

Formule

Condities

=IF(NOT(R142C2:R142C26=0),

in PN.XLSberekende
Nminvj(0-60) * 0

R142C2:R142C26,

in PN.XLS berekende
Nminvj(0-60)

IF(NOT(R143C2:R143C26=0).

in PN.XLS berekende
Nminvj(0-60) = 0;
in PN.XLS berekende
Nminvj(O-IOO) * 0

(R143C2.R143C26-

normaliseren van 100naar 60
(in PN.XLS berekende
Nminvj(O-IOO) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_corrnm,6))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (100-+60)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_corrnm,5),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
factor (10O-*60)

IF(NOT(R141C2:R141C26=0),

in PN.XLSberekende Nminvj(0-60) en Nminvj(O-IOO) = 0;
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) * 0

R141C2:R141C26*

normaliseren van 30 naar 60
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) *

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_cormm,3}+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor (30-+60) +

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_corrnm,4),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (30-»60)

0)))

•=normaliserenvandeuitgangssituatie naardeeindsituatie.

in PN.XLSberekende Nminvj
(alle diepten) s 0
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Tabel34.

DeNmineraa!inhetvoorjaar, genormaliseerd naardelaag0-100cm (32)

Formule

Condities

=IF(NOT(R143C2:R143C26=0),

in PN.XLS berekende
Nminvj(0-100)*0

R143C2:R143C26,
IF(NOT(R142C2:R142C26=0),

(R142C2-.R142C26*

in PN.XLS berekende
Nminvj(0-100)
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-100) sO;
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-60) * 0
normaliseren van 60naar 100
(in PN.XLS berekende
Nminvj(0-60) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_ corrnm,5))+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor (60-»100)) +

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_ corrnm,6),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (60->100)

IF(NOT(R141C2:R141C26=0),

in PN.XLSberekende Nminvj(0-100) en Nminvj(0-60) • 0
in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) * 0

((R141C2:R141C26*

normaliseren van 30naar 100
((in PN.XLS berekende
Nminvj(0-30) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_ corrnm,3)+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor(30->60) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_ cormm.4))*

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (30-+60)) *

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref. corrnm,5))+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor (6O-+100)) +

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_ corrnm,6).

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (G0-+100)

0»)

in PN.XLSberekende Nminvj
(alle diepten) = 0

= normaliseren van de uitgangssituatie naar de eindsituatie.
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De hoeveelheid effectieve minerale Naangevoerd pertoepassingstijdstip van organische

Tabel 35.

mest(voorbeeld toepassing 1){33}

Formule

Condities

=IF(R130C2:R130C26>0,

in PN.XLSberekende hoeveelheid minerale N> 0
in PN.XLS berekende

R130C2:R130C26*

hoeveelheid minerale
N*
IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>*1990,
IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>=1991,
VLOOKUP(DATA.XLS!R53C2.R53C26,
HULPM.XLS!Ref_corrv,3),

datum registratiei.1990
datum registratiei.1991
zoek op snelheid inwerken in hulpm.xls, bijbehorende correctiefactor
voor vervluchtiging

0.825),

datum registratie = 1990
correctiefactor voor
vervluchtiging s 0.825

0.75),

datum registratie < 1990
correctiefactor voor
vervluchtiging s 0.75

0)

in PN.XLSberekende hoeveelheid minerale N= 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie:if(not(r130c2:r130c26=0);
indiendeinPN.XLSberekendehoeveelheid minerale N aangevoerdpertoedieningstijdstip
vanorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening (zietabel 24)worden bovenbeide
bovenstaandecontroles indirectuitgevoerdviaeencontroleopdeinzetvanN metorganischemest.Eeneenuitkomstgroter dan0vandehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontrole ophet bestaanvanhet perceelinderegistratieendetoedieningvan
organischemest.
Deformulevoordehoeveelheideffectieve minerale Naangevoerdmetdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestverwijststeedsnaarcellen 14rijen lager inDATA.XLS
enéénrij lager inPN.XLS.
Vóór 1991 werddeinwerksnelheidvandeorganischemestnietgeregistreerd.Daaromzijn
voordiejarencorrectiefactorenvoorvervluchtiging ingeschat:
- tot 1990:0.75,gelijk aaninwerkentussen4en12uur natoediening;
- 1990:0.825,hetgemiddeldevaninwerkentussen4en12uur natoediening (0.75)en
binnen4uur natoediening(0.9).
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Tabel 36.

Detotale hoeveelheid effectieve minerale Nuit organische mest{34}

Condities

Formule
=R147C2:R147C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid effectieve
minerale N
toepassing 1 +

R148C2-.R148C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid effectieve
minerale N
toepassing 2 +

R149C2.R149C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid effectieve
minerale N
toepassing 3 +

R150C2:R150C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid effectieve
minerale N toepassing 4

Tabel 37.

DeNmineraal inhetvoorjaar, geschatvoor delaag 0- 60cm{35}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(R146C2:R146C26=0.

in PN.XLSberekende Nminvj,
genormaliseerd naar de laag
0-60 cm = 0

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R3C2:R3C26.

zoek opjaar van regi-

HULPM.XLS!Ref_nminvjjr,1),HULPM.XLS!Refjiminvjs,3)+

stratie in hulpm.xls, bijbehorende constante +

(VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R3C2:R3C26,

(zoek op jaar van

HULPM.XLS!Ref_nminvjjr.1),HULPM.XLS!Ref_nminvjs,4)*

registratie in hulpm.xls.

(R151C2:R151C26)),

bijbehorende factor *
in PN.XLS berekende totale hoeveelheid effectieve ammonium-N)

0),

in PN.XLS berekende Nminvj,
genormaliseerd naar de laag

0)

0-60 cm* 0, Nmin = gemeten
opp = 0
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4.2.4.2 Deeffectieve bijdrageaandehoeveelheidbeschikbare Nperaanvoerpost

Tabel38.

DehoeveelheidwerkzamemineraleNaangevoerdpertoepassingstijdstipvanorganische
mestnâdemonstemamevandeNmineraalinhetvoorjaar (voorbeeldtoepassing1){36}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0).

opp*0

IF(NOT(R135C2:R135C26=0),

in PN.XLSberekende
hoeveelheid werkzame
minerale N * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R43C2:R43C26=•x' ) ,
IF(NOT(DATA.XLS!R150C2:R150C26=0),

datum toediening * x
datum Nmin* 0:eris
bemonsterd

IF(NOT(DATA.XLS!R150C2:R150C26="x'),
IF(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26)>
VALUE(DATA.XLS!R150C2:R150C26).
R135C2:R135C26,

datum Nmin*x
datum toediening > datum
Nmin
toediening s effectief
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N

0).
IF(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26)>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,3.1),
R135C2-.R135C26,

datum toediening < datum
Nmin: toediening * effectief
datum Nmin=x,
datum toediening > 1 maart
van het jaar van registratie
toediening = effectief
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N

0)),

datum Nmin =x,
datum toediening < 1 maart
van het jaar van registratie

IF(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26}>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,3,1),

datum Nmin «0,erisniet
bemonsterd; Nmin = geschat
datum toediening > 1 maart

R135C2:R135C26,

van hetjaar van registratie
toediening = effectief
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werk-zame
minerale N

0)).

datum toediening < 1maart
van het jaar van registratie

'datum om*).
0),
0)

datum toediening =x
in PN.XLSberekende hoeveelheid werkzame minerale N =0
opp =0
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Deformulevoor dehoeveelheidwerkzamemineraleN aangevoerdmetdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestverwijst steedsnaareenorganischemesttoepassing14
rijen lager in DATA.XLSendehoeveelheidwerkzamemineraleN éénrij lager inPN.XLS.

Tabel 39.

Detotale hoeveelheidwerkzame minerale Nuit organische mest aangevoerd néde
monsternamevande Nmineraal in hetvoorjaar {37}

Formule
=R153C2:R153C26+

Condities
in PNJCLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 1 +

R154C2:R154C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 2 +

R155C2:R155C26+

in PNJCLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 3 +

R156C2:R156C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 4
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De hoeveelheidwerkzame minerale Naangevoerd pertoepassingstijdstipvan kunstmest

Tabel40.

nä de monsternamevande Nmineraal inhetvoorjaar (voorbeeldtoepassing 1){38}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0
in PN.XLSberekende inzet N

IF(NOT(R61C2:R61C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R99C2:R99C26='x*).
IF(NOT(DATA.XLS!R150C2:R150C26=0)/

*0
datum toediening * x
datum Nmin* 0: er is
bemonsterd

IF(NOT(DATA.XLS!R150C2:R150C26=,x'),
IF(VALUE(DATA.XLS!R99C2:R99C26)>
VALUE(DATA.XLS!R150C2:R150C26),
R61C2:R61C26,

datum Nmin* x
datum toediening > datum
Nmin
toediening =s effectief
in PN.XLS berekende
inzet N

0).
IF(VALUE(DATA.XLS!R99C2:R99C26)>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,3,1),
R61C2.R61C26,

datum toediening < datum
Nmin:toediening * effectief
datum Nmin s x.
datum toediening > 1 maart
van hetjaar van registratie
toediening = effectief
in PN.XLS berekende
inzet N

0)),

datum Nmin =x,
datum toediening < 1 maart
van hetjaar van registratie

IF(VALUE(DATA.XLS!R99C2:R99C26)>

datum Nmin =0,er is niet

DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,3.1),

bemonsterd; Nmin = geschat
datumtoediening > 1 maart

R61C2:R61C26.

van hetjaar van registratie
toediening = effectief
in PN.XLS berekende
inzet N

0)),

datum toediening < 1 maart
van hetjaar van registratie

'datum k m ' ) ,
0),
0)

datum toediening = x
inschatten!
in PN.XLSberekende inzet N
=0
OppaO

Deformulevoor dehoeveelheidwerkzameminerale N aangevoerdmetdetweedet/mde
zesdetoepassingvankunstmestverwijst steedsnaareenkunstmesttoepassingnegen rijen
lager in DATA.XLSendeinzetvanN uit kunstmestéénrij lager inPN.XLS.
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Tabel 41.

Detotale hoeveelheidwerkzame minerale Nuit kunstmesttoegediend nâde
monsternamevande Nmineraal in hetvoorjaar {39}

Formule
=R158C2:R158C26+

Condities
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 1 +

R159C2:R159C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin

R160C2:R160C26+

toepassing 2 +
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 3 +

R161C2:R161C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 4 +

R162C2:R162C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 5 +

R163C2:R163C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N toegediend
na bemonstering Nmin
toepassing 6
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4.2.4.3 Detotale hoeveelheid beschikbare Ngedurende het groeiseizoen

Tabel 42.

Detotale hoeveelheid beschikbare Ngedurende het groeiseizoen{40}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

R140C2:R140C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
N uit depositie +

R129C2:R129C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organische gebonden N
uit organische mest +

R145C2:R145C26+

in PN.XLS berekende

R152C2:R152C26+

naar de laag 0-60cm +
in PN.XLS berekende

Nminvj, genormaliseerd

Nminvj, geschat voor de
laag 0-60 cm +
R157C2-.R157C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N uit organische mest aangevoerd
na bemonstering Nmin

R164C2:R164C26,

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N uit kunstmest aangevoerd na

0)

bemonstering Nmin
opp = 0

Eén vandetwee Nminvjwaarden isaltijd aanwezig;óf denaar0-60cmgenormaliseerde
Nminvj óf devoor0-60cmgeschatteNminvj.
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4.2.5
Tabel43.

Denetto mineralisatiegedurende het groeiseizoen
DeNmineraalnadeoogst,bemonsterd indelaag0-30cm {41}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R1006=0),

o p p *0

IF(DATA.XLS!R157C2:R157C26=1,
IF(NOT(DATA.XLS!R158C2:R158C26=999).
IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>0,
IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26<45,
DATA.XLS!R158C2:R158C26*
30/DATA.XLS!R161C2:R161a 6 .
•diepte!*).

dieptecode bovenlaag s 1
s 0-30cm
Nmin bovenlaag * 999
werkelijke diepte >0
werkelijke diepte <45
Nmin bovenlaag *
30/ werkelijke diepte
werkelijke diepte >45
foutmelding

DATA.XLS!R158C2:R158C26),

werkelijke diepte =0, wijkt
niet afvan keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

0),
0).
0)

Nmin bovenlaag = 999
dieptecode bovenlaag * 1
opp =0

Indien de ingevulde werkelijke diepte niet binnen de gestelde grenzen van de bijbehorende
dieptecode ligt volgt eenfoutmelding (deel 1).
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Tabel 44.

De Nmineraal na deoogst, bemonsterd in de laag 0- 60cm {42}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R158C2:R15806=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R160C2:R160C26=999),
IF(DATA.XLS!R157C2.R157C26=2,

Nmin bovenlaag * 999
Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag =2
= 0- 60cm

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>0,

werkelijke diepte >0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>*45,
IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26<80.
DATA.XLS!R158C2:R158C26*
60/DATA.XLS!R161C2:R161C26,
•diepte!'),

werkelijke diepte à45
werkelijke diepte <80
Nmin bovenlaag *
60/ werkelijke diepte
werkelijke diepte 280
foutmelding

'diepte!'),

werkelijke diepte <45
foutmelding

DATA.XLS!R158C2:R158C26),

werkelijke diepte =0
Nmin bovenlaag

IF(DATA.XLS!R159C2:R159C26=1,

dieptecode bovenlaag * 2
dieptecode onderlaag s 1
= 3 0 - 6 0 cm

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>0,

werkelijke diepte >0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>=45,
IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26<80,
(DATA.XLSÎR158C2:R158C26+
DATA.XLSIR160C2:R160C26)*
60/DATA.XLS!R161C2:R161C26,
'diepte!'),

werkelijke dieptei.45
werkelijke diepte <80
(Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag) *
60/ werkelijke diepte
werkelijke diepte £80
foutmelding

'diepte!'),

werkelijke diepte < 45
foutmelding

DATA.XLS!R158C2:R158C26+DATA.XLS!R160C2:R160C26),

werkelijke diepte =0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)).

dieptecode onderlaag * 1
= 3 0 - 6 0 cm

0),
0),
0)

Nmin onderlaag =999
Nmin bovenlaag = 999
opp =0

Indiendeingevuldewerkelijkediepteniet binnendegesteldegrenzenvande bijbehorende
dieptecode ligtvolgt eenfoutmelding (deel1).
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Tabel 45.

DeNmineraal na de oogst, bemonsterd in de laag 0- 100cm {43}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R158C2:R158C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R160C2:R160C26=999),
IF(DATA.XLS!R157C2:R157C26=3,
IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>0,
IF(DATA.XLS!R16K2:R161C26>=80,
DATA.XLS!R158C2:R158C26*
100/DATA.XLS!R161C2:R161C26,
•diepte! "),
DATA.XLSIR158C2:R158C26),

Nmin bovenlaag * 999
Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag =3
= 0-100cm
werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden
werkelijke diepte £ 80
Nmin bovenlaag *
100/ werkelijke diepte
werkelijke diepte > 80
foutmelding
werkelijke diepte =0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

IF(DATA.XLS!R159C2:R159C26>=2,

dieptecode bovenlaag * 3
dieptecode onderlaag £2

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>0,

werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R161C2:R161C26>=80,
(DATA.XLS!R158C2:R158C26+
DATA.XLS!R160C2:R160C26)*
100/DATA.XLS!R161C2:R161C26,
•diepte!").
DATA.XLS!R158C2:R158C26+DATA.XLS!R160C2:R160C26),

werkelijke diepte s 80
(Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag) *
100/ werkelijke diepte
werkelijke diepte >80
foutmelding
werkelijke diepte = 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)).
0),
0),
0)

dieptecode hoort niet bij een
diepte tot 100cm
Nmin onderlaag =999
Nmin bovenlaag = 999
oppsO

Indiendeingevuldewerkelijkedieptenietbinnendegesteldegrenzenvandebijbehorende
dieptecode ligtvolgt eenfoutmelding (deel1).
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Tabel46.

DeNmineraal nadeoogst,genormaliseerd naar de laag 0- 60cm {44}

Formule

Condities

=IF(NOT(R167C2:R167C26=0),

in PN.XLSberekende

R167C2:R167C26,
IF(NOT(R168C2:R168C26=0),

Nminoogst(0-60) * 0
in PN.XLS berekende
Nminoogst(0-60)
in PN.XLS berekende
Nminoogst(0-60) s 0;
in PN.XLS berekende
Nminoogst(0-100) * 0

(R168C2:R168C26-

normaliseren van 100naar 60
(in PN.XLS berekende
Nminoogst(0-100) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_corrnm,10))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (100->60)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R1ia6,HULPM.XLS!Ref_cormm.9).

IF(NOT(R166C2:R16606=0),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
factor (10O-+6O)
in PN.XLSberekende Nminoogst(0-60) en Nminoogst(0-100) =0;
in PN.XLS berekende

R166C2:R166C26*

Nminoogst(0-30) * 0
normaliseren van 30 naar 60
in PN.XLS berekende
Nminoogst(0-30) *

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_corrnm,7)+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor (30->60) +

VLOOKUP(DATA.XLS!RnC2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_corrnm.8),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (30-+60)

0)))

in PN.XLS berekende
Nminoogst (alle diepten) = 0

=normaliserenvandeuitgangssituatie naardeeindsituatie.
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Tabel47.

Denettomineralisatie(45)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(R165C2:R165C26=0),
IF(NOT(R169C2:R169C26=0),

in PN.XLSberekende hoeveelheid beschikbare N* 0
in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd
naar de laag 0- 60cm* 0

IF(NOT(R102C2.R102C26=0),
R165C2:R165C26-

in PN.XLSberekende N-afvoer
bijprodukt * 0
in PN.XLS berekende
hoeveelheid

(R169C2:R169C26+

beschikbare N (in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd naar de laag
0 • 60 cm +

R105C2:R105C26),

in PN.XLS berekende
totale N-afvoer)

IF(NOT(DATA.XLS!R908C2:R908C26=0),

in PN.XLSberekende N-afvoer
bijprodukt » 0
opbrengst niet afgevoerde
gewasresten * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R908C2:R908C26=999),
R165C2:R165C26-

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten * 999
in PN.XLS berekende
hoeveelheid
beschikbare N-

(R169C2:R169C26+

(in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd naar de laag

R99C2:R99C26+

0 - 6 0 cm +
in PN.XLS berekende N-

(DATA.XLS!R908C2:R908C26*

afvoer hoofdprodukt +
(opbrengst niet afgevoerde gewasresten *

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,

zoek op gewas in

HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,8)/

hulpm.xls, bijbehorende

1000)),

N-bijprodukt [kg/t] /
1000))

R165C2:R165C26-

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten = 999
in PN.XLS berekende
hoeveelheid
beschikbare N•
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(R169C2:R169C26+

(in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd naar de laag
0 - 6 0 cm +

R99C2:R99C26+

in PN.XLS berekende N-

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,

zoek op gewas in

HULPM.XLS!Ref_gewas.1).HULPM.XLS!Ref_zpb,19))),

hulpm.xls, standaard N-

afvoer hoofdprodukt +

afvoer bijprodukt
[kg/ha])
R165C2:R165C26-

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten s 0
in PN.XLS berekende
hoeveelheid
beschikbare N •

(R169C2:R169C26+

(in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd naar de laag
0 - 6 0 cm +

R99C2:R99C26+

in PN.XLS berekende Nafvoer hoofdprodukt +

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26.

zoek op gewas in
hulpm.xls, standaard Nafvoer bijprodukt
[kg/ha])

HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb.19)))),

0),

in PN.XLS berekende
Nminoogst, genormaliseerd
naar de laag 0- 60cm « 0

0),

in PN.XLSberekende hoeveelheid beschikbare N= 0

0)

opp = 0
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4.2.6

N-bemesting: aanvoer, adviesenafwijking gedurende
het groeiseizoen

4.2.6.1 Dehoeveelheidwerkzame Nper aanvoerpost
1

Organischemest

Tabel48.

Dehoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstipvan organische mest in het
voorjaar (voorbeeldtoepassing 1,versie999) {46)

Formule

Condities

=IF(R31C2:R31C26>0,

In PN.XLSberekende inzet N
met organische mest > 0
,

IF(NOT(DATA.XLS!R43C2:R43C26= x'),
IF(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26)>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,1,1),
IF(NOT(DATA.XLS!R48C2:R48C26=999),

datum toediening * x
datum toediening > 1januari
van hetjaar van registratie
geschatte werkingscoëfficiënt
N*999

IF(NOT(DATA.XLS!R48C2:R48C26>1),

geschatte werkingscoëfficiênt
N<1

DATA.XLS!R48C2:R48C26*

geschatte werkingscoëfficiënt N *

R31C2:R31C26.

in PN.XLS berekende
inzet N met organische
mest

(DATA.XLS!R48C2:R48C26/100)*

geschatte werkingscoëfficiênt

R31C2:R31C26),

N>1
(geschatte werkingscoëffieciënt N/ 100) *
in PN.XLS berekende
inzet N met organische
mest

999),

geschatte werkingscoëfficiënt
N = 999
999

0).

datum toediening < 1januari
van het jaar van registratie

999).

°>

datum toediening =x
999
in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest = 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevatinéénif-functie:if(r31c2:r31c26>0);indiende
inPN.XLSberekendeinzetvanNmetorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening(zie
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tabel 1)worden beidebovenstaandecontrolesweluitgevoerd,eneenuitkomstgroterdan0
vandehiergebruikte if-functie betekent automatischeencontroleophetbestaanvanhet
perceelinderegistratieendetoedieningvanorganischemest.
Deformulevoordehoeveelheidgeschattewerkzame N aangevoerd metdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestinhetvoorjaar verwijststeedsnaarcellen 14rijen
lager inDATA.XLSenéénrij lager inPN.XLS.
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Dehoeveelheidgeschattewerkzame Npertoepassingstijdstipvanorganischemestinhet

Tabel49.

voorafgaande najaar(voorbeeldtoepassing 1,versie999){46}

Formule

Condities

=IF(AND(R31C>0,

in PN.XLSberekende inzetN
met organische mest>0óf
datum toediening * xén

NOT(DATA.XLS!R43C='x"),
VALUE(DATA.XLS!R43C)<DATE(DATA.XLS!R3C,1,1)),

datumtoediening < 1januari
van hetjaar van registratie

IF(NOT(VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,HULPM.XLS!Ref_om,1)=13),

mestsoort * nummer 13 •
rundergier

IF(NOT(VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,HULPM.XLS!Ref_om,l)=14),

mestsoort * nummer 14 »
kalvergier

(IF(AND(ISERR(SEARCH('Carbo\VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,

zoek opnummer mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,2)>),

hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat geen 'Carbo' óf

ISERR(SEARCH('Schuim'.VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,

zoekopnummer mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,2))),

hulpm.xls, bijbehorende naam

ISERR(SEARCH('Beta\VlOOKUP(DATA.XLS!R40Cf

zoek opnummer mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam

bevat geen 'Schuim' óf
HULPM.XLS!Ref_om,2)))),

bevat geen ' B e t a '
VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATA.XLS!R43Q.
HULPM.XLS!Ref_Nenr.1),HULPM.XLS!Ref_Ne,3)/100*

zoek opdatum toediening inhulpm.xls.
bijbehorende norm

R31C,

hoeveelheid werkzame
N (%)/100 *
in PN.XLS berekende
inzet Nuit organische
mest

0)).

naam mestsoort bevat
'Carbo' óf 'Schuim' óf
'Beta'

0),
0).
0)

mestsoort =nummer14
mestsoort =nummer 13
in PN.XLSberekende inzetN
met organische mest • 0óf
datum toediening =xóf
datum toediening >1januari
van hetjaar van registratie

Decontrole op het bestaanvan het perceel in de registratie (opp * 0),en detoediening van
organische mest (dos >0) ishier samengevat in één if-functie: if(r31c >0);indien de in PN.XLS
berekende inzet van Nmet organische mest groter isdan 0. Indeze berekening (zietabel 1)
worden beide bovenstaande controles wel uitgevoerd, en een uitkomst groter dan 0van de
hier gebruikte if-functie betekent automatisch een controle op het bestaan van het perceel in
de registratie en detoediening van organische mest.

62
Deformulevoor dehoeveelheidgeschattewerkzame N aangevoerdmetdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestin hetvoorafgaandenajaarverwijst steedsnaarcellen
14rijen lager in DATA.XLSenéénrij lager inPN.XLS.
Mestsoortnummer 13isaltijdrundergier, nummer 14isaltijdkalvergier. Beidehebben
wanneertoegepast inhetnajaargeenwerkzamebestanddelen inhetvolgendevoorjaar.De
nummersvandeanderemestsoortenwaarbovenstaandevoorgeldt(verschillendeBetacalenSchuimaardesoortenenCarbokalk) kunnenperjaarvariërenomdaterindeloopder
jareneenaantalbijgekomen zijn.Daaromwordterop "Beta", "Schuim" en "Carbo"
gezocht.
Dezeformule isgeenarrayformulezoalsallevoorgaande maareensingle-valueformule.Het
isnamelijknietmogelijkomIF(AND)-of IF(SEARCH)-functiecombinatiesineenarrayformule
tezetten,enhetnietcombinerenvanIF-functieszou inditgevalbetekenendatermeerdan
zevenniveausgenestmoetwordenendatkannietbinnenéénformule.
Deformulevoor dehoeveelheidgeschattewerkzame N aangevoerdmetdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestinhetvoorjaar +hetvoorafgaande najaarverwijst
steedsnaarcellen2rijen lagerinPN.XLS.
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Tabel 50.

De hoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstip vanorganische mest in het
voorjaar (voorbeeldtoepassing 1,versie0){46}

Formule

Condities

=IF(R31C2:R31C26>0.

In PN.XLSberekende inzet N
met organische mest > 0

IF(NOT(DATA.XLS!R43C2:R43C26=,x"),
IF(VALUE(DATA.XLS!R43C2:R43C26)>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,1,1),
IF(NOT(DATA.XLS!R48C2:R48C26=999).
IF(NOT(DATA.XLS!R48C2:R48C26>1),

datum toediening * x
datum toediening > 1januari
van het jaar van registratie
geschatte werkingscoëfficiënt
N*999
geschatte werkingscoëfficiënt
N<1

DATA.XLS!R48C2:R48C26*

geschatte werkingscoëfficiënt N *

R31C2:R31C26.

in PN.XLS berekende
inzet N met organische
mest

(DATA.XLS!R48C2:R48C26/100)*

geschatte werkingscoëfficiënt
KI •* 1
1*1 ^ i

(geschatte werkingscoëffieciënt N/ 100) *
R31C2:R31C26).

in PN.XLS berekende
inzet N met organische
mest

•w.c").

geschatte werkingscoëfficiënt
N = 999
foutmelding

0),
"datum om").

datum toediening < 1januari
van het jaar van registratie
datum toediening =x
inschatten!

0)

in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest • 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevatinéénif-functie:if(r31c2:r31c26>0),zievoorgaandetabellen.
Deformulevoor dehoeveelheidgeschattewerkzameNaangevoerd metdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestinhetvoorjaar verwijst steedsnaarcellen 14rijen
lager inDATA.XLSenéénrij lager inPN.XLS.
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De hoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstipvan organische mest in het

Tabel51.

voorafgaande najaar (voorbeeld toepassing 1,versie 0){46}

Formule

Condities

=IF(AND(R31C>0,

in PN.XLSberekende inzet N

NOT(DATA.XLS!R43C='x').
VALUE(DATA.XLS!R43Q<DATE(DATA.XLS!R3C.1,1)).
IF(NOT<VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,HULPM.XLS!Ref_om,1)=13),
IF(NOT(vlOOKUP(DATA.XLS!R40C,HULPM.XLS!Ref_om,1)=14),

met organische mest > 0 óf
datum toediening * x óf
datum toediening < 1januari
van hetjaar van registratie
mestsoort * nummer 13 »
rundergier
mestsoort * nummer 14=
kalvergier

(IF(AND(ISERR(SEARCH('Carbo\VLOOKUP(DATA.XLS!R4DC,
HULPM.XLS!Ref_om,2))),

zoek op nummer mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat geen "Carbo" óf

ISERR(SEARCH('Schuim',VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,
HULPM.XLS!Ref_om,2))),

zoek op nummer mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam

ISERR(SEARCH('Beta\VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,

zoek op nummer mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,2)))),

hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat geen ' B e t a '

bevat geen 'Schuim' óf

VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATA.XLS!R43Q,
HULPM.XLS!Ref_Nenr,1),HULPM.XLS!Ref_Ne,3)/100*

zoek op datum toedie*
ning in hulpm.xls.
bijbehorende norm
hoeveelheid werkzame
N (%)/100 *

R31C,

in PN.XLS berekende
inzet N uit organische
mest

0)).

0),
0).
0)

naam mestsoort bevat
'Carbo' óf 'Schuim' óf
'Beta'
mestsoort = nummer 14
mestsoort • nummer 13
in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest s 0 óf
datum toediening =x óf
datum toediening > 1januari
van hetjaar van registratie

De controleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie:if(r31c>0),zievoorgaande
tabellen.Bovenstaandeformule iseensingle-valueformule,zieooktabel49.
Deformulevoor dehoeveelheidgeschattewerkzame N aangevoerd metdetweedet/mde
vierdetoepassingvanorganischemestinhetvoorafgaande najaarverwijststeedsnaarcellen
14rijen lager inDATA.XLSenéénrij lager inPN.XLS.
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Tabel52.

Detotale hoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstip vanorganische mest,
voorjaar +voorafgaand najaar (voorbeeld toepassing 1, versie 999){47}

Formule
=R171C2:R171C26+

Condities
in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorjaar
toepassing 1+

R172C2:R172C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorafgaande
najaar toepassing 1

Deformulevoordetotale hoeveelheidgeschattewerkzame N (voorjaar +voorafgaandnajaar)aangevoerdmetdetweedet/mdevierdetoepassingvanorganischemestverwijststeeds
naarcellentweerijen lageninPN.XLS.
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Tabel53.

Detotale hoeveelheid geschattewerkzame Nuit organische mest,voorjaar +
voorafgaand najaar (voorbeeldversie 0){48}

Condities

Formule

in PN.XLS berekende

=R183C2:R183C26+

hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorjaar
toepassing 1 +
in PNJCLS berekende

R184C2:R184C26+

hoeveelheid geschatte
*

werkzame N toegediend
in het voorafgaande
najaar toepassing 1 +

R185C2-.R185C26+

in PNJCLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorjaar
toepassing 2 +

R186C2:R186C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorafgaande
najaar toepassing 2 +

R187C2:R187C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorjaar
toepassing 3 +

R188C2:R188C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorafgaande
najaar toepassing 3 +

R189C2:R189C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorjaar
toepassing 4 +

R190C2:R190C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N toegediend
in het voorafgaande
najaar toepassing 4
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Kunstmest

ZTabel 54.

Dehoeveelheidwerkzame Npertoepassingstijdstip van kunstmest
(voorbeeldtoepassing 1){49}

Condities

Formule
=IF(R61C2:R61C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R19C2:R19C26=,x").

in PN.XLSberekende inzet
N>0
zaaidatum * x

IF(VALUE(DATA.XLS!R19C2:R19C26)<

zaaidatum < 1 januari van het

DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,1.1),

jaar van registratie

R61C2:R61C26,

in PN.XLS berekende
inzet N

IF(NOT(DATA.XLS!R99a:R99C26=,x,)f

zaaidatum > 1 januari van het
jaar van registratie
datum toediening * x

IF(VALUE(DATA.XLS!R99C2:R99C26)>

datum toediening > 1januari

DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26.1,1),

van hetjaar van registratie

R61C2:R61C26,

in PN.XLS berekende
inzet N

0),

datum toediening < 1januari
van hetjaar van registratie

•datum km')).

datum toediening =x
inschatten!

'zaaidatum").

zaaidatum =x
inschatten!

0)

in PN.XLSberekende inzet
N=0

Decontroleophetbestaanvanhet perceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
kunstmest (dos>0)ishiersamengevatinéénif-functie:if(r61c2:r61c26>0);indiendein
PN.XLSberekende inzetvanN metkunstmestgroter isdan0.Indezeberekening (zietabel3)
worden beidebovenstaandecontrolesweluitgevoerd,eneenuitkomstgroter dan0vande
hiergebruikte if-functie betekent automatischeencontroleophetbestaanvanhet perceelin
deregistratieendetoedieningvankunstmest
DeformulevoordehoeveelheidwerkzameN aangevoerd metdetweedet/mdezesdetoe
passingvankunstmestverwijst steedsnaarcellennegenrijen lagerin DATA.XLS enéénrij
lagerinPN.XLS.
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Tabel 55.

Detotale hoeveelheid werkzame Nuit kunstmest{50}

Formule

Condities

=R192C2:R192C26+

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing 1+

R193C2.R193C26+

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing 2 +

R194C2.R194C26+

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing3 +

R195C2.R195C26+

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing 4 +

R196C2.R196C26+

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing 5 +

R197C2.R197C26

in PN.XLSberekende inzet N
toepassing 6
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Gewasresten van de voorvrucht(en)

Tabel 56.

De hoeveelheid geschattewerkzame Nuit gewasrestenvan de voorvrucht(en)
(voorbeeldversie999) {51}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R32C2:R32C26=999),

geschatte bemestende waarde
gewasrestenvoorvrucht 1
*999

IF(NOT(DATA.XLS!R17C2:R17C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R33C2:R33C26=999),

voorvrucht 2= ingevuld
geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 2
*999

IF(NOT(DATA.XLS!R18C2:R18C26=999),

perceelsgedeelte voorvrucht 2
«999

(DATA.XLS!R32C2.R32C26*

(geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 1 *

(DATA.XLS!R10C2:R10C25DATA.XLS!R18C2:R18C26)+

(oppperceelsgedeelte
voorvrucht 2) +

(DATA.XLS!R33C2:R33C26*

(geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 2 *

DATA.XLS!R18C2:R18C26))/

perceelsgedeelte
voorvrucht 2)) /

DATA.XLS!R10C2:R10C26,
999).

opp
perceelsgedeelte voorvrucht 2
= 999
999

999),

geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 2
= 999
999

DATA.XLS!R32C2:R32C26),

voorvrucht 2* ingevuld
geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 1

999).

geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 1
= 999
999

0)

opp = 0
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Tabel 57.

Dehoeveelheid geschattewerkzame Nuit gewasrestenvande voorvrucht(en)
(voorbeeldversie 0){51}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R32C2:R32C26=999),

opp*0
geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 1
#999

IF(NOT(DATA.XLS!R17C2:R17C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R33C2:R33C26=999),

voorvrucht 2- ingevuld
geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 2
*999

IF(NOT(DATA.XLS!R18C2:R18C26=999),
(DATA.XLSÎR32C2.R32C26*

perceelsgedeelte voorvrucht 2
#999
(geschatte bemestende
waarde gewasresten

(DATA.XLS!R10Q:R10C26-

voorvrucht 1 *
(opp-

DATA.XLS!R18C2:R18C26>+

perceelsgedeehe
voorvrucht 2) +

(DATA.XLS!R33C2:R33C26*

(geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 2 *

DATA.XLS!R18C2:R18C26))/

perceelsgedeelte
voorvrucht 2)) /

DATA.XLS!R10C2:R10C26,

opp

DATAXLS!R32C2:R32C26).

perceelsgedeelte voorvrucht 2
= 999
geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 1

DATA.XLS!R32C2:R32C26),

geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 2
= 999
geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 1

DATA.XLS!R32C2:R32C26),

voorvrucht 2* ingevuld
geschatte bemestende
waarde gewasresten
voorvrucht 1

0),

geschatte bemestende waarde
gewasresten voorvrucht 1
= 999

0)

opp*0
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4

Gewasresten van de voorafgaande groenbemester(s)

Tabel 58.

Dehoeveelheid geschatte Nuit gewasrestenvandegroenbemester(s) geteeldvoorafgaande aandeteelt van het hoofdgewas (voorbeeldversie999){52}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R34C2:R34C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R36C2:R36C26=999),
1F(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R39C2:R39C26=999),

groenbemester 1= ingevuld
geschatte bemestende waarde
groenbemester 1* 999
groenbemester 2= ingevuld
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999

DATA.XLS!R36C2:R36C26*

geschatte bemestende
waarde groenbemestei-1*

(DATA.XLS!R35a:R35a6^>ATA.XLS!R10C2:R10C26)+

(perceelsgedeelte/opp) +

DATA.XLS!R39C2:R39C26*

geschatte bemestende
waarde groenbemester2*

(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R36C2:R36C26*

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2= 999
geschatte bemestende
waarde groenbemesterl*

(DATA.XLS!R35C2:R35C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R36C2:R36C26*

(perceelsgedeelte/opp)
groenbemester 2* ingevuld
geschatte bemestende
waarde groenbemesterl*

(DATA.XLS!R35C2:R35C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)),
IF(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 1« 999
groenbemester 2= ingevuld

IF(NOT(DATA.XLS!R39C2:R39C26=999),
DATA.XLS!R39C2:R39C26*
(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
999),

0)).
IF(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),

geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999
geschatte bemestende
waarde groenbemester2*
(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2= 999
999
groenbemester 2* ingevuld
groenbemester 1* ingevuld
groenbemester 2= ingevuld

IF(NOT(DATA.XLS!R39a:R39C26=999),
DATA.XLS!R39C2:R39C26*

geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999
geschatte bemestende
waarde groenbemester2*

(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).

(perceelsgedeelte/opp)
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geschatte bemestende waarde
groenbemester 2• 999

999).

999
groenbemester 1en 2

0)),

* ingevuld
opp = 0

0)

Tabel 59.

De hoeveelheid geschatte Nuit gewasresten van degroenbemester(s) geteeldvoorafgaande aandeteelt van het hoofdgewas (voorbeeld versie0){52}

Condities

Formule
=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R34C2:R34C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R36C2:R36C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R39C2:R39C26=999),

opp*0
groenbemester 1• ingevuld
geschatte bemestende waarde
groenbemester 1* 999
groenbemester 2* ingevuld
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999

DATA.XLS!R36C2:R36C26*

geschatte bemestende

(DATA.XLS!R35C2:R35C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)+

waarde groenbemesterl*
(perceelsgedeelte/opp) +

DATA.XLS!R39C2:R39C26*

geschatte bemestende
waarde groenbemester2*

(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10a:R10C26).
DATA.XLS!R36C2:R36C26*

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2= 999
geschatte bemestende
waarde groenbemesterl*

(DATA.XLS!R35C2:R35C26/DATA.XLS!R10C2:R1OC26),
DATA.XLS!R36C2:R36C26*

(perceelsgedeelte/opp)
groenbemester 2* ingevuld
geschatte bemestende
waarde groenbemesterl*

(DATA.XLS!R35C2:R35C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)),
IF(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 1= 999
groenbemester 2• ingevuld

IF(NOT(DATA.XLS!R39C2:R39C26=999),

geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999

DATA.XLS!R39C2:R39C26*

geschatte bemestende
waarde groenbemester2*

(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0).

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde
groenbemester 2« 999

0».
IF(NOT(DATA.XLS!R37C2:R37C26=0),

groenbemester 2* ingevuld
groenbemester 1* ingevuld
groenbemester 2« ingevuld
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IF(NOT(DATA.XLS!R39C2:R39C26=999),

geschatte bemestende waarde
groenbemester 2* 999

DATA.XLS!R39C2:R39C26*

geschatte bemestende
waarde groenbemester2*

(DATA.XLS!R38C2:R38C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),

(perceelsgedeelte/opp)
geschatte bemestende waarde

0).

groenbemester 2= 999
groenbemester 1 en 2

0)).

* ingevuld
opp = 0

0)

Tabel 60.

De hoeveelheid geschattewerkzame Nuit gewasrestenvan degroenbemester(s) geteeld
voorafgaande aandeteelt van het hoofdgewas{53}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R3C2:R3C26=1993),
R202C2:R202C26*

jaar van registratie * 1993
in PN.XL5 berekende
hoeveelheid geschatte N
uit gewasresten van de
groenbemester(s) *

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_gbm,3),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
correctiefactor voor de
werkzame hoeveelheid
N

R202C2:R202C26),

jaar van registratie s 1993
hoeveelheid geschatte N
uit gewasresten van de

0)

groenbemester(s)
opp = 0
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4.2.6.2 Detotale hoeveelheidwerkzame N

Tabel 61.

Detotale hoeveelheid werkzame N{54}

Condities

Formule
=R191C2:R191C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N uit

R198C2:R198C26+

organische mest +
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
N uit kunstmest +

R200C2:R200C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N uit de
gewasresten van de
voorvrucht(en)

R203C2:R203C26

in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N uit de
gewasresten van de
voorafgaande groenbemester(s)

4.2.6.3 Aandeel indetotale hoeveelheidwerkzame N

Tabel 62.

Het aandeel vandehoeveelheid geschattewerkzame Nuit organische mestin detotale
hoeveelheidwerkzame N{55}

Formule

Condities

=IF(R204C2:R204C26>0,

in PN.XLSberekende totale
hoeveelheid werkzame N> 0

(R191C2:R191C26/

(in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N uit organische mest /

R204C2:R204C26)*

in PN.XLS berekende
totale hoeveelheid

100,
0)

werkzame N) *
100
in PN.XLSberekende totale
hoeveelheid werkzame N« 0
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Tabel 63.

Het aandeel vande hoeveelheidwerkzame Nuit kunstmest indetotale hoeveelheid
werkzame N{56}

Formule

Condities

=IF(R204C2:R204C26>0,

in PN.XLSberekende totale

(R198C2:R198C26/

hoeveelheid werkzame N> 0
(in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
N uit kunstmest /

R204C2:R204C26)*

in PN.XLS berekende
totale hoeveelheid
werkzame N) *
100

100,

in PN.XLSberekende totale

0)

hoeveelheid werkzame N=0

Tabel 64.

Het aandeelvande hoeveelheid geschattewerkzame Nuit degewasrestenvande
voorvrucht(en) indetotale hoeveelheidwerkzame N{57}

Formule

Condities

s=IF(R204C2:R204C26>0,

in PN.XLSberekende totale

(R200C2:R200C26/

hoeveelheid werkzame N> 0
(in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame N uit de
gewasresten van de
voorvrucht(en) /

0)

R204C2:R204C26)*

in PN.XLS berekende

100.

totale hoeveelheid
werkzame N) *
100
in PN.XLSberekende totale
hoeveelheid werkzame N= 0
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Tabel65.

Hetaandeelvandehoeveelheid geschattewerkzameNuit degewasrestenvande
voorafgaande groenbemester(s) indetotale hoeveelheidwerkzame N {58}

Formule
=IF(R204C2:R204C26>0,
(R203C2:R203C26/

Condities
in PN.XLS berekende totale
hoeveelheid werkzame N>0
(in PN.XLS berekende
hoeveelheid geschatte
werkzame Nuitde
gewasresten vande
voorafgaande groenbemester(s) /

R204C2:R204C26)*

in PN.XLS berekende
totale hoeveelheid
werkzame N) *

100,
0)

100
in PN.XLSberekende totale
hoeveelheid werkzame N=0
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4.2.6.4 HetN-advies

Tabel 66.

Degeadviseerde N-gift afhankelijk van grondsoort
(voorbeeld N-adviesopzandgrond) {59}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C=0),

opp*0

IF(NOT(R144C=0).

In PN.XLS berekende
Nminvj(a-»30) * 0
= Nminvj = bemonsterd

IF(DATA.XLS!R11C=1.
IF(NOT(VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,HULPM.XLS!
Ref_Nadvnr,1),HULPM.XLS!Ref_Nadv,7)=,geen"),
VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,HULPM.XLS!Ref_Nadv
nr,1),HULPM.XLS!Ref_Nadv,

grondsoort s zand
zoek op gewasin hulpm.xls,
bijbehorend N-advies *
'geen*
zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorend
N-advies, 1e gift.
afhankelijk van:

IF(AND(DATA.XLS!R14C='Suikerbieten',R145C>40),
15.7))-

gewas « "suikerbieten"
én in PN.XLS berekende
Nminvj(a->60) >40 -

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,
HULPM.XLS!Ref_Nadvnr.1),HULPM.XLS!Ref_Nadv.

zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorend
N-advies, factor.
afhankelijk van:

IF(AND(DATA.XLS!R14C='Suikerbieten",R145C>40).
16,8))*

gewas s "suikerbieten"
én in PN.XLS berekende

IF(VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,HULPM.XLS!

Nminvj(a->60) >40 *
zoek op gewas in

Ref_Nadvnr,1).HULPM.XLS!Ref_Nadv,10)=30,

hulpm.xls, bijbehorend
N-advies, diepte a 30

R144C,
IF(VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,HULPM.XLS!
Ref_Nadvnr,1),HULPM.XLS!Ref_Nadv,10)=60,

in PN.XLS berekende
Nminvj(a-+30)
N-advies,diepte * 30
zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorend
N-advies, diepte s 60

R145C,

in PN.XLS berekende
Nminvj(a-*60)

R146Q)+

in PN.XLS berekende
Nminvj(a-VIOO) +

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C,
HULPM.XLS!Ref_Nadvnr.1),HULPM.XLS!Ref_Nadv,9),
0).
0).

zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorend
N-advies, 2e + 3e gift
N-advies» 'geen*
grondsoort * zand
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In PN.XLS berekende

0).

Nminvj(a->30) = 0
= Nminvj * bemonsterd
opp= 0

0)

Bovenstaandeformule iseensingle-valueformule inplaatsvaneenarrayformule.Hetis
namelijk niet mogelijk omVLOOKUP(IF))-functiecombinatiesineenarrayformuletezetten,
zieooktabel49.
Deformulevoor hetN-adviesopdal-enkleigrondverwijst steedsnaarcellenvier kolommen
naarrechts(dalgrond) envierkolommennaar links(kleigrond) inhet hulpbestand
HULPM.XLS.

Tabel 67.

Degeadviseerde N-gift {60}

Formule
=R209C2:R209C26+

Condities
in PN.XLSberekend N-advies
opzandgrond +

R210C2:R210C26+

in PN.XLSberekendN-advies
opdalgrond +

R211C2:R211C26

in PN.XLSberekend N-advies
op kleigrond
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4.2.6.5 De afwijking van het advies
Tabel68.

Deafwijkingvanhetadvies{61}

Condities

Formule
=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(vlOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,
HULPM.XLSÎReLNadvnr.UHULPM.XLSîRef.Nadv.B^'geen"),

opp*0
zoek op gewas in hulpm.xls,
bijbehorend N-advies *
•geen'

IF(NOT(R144C2:R144C26=0),

In PN.XLS berekende
Nminvj(a->30) * 0
= Nminvj » bemonsterd

R204C2-.R204C26-

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
N-

R212C2:R212C26.

in PN.XLS berekende
geadviseerde N-gift

0).

In PN.XLS berekende
Nminvj(a-»30) s 0

0),

= Nminvj * bemonsterd
zoek op gewas in hulpm.xls,
bijbehorend N-advies=

0)

•geen'
opp = 0
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4.2.7

De hoeveelheid beschikbare Nindestoppel

4.2.7.1 Dehoeveelheid beschikbare Nper aanvoerpost
1

Organischemgst

Tabel 69.

DeinzetvanNuit organische mest{62}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0).

opp*0

IF(DATA.XLS!R927C2:R927C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R927C2:R927C26=999),
IF(DATA.XLS!R930C2:R930C26=0,
DATA.XLSIR927C2.R927C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,
HULPM.XLS!Ref_om,3)*
(DATA.XL5!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10Q:R10C26),
IF(DATA.XLS!R930C2:R930C26=999,
DATA.XLSIR927C2.R927C26*

dosering > 0
dosering * 999
N=0
dosering *
(zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
(perceelsgedeelte/opp)
N = 999
dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,

(zoek op mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,3)*

hulpm.xls, bijbehorende

(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLSIR927C2.R927C26*

N)*
(perceelsgedeelte/opp)
N = ingevuld
dosering *

DATA.XLS!R930C2:R930C26*
(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26))),
0).
0).
0)

N*
(perceelsgedeelte/opp)
dosering = 999
dosering = 0
opp = 0
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Tabel 70.

Dehoeveelheid organisch gebonden Nuit organische mest {63}

Formule

Condities

=IF(R214C2:R214C26>0,

in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest > 0

IF(DATA.XLS!R930C2:R930C26=0.
DATA.XLS!R927C2:R927C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926a6,HULPM.XLS!Ref_om.8)*

NsO
dosering *
zoek op mestsoort in
hulmp.xls, bijbehorende

(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R930C2:R930C26=999,

Norg [kg/t] •
(perceelsgedeelte/opp)

N-999

DATA.XLS!R927C2:R927C26*

dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,HULPM.XLS!Ref_om,8)*

zoek op mestsoort in
hulmp.xls, bijbehorende
Norg [kg/t]*

(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(DATA.XLS!R931C2:R931C26=999,

(perceelsgedeelte/opp)
NH3-N=999 en N* 999

DATA.XLS!R927C2:R927C26*

dosering *

(DATA.XLS!R930C2:R930C26*

(N*
zoek op mestsoort in

VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,HULPM.XLS!Ref_om,7))*

hulpm.xls, bijbehorend
(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
DATA.XLS!R927C2:R927C26*

0)

Norg [%]) •
(perceelsgedeelte/opp)
N en NH3-N• ingevuld
dosering *

(DATA.XLS!R930C2:R930C26-DATA.XLS!R931Q:R931C26)*

(N - NH 3 -N)«

(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)))),

(perceelsgedeelte/opp)
in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest > 0

Decontrole ophetbestaanvanhetperceel inderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevat inéénif-functie:if(r214c2:r214c26>0);indien
deinPN.XLSberekendeinzetvanN metorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening
(zietabel69)worden beidebovenstaandecontrolesweluitgevoerd,eneenuitkomst groter
dan0vandehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontroleophetbestaanvan
hetperceelinderegistratieendetoedieningvanorganischemest.
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Tabel 71.

Dehoeveelheidwerkzame organisch gebonden Nuit organische mest{64}

Formule

Condities

*IF(NOT(R216C2:R216C26=0),

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden N* 0

IF(NOT(DATA.XLS!R929C2:R929C26='x')I
((VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATA.XLS!R929C2:R929C26).
HULPM.XLS!Ref_orgstnr,l).HULPM.XLS!Ref_orgst,3)/100)*

datum toediening * x
(zoek op datum
toediening in hulpm.xls.
bijbehorende
correctiefactor voor
uitrijtijdstip/100) •

R216C2:R216C26).

in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden N

'datum om").
0)

datum toediening • x
inschatten!
in PN.XLS berekende
hoeveelheid organisch
gebonden N= 0

Decontroleophetbestaanvanhet perceel inderegistratie(opp* 0),endehoeveelheid
organischgebonden N uitorganischemest(Norg>0)ishiersamengevatinéénif-functie:
if(r216c2:r216c26>0);indiendein PN.XLSberekendehoeveelheidorganisch gebondenN
groter isdan0,zietabel71endeverklaring onderdetabel.
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Tabel 72.

De hoeveelheid minerale Nuit organische mest{65}

Formule

Condities

=IF(R214C2:R214C26>0.

in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest >0

(DATA.XLS!R928C2:R928C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)*
IF(NOT(DATA.XLS!R931C2:R931C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R931C2:R931C26=999),

(perceelsgedeelte/opp)*
NH3-N* 0
NH3-N* 999

DATA.XLS!R927C2:R927C26*DATA.XLS!R931C2:R931C26,
DATA.XLS!R927C2:R927C26*

dosering *NH 3 -N [kg/t]
NH3-N= 999

IF(NOT(DATA.XLS!R930C2:R930C26=0),

N*0

dosering *
IF(NOT(DATA.XLS!R930C2:R930C26=999),
DATA.XLS!R930C2:R930C26*
(1-VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,
HULPM.XLS!Ref_om.7)).
VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,
HULPM.XLS!Ref_om,6)),

VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926a6,HULPM.XLS!Ref_om,6))),

N*999
N*
(1• zoek op mestsoort
in hulpm.xls, bijbehorende Norg [%])
N = 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]
N =0
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]

DATA.XLS!R927C2:R927C26*

NH3-N= 0

IF(NOT(DATA.XLS!R930C2:R930C26=0),

N*0

dosering *
IF(NOT(DATA.XLS!R930C2:R930C26=999),
DATA.XLS!R930C2:R930C26*
(1-VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926C26,
HULPM.XLS!Ref_om,7))f
VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926a6.HULPM.XLS!Ref_om.6)),

N*999
N*
(1- zoek op mestsoort
in hulpm.xls, bijbehorende Norg [%])
N = 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]

VLOOKUP(DATA.XLS!R926C2:R926a6,HULPM.XLS!Ref_om,6))).

N =0
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
NH 3 -N [kg/t]

0)

in PN.XLSberekende inzet N
met organische mest = 0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endetoedieningvan
organischemest(dos>0)ishiersamengevatinéénif-functie:if(r214c2:r214c26>0);indien
deinPN.XLSberekendeinzetvan Nmetorganischemestgroter isdan0.Indezeberekening
(zietabel69)worden beidebovenstaandecontrolesweluitgevoerd,eneenuitkomst groter
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danOvandehiergebruikte if-functie betekentautomatischeencontroleophetbestaanvan
hetperceelinderegistratieendetoedieningvanorganischemest.

Tabel73.

De hoeveelheidwerkzamemineraleN uitorganischemest{66}

Formule

Condities

=IF(R218C2:R218C26>0,

in PN.XLSberekende hoeveelheid minerale N> 0

IF(NOT(DATA.XLS!R929C2:R929C26='x'),
R218C2:R218C26*

datumtoediening * x
in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale
N*

IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>=1990,
IF(DATA.XLS!R3C2:R3C26>=1991.
VLOOKUP(DATA.XLS!R938C2:R938C26,
HULPM.XLS!Ref_corrv.3).

datum registratie à 1990
datum registratie s 1991
zoek op snelheid inwerken in hulpm.xls, bijbehorende correctiefactor
voor vervluchtiging

0.825).

datum registratie = 1990
correctiefactor voor
vervluchtiging * 0.825

0.75)*

datum registratie < 1990
correctiefactor voor
vervluchtiging « 0.75 *

VLOOKUP(MATCH(VALUE(DATA.XLS!R929C2:R929C26),
HULPM.XLS!Ref_corrijnr.1),HULPM.XLS!Ref_corrij,3),

zoek op datum toediening in hulpm.xls.
bijbehorende correctie-

"datum om"),
0)

factor voor uitrijtijdstip
datum toediening =x;
inschatten!
in PN.XLSberekende hoeveelheid minerale N=0

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0),endehoeveelheid
minerale N uit organischemest(NH3-N>0)vindt indirect plaatsviaif(r218c2:r218c26>0);
indiendehoeveelheid minerale N uit organischemestgroter isdan0. Zietabel72.

85
Kunstmest 3b

L_
Tabel74.

DeinzetvanNuit kunstmest{67}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp# 0

IF(DATA.XLS!R940C2:R940C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R940C2:R940C26=999),
IF(DATA.XLS!R943C2:R943C26=0,
DATA.XLS!R940C2:R940C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R939C2.R939C26,
HULPM.XLS!Ref_km,3)*

dosering > 0
dosering* 999
'anders' soort = 0
dosering *
(zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorend
N)*

(DATA.XLS!R941C2:R941C26/DATA.XLS!R10C2:R1OC26)/
100,
IF(NOT(DATA.XLS!R944C2:R944C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R944C2:R944C26=999),

(perceelsgedeelte/opp)/
100
'anders' N* 0
'anders' N* 999

DATA.XLS!R940C2:R940C26*

dosering *

DATA.XL5!R944C2:R944C26*

'anders' N *

(DATA.XLS!R941C2:R941C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26

(perceelsgedeelte/opp)/
100)

)/100.
0).
0)),

'anders' N=999
'anders' N= 0
dosering= 999

0).

dosering s 0
opp = 0

0).
0)

Pepositie,

Tabel75.

DehoeveelheidwerkzameN uitdepositie{68}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0).

opp*0

0.25*VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R4C2:R4C26,
HULPM.XLS!Ref_regio,0),HULPM.XLS!Ref_dep,3),

opp = 0

0)

4,

0.2S * zoek op regio in
hulpm.xls, bijbehorende
depositie

Nmineraal na de oogst

Zietabel 43t/m 46.
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4.2.7.2 Deeffectieve bijdrage aandehoeveelheid beschikbare Nper aanvoerpost
Tabel 76.

De hoeveelheidwerkzame minerale Nuit organische mesttoegediend né demonsternamevande Nmineraal nade oogst{69}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(NOT(R219C2:R219C26=0),

opp*0
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N* 0

IF(NOT(DATA.XLS!R929C2:R929C26='x'X
IF(NOT(DATA.XLS!R156C2:R156C26=0),

datum toediening * x
datum Nmin* 0: er is
bemonsterd

IF(NOT(DATA.XLS!R156C2:R156C26='x"),

datum Nmin * x

IF(VALUE(DATA.XLS!R929C2:R929C26)>

datum toediening > datum

VALUE(DATA.XLS!R156C2:R156C26).

Nmin
toediening = effectief

R219C2:R219C26,

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N
0).

datum toediening < datum
Nmin:toediening * effectief

IF(VALUE(DATA.XLS!R929C2:R929C26)>
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,10,1),

datum Nmin =x,
datum toediening > 1oktober
van hetjaar van registratie

R219C2:R219C26,

toediening « effectief
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N

0)),

datum Nmin =x,
datum toediening < 1 oktober

IF(VALUE(DATA.XLS!R929C2:R929C26)>

van het jaar van registratie
datum Nmin =0,er is niet

DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,10,1),

bemonsterd; Nmin = geschat
datum toediening > 1 oktober

R219C2:R219C26,

van het jaar van registratie
toediening = effectief
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N

0».

datum toediening < 1oktober
van hetjaarvan registratie

"datum o m ' ) .

datum toediening « x
inschatten!

0).

in PN.XLSberekende hoeveelheid werkzame minerale N• 0

0)

opp = 0
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4.2.7.3 Detotale hoeveelheid beschikbare Nindestoppel

Tabel77.

Detotale hoeveelheidbeschikbareN indestoppel{71}

Formule

Condities

=IF(NOT(R169C2:R169C26=0),

in PN.XLS berekende
Nminoogst(a-»60) * 0:
, ,

IF(NOT(DATA.XLS!R156C2:R156C26= x )(
R169C2:R169C26+

Nminoogst » bemonsterd
datum Nmin* x
in PN.XLS berekende
Nmin, genormaliseerd
naar de laag 0 - 6 0 cm +

R215C2:R215C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid minerale N
uit kunstmest aangevoerd na bemonstering
Nmin +

R217C2:R217C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
organisch gebonden N
uit organische mest +

R220C2:R220C26+

in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
minerale N uit organische mest aangevoerd
na bemonstering Nmin

R221C2:R221C26,

0),
0)

+
in PN.XLS berekende
hoeveelheid werkzame
N uit depositie
datum Nmin =x
in PN.XLS berekende
Nminoogst(a-»60) = 0:
Nminoogst * bemonsterd
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4.2.8
Tabel78.

Denetto mineralisatie indestoppel
DeNmineraal inhet late najaar, bemonsterd in delaag 0- 30cm{72}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10(2*1006=0),
IF(DATA.XLS!R163C2:R163C26=1,

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R164C2:R164C26=999),
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>0,
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26<45,
DATA.XLS!R164C2:R164C26*
30/DATA.XLS!R167C2:R167C26,
•diepte!').
DATA.XLS!R164C2:R164C26),

dieptecode bovenlaag s 1
s 0- 30cm
Nmin bovenlaag * 999
werkelijke diepte > 0
werkelijke diepte <45
Nmin bovenlaag *
30/ werkelijke diepte
werkelijke diepte >45
foutmelding
werkelijke diepte = 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

0),
0),
0)

Nmin bovenlaag - 999
dieptecode bovenlaag * 1
opp = 0

Indiendeingevuldewerkelijkediepteniet binnendegesteldegrenzenvande bijbehorende
dieptecode ligtvolgt eenfoutmelding (deel1).
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Tabel79.

DeNmineraalinhet late najaar, bemonsterd indelaag0- 60cm {73}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R164C2:R164C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R166C2:R166C26=999),
IF(DATA.XLS!R163C2:R163C26=2.

Nmin bovenlaag * 999
Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag s 2
= 0- 60cm

IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>0,
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>=45,
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26<80,
DATA.XLS!R164C2:R164C26*
60/DATA.XLSIR167C2:R167C26,
•diepte! ' ) ,
"diepte!").
DATA.XLS!R164C2:R16406),

werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden
werkelijke diepte £45
werkelijke diepte < 80
Nmin bovenlaag *
60 / werkelijke diepte
werkelijke dieptei.80
foutmelding
werkelijke diepte <45
foutmelding
werkelijke diepte = 0
Nmin bovenlaag

IF(DATA.XLS!R165C2:R165C26=1,

dieptecode bovenlaag * 2
dieptecode onderlaag =1
« 30- 60cm

IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>0,
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>=45,
IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26<80,

werkelijke diepte > 0,wijkt af
van keuzemogelijkheden
werkelijke diepte £ 45
werkelijke diepte < 80

(DATA.XLS!R164a:R164C26+

(Nmin bovenlaag +

DATA.XLS!R166C2:R166C26)*

Nmin onderlaag) *
60 / werkelijke diepte
werkelijke diepte ä 80

60/DATA.XLS!R167C2:R167C26,
"diepte!").
"diepte!").

foutmelding
werkelijke diepte < 45
foutmelding

DATA.XLS!R164C2:R164C26+DATA.XLS!R166C2:R166C26),

werkelijke diepte = 0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)).
0),
0).
0)

dieptecode onderlaag * 1
s 30- 60cm
Nmin onderlaag = 999
Nmin bovenlaag = 999
opp = 0

Indiendeingevuldewerkelijkedieptenietbinnendegesteldegrenzenvandebijbehorende
dieptecode ligtvolgteenfoutmelding (deel1).
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Tabel80.

DeNmineraalinhetlatenajaar,bemonsterdindelaag0-100cm {74}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0).

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R164C2:R164C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R166C2.R166C26=999),
IF(DATA.XLS!R163C2:R163C26=3,
IF(DATA.XLS!R167C2.R167C26>0,

Nmin bovenlaag * 999
Nmin onderlaag * 999
dieptecode bovenlaag * 3
= 0 - 1 0 0 cm
werkelijke diepte > 0,wijkt af

IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>=80,

van keuzemogelijkheden
werkelijke diepte £80

DATA.XLS!R164C2.R164C26*

Nmin bovenlaag *

100/DATAXLSÎR167C2.R167C26,
'diepte! •),

100/ werkelijke diepte
werkelijke diepte >80
foutmelding

DATA.XLS!R164C2:R164C26).

werkelijke diepte s 0, wijkt
niet afvan keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag

IF(DATA.XLS!R165C2:R165C26>=2,

dieptecode bovenlaag * 3
dieptecode onderlaag £2

IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>0,

werkelijke diepte >0,wijkt af
van keuzemogelijkheden

IF(DATA.XLS!R167C2:R167C26>=80.
(DATA.XLS!R154C2:R164C26+
DATA.XLS!R166C2:R166C26)*
100/DATA.XLS!R167C2:R167C26,
•diepte!').
DATA.XLS!R164C2:R164C26+DATA.XLS!R166C2:R166C26),

werkelijke diepte ä80
(Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag) *
100/ werkelijke diepte
werkelijke diepte >80
foutmelding
werkelijke diepte =0, wijkt
niet af van keuzemogelijkheden
Nmin bovenlaag +
Nmin onderlaag

0)),
0).
0),
0)

dieptecode hoort niet bij een
diepte tot 100cm
Nmin onderlaag s 999
Nmin bovenlaag s 999
opp =0

Indien de ingevulde werkelijke diepte niet binnen de gestelde grenzen van de bijbehorende
dieptecode ligtvolgt eenfoutmelding (deel 1).
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Tabel 81.

DeNmineraal in het late najaar,genormaliseerd naar de laag 0- 60cm {75}

Formule

Condities

=IF(NOT(R224C2:R224C26=0),

in PN.XLSberekende
Nminnj(0-60) * 0

R224C2.R224C26,
IF(NOT(R225C2:R225C26=0).

in PN.XLS berekende
Nminnj(0-60)
in PN.XLS berekende
Nminnj(0-60) = 0;
in PN.XLS berekende
Nminnj(0-100)*0

(R225C2:R225C26-

normaliseren van 100naar 60
(in PN.XLS berekende
Nminnj(0-100) •

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26,HULPM.XLS!Ref_corrnm,10))/

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
constante (100->60)) /

VLOOKUP(DATA.XLS!R1ia:R11C26,HULPM.XLS!Ref_corrnm,9),

zoek op grondsoort in
hulpmjtls, bebehorende
factor (100-^60)

IF(NOT(R223C2:R223C26=0),

'mPN.XLS berekende
Nminnj(0-60) en Nminnj(0-100)= 0;
in PN.XLSberekende
Nminnj(0-30) * 0

R223C2:R223C26*

normaliseren van 30naar 60
in PN.XLS berekende
Nminnj(0-30) *

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11C26.HULPM.XLS!Ref_cormm,7)+

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bijbehorende
factor (30-+60) +

VLOOKUP(DATA.XLS!R11C2:R11a6.HULPM.XLS!Ref_corrnm.8),

zoek op grondsoort in
hulpm.xls, bebehorende
constante (30-+60)

0»)

=normaliserenvandeuitgangssituatie naardeeindsituatie.

in PN.XLSberekende Nminnj
(alle diepten) s 0
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Tabel82.

DeN-opbrengst pertijdensofnahethoofdgewasgeteeldegroenbemester{76}
(voorbeeldgroenbemester1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!RI0C2.R10C26=0),

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R910C2.R910C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS.'R915C2:R915C26=999),
DATA.XLSÎR915C2:R915C26*
(DATA.XLS!R912C2:R912C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),

o>.

groenbemester * 0
N-opbrengst* 0
N-opbrengst *
perceelsgedeelte/opp
N-opbrengst =0
groenbemester • 0

0),

opp =0

0)

DeformulevoordeN-opbrengst vaneentweedegroenbemesterverwijst naarcellenacht
rijen lager inDATA.XLS.

Tabel83.

Detotale N-opbrengst vandetijdensofnahethoofdgewasgeteeldegroenbemesters{77}

Formule
*R227C2:R227C26+

Condities
in PN.XLS berekendeNopbrengstvan groenbemester 1 +

R228C2:R228C26

in PN.XLS berekendeNopbrengst van groenbemester2
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Tabel 84.

De netto mineralisatie indestoppel{78}

Formule

Condities

=IF(NOT(R222C2:R222C26=0),

in PN.XLSberekende hoeveelheid beschikbare N* 0

IF(NOT(R226C2:R226C26=0).

in PN.XLSberekende Nmin
genormaliseerd naar de laag
0- 60cm* 0

IF(NOT(DATA.XLS!R915C2:R915C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R923C2:R923C26=999),

N-opbrengst groenbemester 1
*999
N-opbrengst groenbemester 2
*999

R222C2:R222C26-

in PNJCLS berekende
hoeveelheid beschikbare N -

(R226C2:R226C26+R229C2:R229C26),

(in PN.XLS berekende
genormaliseerde Nmin +
in PNJCLSberekende Nopbrengst groenbemesters)

0),

N-opbrengst groenbemester 2
= 999

0).

N-opbrengst groenbemester 1
= 999

0).

in PN.XLSberekende Nmin
genormaliseerd naar de laag
0- 60cm = 0

0)

in PN.XLSberekende hoeveelheid beschikbare N= 0
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4.2.9
Tabel85.

N-bemesting: aanvoer, adviesenafwijking indestoppel
Depotentiële N-opname pertijdensof na het hoofdgewas geteelde groenbemester
(voorbeeld groenbemester 1){79}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0).

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R910C2:R910C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS.'R911C2:R91^ ô ^ ' x " ) .
IF(VALUE(DATA.XLS!R911C2:R911C26)>=
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26.10.1),
20*
(DATA.XLS!R912C2:R912C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(VALUE(DATA.XLS!R911C2.R911C26)<s
DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,8,15),
100*
(DATA.XLS!R912C2:R912C26/DATA.XLSÎR10C2:R10C26),

groenbemester * 0
zaaidatum groenbemester * x
zaaidatum £ 1 oktober van
hetjaar van registratie
20*
(perceelsgedeelte/opp)
zaaidatum s 15augustus van
het jaar van registratie
100*
(perceelsgedeelte/opp)

IF(VALUE(DATA.XLS!R911C2:R911C26)>=

zaaidatum s 1september.

DATE(DATA.XLS!R3C2:R3C26,9,1),

maar tó 1oktober van het

80-(2*DAY(DATA.XLS!R911C2:R911C26))*
(DATA.XLS!R912C2:R912C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
80*(DATA.XLS!R912C2:R912C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26)))),

jaar van registratie
80 - (2 * het dagnummer
van september) *
(perceelsgedeelte/opp)
zaaidatum tussen 15 augustus
en 1september van het jaar
van registratie
80*
(perceelsgedeelte/opp)

0).
0),
0)

zaaidatum groenbemester =x
groenbemester = 0
opp = 0

Deformulevoordepotentiële N-opnamevaneentweedegroenbemesterverwijst naarcellen
achtrijen lagerinDATA.XLS.
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Tabel 86.

Detotale potentiële N-opnamevandetijdensof na het hoofdgewas geteelde
groenbemesters{80}

Condities

Formule
=R231C2:R231C26+

in PN.XLS berekende
potentiële N-opname
groenbemester 1 +

R232C2.R232C26

in PN.XLS berekende
potentiële N-opname
groenbemester 2

Tabel 87.

De potentiële N-opnamevandestoppel {81}

Condities

Formule
=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0
,

IF(NOT(DATA.XLS!R911C2:R911C26= x"),

zaaidatum groenbemester 1
* X

IF(NOT(DATA.XLS!R919C2:R919C26=,x*),

zaaidatum groenbemester 2
^X

R233C2.R233C26+

in PN.XLS berekende potentiële N-opname van
de groenbemesters +

IF(NOT(DATA.XLS!R908C2:R908C26=0),

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R908C2:R908C26=999),
DATA.XLS!R908C2:R908C26*

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten * 999
opbrengst niet afgevoerde gewasresten *
zoek op gewas in

VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26.

hulpm.xls, bijbehorende

HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb.20)/
1000.
VLOOKUP(MATCH(DATA.XLS!R14C2:R14C26,
HULPM.XLS!Ref_gewas,1),HULPM.XLS!Ref_zpb,21)),

potentiële N-opname
[kg/t] / 1 0 0 0
opbrengst niet afgevoerde
gewasresten * 999
zoek op gewas in
hulpm.xls, bijbehorende
potentiële N-opname
[kg/ha]

0).

opbrengst niet afgevoerde
gewasresten = 0

0),

zaaidatum groenbemester 2
—A

0).

zaaidatum groenbemester 1
_ y
•- A

0)

opp = 0
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Tabel88.

Deafwijkingvanhetadviesindestoppel{82}

Formule

Condities

=IF(NOT(R222C2:R222C26=0),

in PN.XLSberekende hoeveelheid beschikbare Nin de

R222C2.R222C26-

stoppel * 0
in PN.XLS berekende
hoeveelheid beschik-

R234C2.R234C26,

bare N in de stoppel in PN.XLS berekende
potentiële N-opname
van de stoppel
in PN.XLSberekende hoeveel-

0)

heid beschikbare Nin de
stoppel = 0

4.3

Pesticiden

Vrijwelalleberekeningenten aanzienvanpesticidenworden meerderemalentoegepast;
alleendeeerstetoepassingwordt ineenlistingtabel beschreven. Voordeoverige
toepassingenstaatonder detabeleenverwijzing naardegebruikte rijen inDATA.XLS.
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4.3.1
Tabel 89a.

Deinzetvanactievestof pertype middel pertoepassing
Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstip vaneen enkelvoudig toegediende
fungicide of de eerstefungicidecomponent vaneenfungiciden/insecticidemengsel{83}
(voorbeeldtoepassing 1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0

opp*0

IF(DATA.XLS!R171C2:R171C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R170C2:R170C26=999),

datum toepassing > 0
dosering enkelvoudige
toepassing * 999

IF(DATA.XLS!R175C2:R175C26=0,
IF(DATA.XLS!R168C2:R168C26=TRUE,
IF(NOT(DATA.XLS!R178C2:R178C26=999),
DATA.XLS!R178C2:R178C26*

'anders' a.s.• 0
mengsel toegepast s waar
dosering 1 e fungicidecomponent * 999
dosering 1 e fungicidecomponent *

VLOOKUP(DATA.XLS!R177C2:R177C26,
HULPP.XLS!Ref_fung,4)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
»
« *
A.A.

(DATA.XLS!R172Q:R172C26/

(perceelsgedeelte/opp)

DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0).

dosering 1 e fungicidecomponent = 999
o

DATA.XLS!R170C2:R170C26*

mengsel toegepast * waar
dosering enkelvoudige
toepassing *

VLOOKUP(DATA.XLS!R169C2:R169C26,

zoek op middelnaam in

HULPP.XLS!Ref_fung,4)*

hulpp.xls, bijbehorende
«« *

a.5.

(DATA.XLS!R172C2:R172Q6/DATA.XLS!R10C2:R10C26)),
IF(NOT(DATA.XLS!R175C2:R175C26s999).

(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.* 0
'anders' a.s.* 999

DATA.XLS!R170C2:R170C26*

dosering enkelvoudige
toepassing *

DATA.XLS!R175C2:R175C26*
(DATA.XLS!R172C2:R172C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0)),
0).
0).
0)

'anders' a.s.*
(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.= 999
dosering enkelvoudige
toepassing « 999
datum toepassing = 0
opp =0

Deformulevoor detweedet/mde20rtetoepassingvanfungicidenverwijst steedsnaarcellen
15rijenlager inDATA.XLS.
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Tabel89b. Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvandetweedefungicidecomponentvan
eenfungiciden/insecticidemengsel(voorbeeldtoepassing 1){83}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(DATA.XLS!R180C2:R180C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R180C2:R180C26=999),

dosering 2 e fungicidecomponent >0
dosering 2 e fungicidecomponent * 999

DATA.XLSÎR180C2.R180C26*

dosering2 e fungicide-

VLOOKUP(DATA.XLS!R179C2:R179C26-1r

zoek opmiddelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende

component *
HULPP.XLS!Ref_fung,4)*

tk «

a.5»

(DATA.XLS!R172C2:R172C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0),

*

(perceelsgedeelte/opp)
dosering 2 e fungicidecomponent = 999

0),
0)

dosering 2 e fungicidecomponent =0
opp»0

Deformule voor detweede t/m de 20 r t e toepassing van eentweede fungicidecomponent
verwijst steeds naar cellen 15rijen lager in DATA.XLS.
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Tabel 90a.

Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstip van de insecticidecomponent van een
fungiciden/insecticidemengsel (voorbeeld toepassing 1){84}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(DATA.XLS!R182C2:R182C26>0,

opp*0

IF(NOT(DATA.XLS!R182C2:R182C26=999),

dosering insecticidecomponent > 0
dosering insecticidecomponent * 999

DATA.XLS!R182C2:R182C26*

dosering insecticidecomponent *

VLOOKUP(DATA.XLS!R181C2:R181C26-1,

zoek op middelnaam in

HULPP.XLS!Ref_insec.4)*

hulpp.xls, bijbehorende
«« *

(DATA.XLS!R172C2:R172C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0).
0),

(perceelsgedeelte/opp)
dosering insecticidecomponent a 999
dosering insecticidecomponent = 0

0)

opp s 0

,ste,
Deformulevoordetweedet/mde20 toepassing
vaneeninsecticideineen
fungiciden/insecticidemengselverwijststeedsnaarcellen 15rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 90b.

De inzetvan actievestof pertoepassingstijdstipvaneenenkelvoudig toegediende
insecticide is(voorbeeldtoepassing 1){84}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp* 0

IF(DATA.XLS!R469C2:R469C26>0,
IF(NOT(DATAXLS!R469C2:R469C26=999).
IF(DATA.XLS!R476C2:R476C26=0.
DATA.XLS!R469C2.R469C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R468C2.R468C26,
HULPP.XLS!Ref_insec,4)*
VLOOKUP(DATA.XLS!R473C2:R473C26,
HULPP.XLS!Ref_oppi,3)*

volveldsdosering > 0
volveldsdosering * 999
'anders' a.s.* 0
volveldsdosering *
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
a.s.
zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.
bijbehorende % opp

(DATA.XLS!R471C2:R471C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(NOT(DATA.XLS!R476C2:R476C26=999),
DATA.XLS!R469C2:R469C26*
DATAXLS!R476C2:R476C26*

bespoten *
(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.* 0en 'anders'
a.s.* 999
volveldsdosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R473C2:R473C26,

'anders' a.s. *
zoek op toedienings-

HULPP.XLS!Ref_oppi,3)*

methode in hulpp.xls.
bij-behorende % opp

(DATA.XLS!R471C2:R471C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0)),
0),
0).
0)

bespoten *
(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.= 999
volveldsdosering = 999
volveldsdosering = 0
opps 0

Deformulevoordetweedet/mdevijfdetoepassingvaninsecticidenverwijst steedsnaar
cellentien rijenlager inDATA.XLS.
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Tabel 91.

Deinzet van actieve stof per toepassingstijdstip van groeiregulatoren {85}
(voorbeeld toepassing 1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(DATA.XLS!R519C2:R519C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R519C2:R519C26=999),
IF(DATA.XLS!R524C2:R524C26=0,
DATA.XLS!R519a:R519C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R518C2:R518C26,
HULPP.XLS!Ref_groei,4)*

dosering > 0
dosering * 999
'anders' a.s.» 0
dosering *
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
»e *

(DATA.XLS!R521C2:R521C26/DATA.XLS!R10C2.R10C26),
IF(NOT(DATA.XLS!R524C2:R524C26=999),

0)).
0),
0),
0)

(perceelsgedeehte/opp)
'anders' a.s.* 0en'anders' a.s.
*999

DATA.XLS!R519C2:R519C26*
DATA.XLS!R524C2:R524C26*

dosering *

(DATA.XLS!R521C2:R521C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).

(perceelsgedeelte/opp)

'anders' a.s. *
'anders' a.s.= 999
dosering = 999
dosering = 0
opp = 0

Deformulevoordetweedetoepassingvaneengroeiregulatorverwijst naarcellenachtrijen
lager inDATA.XLS.

102
Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvannematicidentoegediendvóórdeteelt
vanhethoofdgewas(voorbeeldtoepassing 1){86}

Tabel92.

Formule

Condities

=lF(NOT(DATA.XLS!R10C2.R10C26=0),

opp*0

IF(DATA.XLS!R535C2:R535C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R535C2:R535C26=999),
IF(DATA.XLS!R540C2:R540C26=0.
DATA.XLS!R535C2:R535C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R534C2:R534C26,
HULPP.XLS!Ref_nem,4)*

dosering > 0
dosering * 999
'anders'a.s.* 0
dosering *
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
S C *

S.S.

(DATA.XLS!R537C2:R537C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(NOT(DATA.XLS!R540C2:R540C26=999),
DATA.XLS!R535C2:R535C26*

dosering *

DATA.XLS!R540C2:R540C26*

'anders' a.s. *

(DATA.XLS!R537C2:R537C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0)).
0).
0),
0)

(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.* 999

(perceelsgedeelte/opp)
'anders' a.s.s 999
dosering = 999
dosering = 0
opp = 0

Deformule voor detweede toepassing van een nematicideverwijst naar cellen acht rijen
lager in DATA.XLS. Deformule voor detoepassing van een nematiciden na deteelt van het
hoofdgewas inde stoppel verwijst naar een zelfde celreeks die begint bij rij 1002van
DATA.XLS.
Bijde berekening van de herbiciden-inzet ten behoeve van het hoofdgewas wordt onderscheid gemaakt tussen onkruidbestrijding en loofdoding. Omdat Exceleen maximum kent
van zeven nestingsmogelijkhedenvan IF-functies(§2.1.2) en 1024karakters per celwas het
noodzakelijk deformule invieren te splitsen in eenformule voor:
a.niet aardapelen (geen loofdoding mogelijk);
b. aardappelen waarbij detoedieningsmethode onderbladbespuiting is(dit isper definitie
geen loofdoding);
c.aardappelen (zowel onkruidbestrijding als loofdoding mogelijk);
d. anders,voor herbiciden ingevuld met de 'anders' optie (hierbij wordt aangenomen dat
herbiciden die niet in devoorgeprogrammeerde lijstvoorkomen onkruidbestrijdingsmiddelen zijn).
Voor de berekening van de herbiciden-inzet né deteelt van het hoofdgewas in de stoppel is
dit onderscheid uiteraard niet nodig.
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Tabel 93a.

De inzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvaneenenkelvoudig toegediende
herbicide of deeersteherbicidecomponent vaneen herbiciden/hulpstofmengsel
toegediend aan het hoofdgewas;niet aardappelen (voorbeeld toepassing 1){88}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C=0),
(DATA.XLS1R554C/DATA.XLS1R10Q*

opp*0

IF(DATA.XLS!R553C>0,
IF(ISERR(SEARCHCaard\DATA.XLS!R14Q),
IF(NOT(DATA.XLS!R552C=999),

(perceelsgedeelte/opp) *
datum toepassing > 0
gewas* aardappelen
volveldsdosering
enkelvoudige toepassing *
999

IF(DATA.XLS!R558C=0,
IF(DATA.XLS!R550C=TRUE.
IF(NOT(DATA.XLS!R561C=999),
DATA.XLSÎR561C*

'anders'a.s.= 0
mengsel toegepast = waar
volveldsdosering 1* herbicidecomponent * 999
volveldsdosering I e
herbicidecomponent *

VLOOKUP(DATA.XLS!R560C,HULPP.XL5!Ref_he
rb,4)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
a« *
0*9«

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C,
HULPP.XLS!Ref_opp,3),

zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.
bijbehorende % opp
bespoten

0),

volveldsdosering 1 *
herbicidecomponent = 999

DATA.XLSIR552C*

mengsel toegepast * waar
volveldsdosering enkel-

VLOOKUP(DATA.XLS!R551CHULPP.XLS!Ref_herb,4)*

voudige toepassing *
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
«« *

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C,HULPP.XLS!Ref_opp,3)).

zoek op
toedieningsmethode in
hulpp.xls, bijbehorende

0),
0),

% opp bespoten
'anders'a.s.* 0
volveldsdosering enkelvoudige toepassing » 999

0).
0),
0)

gewass aardappelen
datum toepassing s 0
opp = 0

Dezeformuleisgeenarrayformulezoalsallevoorgaandemaareensingle-valueformule.Het
isnamelijk nietmogelijk omIF(SEARCH))-functiecombinaties ineenarrayformuletezetten,
enhetnietcombinerenvandezefunctieszou inditgevalbetekenendatermeerdanzeven
niveau'sgenestmoetwordenendatkannietbinnenéénformule.
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Deformule voor detweede t/m detiende toepassing van herbiciden verwijst steeds naar
cellen 18rijen lager in DATA.XLS.

Tabel93b. Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvaneenenkelvoudigtoegediende
herbicideof deeersteherbicidecomponent vaneen herbiciden/hulpstofmengsel
toegediend aanhethoofdgewas;aardappelenonderbladbespuiting{88}
(voorbeeldtoepassing1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C=0).

opp*0
(perceelsgedeelte/opp)

(DATA.XLS!R554aDATAXLS!R10O*
IF(DATA.XLS!R553C>0,
IF(NOT(ISERR(SEARCH("aard\DATAXLS!R14C))).
IF(DATA.XLS!R555C=15,

datumtoepassing>0
gewass aardappelen
toedieningsmethode=
onderbladbespuiting

IF(NOT(DATAXLS!R552C=999),

volveldsdoseringenkelvoudigetoepassing* 999

IF(DATAXLS!R558C=0,
IF(AND(DATAXLS!R550C=TRUE,

'anders'a.s.=0
mengseltoegepast =waarén

DATAXLS!R561C<999),

volveldsdosering I e herbicide-

DATAXLSÎR561C*

component < 999
volveldsdosering 1®
herbicidecomponent *

VLOOKUP(DATAXLS!R560C,

zoek opmiddelnaam in

HULPP.XLS!Ref_herb,4),

hulpp.xls, bijbehorende
S>Sa

DATAXLSIR552C*

mengseltoegepast' waaróf
volveldsdosering 1 e herbicidecomponent « 999
volveldsdosering enkelvoudige toepassing *

VLOOKUP(DATA.XLS!R551C,
HULPP.XLS!Ref_herb,4)),
0),
0),

zoek opmiddelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
a*s.
'anders' a.s.* 0
volveldsdoseringenkelvoudige toepassing = 999

0).

toedieningsmethode *
onderbladbespuiting

0).
0),
0)

gewas* aardappelen
datumtoepassing=0
opp=0

Dezeformule iseen single-value formule (zietabel 93a).
Deformule voor detweede t/m detiendetoepassing van herbiciden verwijst steeds naar
cellen 18rijen lager in DATA.XLS.
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Tabel93c. Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvaneenenkelvoudigtoegediende
herbicideofdeeersteherbicidecomponent vaneenherbiciden/hulpstofmengsel
toegediendaanhet hoofdgewas;aardappelen(voorbeeldtoepassing 1){88}
Formule

Condities

=IF(AND(NOT(DATA.XLS!R10C=0),
DATA.XLS!R553O»0),

opp * 0 én
datum toepassing > 0

IF(AND(NOT(ISERR(SEARCH("aard\DATA.XLS!R14C))),
NOT(DATA.XLS!R555C=15)),

gewas « aardappelen én
toedieningsmethode *
onderbladbespuiting

IF(NOT(DATA.XLS!R552C=999),
IF(DATA.XLS!R558C=0,
IF(DATA.XLS!R550C=TRUE,
IF(NOT(DATA.XLS!R561C=999),

volveldsdosering enkelvoudige toepassing * 999
'anders' a.s.= 0
mengsel toegepast s waar
volveldsdosering 1 e herbicidecomponent * 999

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R560C,
HULPP.XLS!Ref_herb,6)='",
DATA.XLSIR561C*

middel = onkruidbestrijdingsmiddel
volveldsdosering I e
herbicidecomponent *

VLOOKUP(DATA.XLS!R560C,
HULPP.XLS!Ref_herb,4)*
VLOOKUP(DATA.XLS!R555C,
HULPP.XLS!Ref_opp,3)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.
bijbehorende */• opp
bespoten *

(DATA.XLS!R554C/DATA.XLS!R10Q,
0),
0),
IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R551C
HULPP.XLS!Ref_herb,6)=' \

(perceelsgedeehe/opp)
middel • loofdodingsmiddel
volveldsdosering 1 e herbicidecomponent = 999
mengseltoegepast * waar
middel « onkruidbestrijdingsmiddel

DATA.XLSIR552C*

volveldsdosering enkelvoudige toepassing *

VLOOKUP(DATA.XLS!R551C,HULPP.XLS!Ref_herb.4)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
a« *

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C,HULPP.XLS!Ref_opp,3>*

zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.
bijbehorende % opp

(DATA.XLS!R554C/DATA.XLS!R10Q,
0)),
0).

bespoten *
(perceelsgedeelte/opp)
middel s loofdodingsmiddel
volveldsdosering enkelvoudige toepassing =999
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0),

gewas* aardappelen óf
toedieningsmethode = onderbladbespuiting

0),
0)

datumtoepassing= 0
opp=0

Dezeformule iseensingle-valueformule (zietabel93a).
Deformulevoor detweedet/mdetiendetoepassingvanherbicidenverwijststeedsnaar
cellen18rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 93d.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vaneen enkelvoudig toegediende
herbicide of de eerste herbicidecomponent vaneen herbiciden/hulpstofmengsel
toegediend aan het hoofdgewas;anders(voorbeeld toepassing 1){88}

Formule

Condities

=IF(AND(DATA.XLS!R10C>0,
DATA.XLS!R552O>0,

opp > 0én
volveldsdosering enkelvoudige toepassing > 0én

R9K=0,

in PP.XLSberekende herbicide- inzet niet aardappelen
(a) =0 én

R92C=0.

in PP.XLSberekende herbicide-inzet aardappelen onderbladbespuiting (b) = 0én

R93C=0,

in PP.XLSberekende herbicide-inzet aardappelen (c)=0
én

DATA.XLS!R558C>0,

'anders' a.s.> 0 én

DATA.XLS!R558C<999),
IF(NOT(ISERR(SEARCH(,aard\DATA.XLS!R14C)))I

'anders' a.s.< 999

IF(DATA.XLS!R555C=15,

gewas = aardappelen
toedieningsmethode = onderbladbespuiting

DATA.XLSIR552C*

volveldsdosering enkel-

DATA.XLSIR558C*

voudige toepassing *
'anders' a.s. *

(DATA.XLS!R554C/DATA.XLS!R1OQ,

(perceelsgedeelte/opp)

0),

toedieningsmethode * onderbladbespuiting

DATA.XLSIR552C*

volveldsdosering enkelvoudige toepassing *

DATA.XLS!R558*

'anders' a.s. *

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C.HULPP.XLS!Ref_opp.3)*

zoek op toedieningsmethode in hulppjds.
bijbehorende % opp
bespoten *

(DATA.XLS!R554C/DATA.XLS!R1OQ).

(perceelsgedeelte/opp)
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0)

Opp s 0 Óf

volveldsdosering enkelvoudigetoepassing=0óf
inPP.XLSberekende herbicide-inzet nietaardappelen
(a)* 0 óf
inPP.XLS berekendeherbicide-inzetaardappelenonderbladbespuiting(b)* 06f
inPP.XLS berekendeherbicide-inzetaardappelen(c)* 0
óf
'anders'a.s.=0óf
'anders'a.s.= 999
Dezeformule iseensingle-value formule (zietabel93a).
Deformule voor detweedet/m detiendetoepassingvan herbicidenverwijst steedsnaar
cellen 18rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 93e.

De inzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vandetweede herbicidecomponent van
een herbiciden/hulpstofmengsel toegediend aan het hoofdgewas{88,90}
(voorbeeldtoepassing 1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!RI0C2.R10C26=0).

opp*0
volveldsdosering 2 e herbi-

IF(DATA.XLS!R565C2:R565C26>0,

cidecomponent > 0
IF(NOT(DATA.XLS!R565C2:R565C26=999),

volveldsdosering 2 e herbicidecomponent * 999

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R564C2:R564C26-1,

middel s onkruidbestrijdings-

HULPP.XLS!Ref_herb,6)=' \
DATA.XLS!R565C2:R565C26*

middel
volveldsdosering 2 e
herbicidecomponent *

VLOOKUP(DATA.XLS!R564C2:R564C26-1,
HULPP.XLS!Ref_herb.4)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
»
< *
a 9a
B

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C2:R555C26,
HULPP.XLS!Ref_opp,3)*

zoek op toedieningsmethode in hulppjcls.
bijbehorende % opp

(DATA.XLS!R554C2:R554C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0),
0),

, bespoten *
(perceelsgedeelte/opp)
middel = loofdodingsmiddel
volveldsdosering 2 e herbicidecomponent = 999

0).
0)

volveldsdosering 2 e herbicidecomponent = 0
opp = 0

Deformulevoordetweedet/m detiendetoepassingvaneentweede herbicidecomponent
verwijst steedsnaarcellen 18rijen lager inDATA.XLS.Deformulevoor detoepassingvande
derdeherbicidecomponent endehulpstofcomponent isgelijk aanbovenstaandemaar
verwijst naardemiddelnaam envolveldsdosering incellendierespectievelijktweeenvier
rijen lagerstaanin DATA.XLS dandemiddelnaamenvolveldsdoseringvandetweede
herbicidecomponent.
Deformulevoor detoepassingvaneenherbicidennadeteeltvanhethoofdgewas inde
stoppelverwijst naareenzelfdecelreeksdiebegintbijrij958vanDATA.XLS.
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Deinzet vanactievestof pertoepassingstijdstip van herbicidenvoor loofdoding {90}

Tabel 94.

(voorbeeldtoepassing 1).

Formule

Condities

=IF(DATA.XLS!R553C2:R553C26>0.
IF(NOT(ISERR(SEARCHCaardappelen\DATA.XLS!R14C2:R14C26))),

datum toepassing > 0
gewas = aardappelen

IF(DATA.XLS!R555C2:R555C26<15,

toedieningsmethode * onderbladbespuiting

IF(NOT(DATA.XLS!R552C2:R552C26=999),
IF(DATA.XLS!R551C2:R551C26>0,

volveldsdosering enkelvoudige toepassing * 999
middel enkelvoudige toepassing = gekozen

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R551C2:R551C26,

middel = loofdodingsmiddel

HULPP.XLS!Ref_herb,6)=1.
DATA.XLS!R552C2:R552C26*

volveldsdosering enkelvoudige toepassing *

VLOOKUP(DATA.XLS!R551C2:R551C26,

zoek op middelnaam in

HULPP.XLS!Ref_herb,4)*

hulpp.xls, bijbehorende
»< •

VLOOKUP(DATA.XLS!R555C2:R555C26,

zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.

a>Sa

HULPP.XLS!Ref.opp,3)*

bijbehorende % opp
(DATA.XLS!R554C2:R554C26/

bespoten *
(perceelsgedeelte/opp)

DATA.XLS!R10C2:R10C26),
middel = onkruidbestrijdings-

0),
IF(DATA.XLS!R558C2:R558C26>0.

middel
middel enkelvoudige toepassing = niet gekozen

IF(DATA.XLS!R558C2:R558C26<999/
DATA.XLS!R552C2:R552C26*
DATA.XLS!R558C2:R558C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R555C2:R555C26,
HULPP.XLS!Ref_opp,3)*

'anders' a.s.> 0
'anders' a.s.< 999
volveldsdosering enkelvoudige toepassing *
'anders' a.s. *
zoek op toedieningsmethode in hulpp.xls.
bijbehorende % opp
bespoten *

(DATA.XLS!R554C2:R554C26/
DATA.XLS!R10C2:R10C26),
0),
0)),

(perceelsgedeelte/opp)
'anders'a.s.= 999
middel enkelvoudige toepassing * gekozen

0),
0).

volveldsdosering enkelvoudige toepassing =999
toedieningsmethode = onderbladbespuiting

0),
0)

gewas * aardappelen
datum toepassing s 0
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Decontroleopdeaanwezigheidvandeperceelsregistratie (opp* 0)vindt indirect plaatsvia
decontroleopdeaanwezigheidvandetoepassingendatum.
Deformulevoor detweedet/mdetiendetoepassingvanherbicidenvoor loofdoding verwijst
steedsnaarcellen 18rijen lager inDATA.XLS.

Tabel 95.

De inzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vaneenenkelvoudig toegediende
hulpstof (voorbeeldtoepassing 1){91}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0

IF(DATA.XLS!R731C2:R731C26>0.
IF(NOT(DATA.XLS!R731C2:R731C26=999),
IF(DATA.XLS!R736C2:R736C26=0,

0».
0).
0)

dosering * 999
'anders' a.s.=0

DATA.XLS!R731C2:R731C26*

dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R730C2:R730C26,
HULPP.XLS!Ref_hulp.4)*

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
»« *
fl.9a

(DATA.XLS!R733C2:R733C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),

(perceelsgedeeite/opp)

IF(NOT(DATA.XLS!R736C2:R736C26=999),

0).

dosering > 0

'anders' a.s.* 999

DATA.XLS!R731C2:R731C26*
DATA.XLS!R736C2:R736C26*

dosering *

(DATA.XLS!R733C2:R733C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).

(perceelsgedeelte/opp)

'anders' a.s. *
'anders' a.s.=999
dosering = 999
dosering = 0
opp s 0

Deformulevoordetweedet/mdezevendetoepassingvaneenenkelvoudig toegediende
hulpstofverwijst steedsnaarcellenachtrijen lager inDATA.XLS.
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Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstipvanoverige pesticiden gewasgericht

Tabel96.

(voorbeeldtoepassing 1}{92}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(DATA.XLS!R788C2:R788C26>0,

verbruik > 0

IF(NOT(DATA.XLS!R788C2:R788C26=999),
IF(DATA.XLS!R792C2:R792C26=0,
DATAXLS!R788C2:R788C26*
VLOOKUP(DATA.XLS!R786C2:R786C26,
HULPP.XLS!Ref_overg,4)/

opp*0
verbruik * 999
'anders' a.s.= 0
verbruik *
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende
a.s./

DATA.XLS!R10C2:R10C26,
IF(NOT(DATA.XLS!R792C2:R792C26=999),
DATAXLS!R788C2:R788C26*
DATAXLS!R792C2:R792C26/
DATA.XLS!R10C2:R10C26,
0)).
0),
0).
0)

opp
'anders' a.s.* 999
verbruik *
'anders' a.s. /
opp
'anders' a.s.=999
verbruik =999
verbruik = 0
opp s 0

Deformulevoordetweedeendederdetoepassingvaneenoverigepesticiden gewasgericht
verwijststeedsnaarcellen negenrijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 97.

De inzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvanoverige pesticiden produktgericht
(voorbeeldtoepassing 1){93}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),

opp*0
dosering > 0

IF(DATA.XLS!R815C2:R815C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R815C2:R815C26=999),
IF(NOT(DATA.XLS!R814C2:R814C26=999),
IF(DATA.XLS!R819C2.R819C26=0,

dosering * 999
hoeveelheid behandeld
produkt * 999
'anders' a.s.= 0

DATA.XLS!R815C2:R815C26*

dosering *

VLOOKUP(DATA.XLS!R813C2:R813C26,

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende

HULPP.XLS!Ref_overp,4)*

a« *
A.Sa

DATA.XLS!R814C2:R814C26/1000,
IF(NOT(DATA.XLS!R819C2.R819C26=999).

0)).
0),
0).
0),
0)

hoeveelheid behandeld
produkt/1000
'anders' a.s.* 999

DATA.XLS!R815C2:R815C26*

dosering *

DATA.XLS!R819C2:R819C26*

'anders' a.s. *

DATA.XLS!R814C2:R814C26/1000,

hoeveelheid behandel
produkt/1000
'anders' a.s.= 0
hoeveelheid behandeld
produkt = 999
dosering = 999
dosering = 0
opp = 0

Deformulevoordetweedeendederdetoepassingvaneenoverigepesticiden produktgerichtverwijststeedsnaarcellenachtrijen lagerinDATA.XLS.
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4.3.2
Tabel 98.

Detotale inzetvanactievestof pertypemiddel
Detotale inzet vanactievestof vanfungiciden{94}

Formule
=R21C2:R21C26+

Condities
in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing fungiciden
of 1 e mengselcomponent toepassing 1 +

R22C2:R22C26+

in PP.XLS berekende inzet a.s. 2 e mengselcomponent toepassing 1 +

R24C2:R24C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing fungiciden
of 1 e mengselcomponent toepassing 2 +

R25C2:R25C26+

in PP.XLSberekende inzet a.s. 2 e mengselcomponent toepassing 2 +

R27C2:R27C26+

in PPJCLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing fungiciden
of 1 e mengselcomponent toepassing 3 +

R28C2:R28C26+

in PPJCLSberekende inzet a.s. 2 e mengselcomponent toepassing 3 +

R30C2:R30C26+
R31C2:R31C26+
R33C2:R33C26+
R34C2:R34C26+
R36C2:R36C26+
R37C2:R37C26+
R39C2:R39C26+
R40C2:R40C26+
R42C2:R42C26+
R43C2:R43C26+
R45C2:R45C26+
R46C2:R46C26+
R48C2:R48C26+
R49C2:R49C26+
R51C2:R51C26+
R52C2:R52C26+
R54C2:R54C26+
R55C2:R55C26+
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R57C2:R57C26+
R58C2.R58C26+
R60C2:R60C26+
R61C2:R61C26+
R63C2:R63C26+
R64C2:R64C26+
R66C2:R66C26+
R67C2:R67C26+
R69C2:R69C26+
R70C2:R70C26+
R72C2:R72C26+
R73C2:R73C26+
R75C2:R75C26+
R76C2:R76C26+
R78C2:R78C26+
R79C2:R79C26
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Tabel99.

Detotale inzetvanactievestofvan insecticiden{95}

Formule
=R23C2:R23C26+

Condities
in PP.xls berekende
inzet a.s. insecticide
mengselcomponent
toepassing 1+

R26C2:R26C26+

in PP.xls berekende
inzet a.s. insecticide
mengselcomponent
toepassing 2+

R29C2:R29C26+

enz.

R32C2:R32C26+
R35C2:R35C26+
R38C2:R38C26+
R41C2:R41C26+
R44C2:R44C26+
R47C2:R47C26+
R50C2:R50C26+
R53C2:R53C26+
R56C2:R56C26+
R59C2:R59C26+
R62C2:R62C26+
R65C2:R65C26+
R68C2:R68C26+
R71C2:R71C26+
R74C2:R74C26+
R77C2:R77C26+
R80C2:R80C26+
R81C2:R81C26+

in PP.xls berekende
inzet a.s. insecticide
enkelvoudige
toepassing 1+

R82C2:R82C26+

in PPJCIS berekende

inzet a.s. insecticide
enkelvoudige
toepassing 2+
R83C2:R83C26+

in PPJCIS berekende

inzet a.s. insecticide
enkelvoudige
toepassing 3+
R84C2:R84C26+

in PPJCIS berekende

inzet a.s. insecticide
enkelvoudige
toepassing 4+
R85C2:R85C26

in PP.xls berekende
inzet a.s. insecticide
enkelvoudige
toepassing 5
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Tabel 100.

Detotale inzetvanactievestofvangroeiregulatoren{96}

Formule
=R86C2:R86C26+

Condities
in PP.xls berekende
inzet a.s. groeiregulatoren toepassing 1 +

R87C2:R87C26

in PPJCIS berekende

inzet a.s. groeiregulatoren toepassing 2
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Tabel 101.

Detotale inzetvan actievestofvanherbiciden{97}

Formule
=R91C2.R91C26+

Condities
in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing herbiciden
of 1 e mengselcomponent (niet aardappelen)
toepassing 1 +

R92C2:R92C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing herbiciden
of 1 e mengselcomponent (aardappelen
onderbladbespuiting)
toepassing 1 +

R93C2:R93C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing herbiciden
of 1 e mengselcomponent (aardappelen)
toepassing 1 +

R94C2:R94C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing herbiciden
of 1 e mengselcomponent (anders)
toepassing 1 +

R96C2:R96C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. 2 e mengselcomponent toepassing 1

R97C2:R97C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. 3 e mengselcomponent toepassing 2

R98C2:R98C26+
R99C2:R99C26+
R100C2:R100C26+
R101C2:R101C26+
R103C2:R103C26+
R104C2:R104C26+
R105C2:R105C26+
R106C2:R106C26+
R107C2:R107C26+
R108C2:R108C26+
R110C2:R110C26+
R111C2:R111C26+
R112C2:R112C26+

enz.
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R113C2:R113C26+
R114C2 R114C26+
R115C2:R115C26+
R117C2 R117C26+
R118C2:R118C26+
RI1 9 a :R119C26+
R120C2:R120C26+
R121C2:R121C26+
R122C2:R122C26+
R124C2:R124C25+
R125C2;R125C25+
R126C2:R126C26+
R127C2:R127C26+
R128C2:R128C26+
R129C2:R129C26+
R131C2:R131C26+
R132C2:R132C26+
R133a: R133C26+
R134C2:R134C26+
R135C2:R135C25+
R136C2:R136C26+
R138C2:R138C26+
R139C2:R139C25+
R140C2:R140C26+
R141C2:R141C26+
R142C2:R142C26+
R143C2:R143C26+
R145C2:R145C26+
R146C2 R146C26+
R147C2 R147C26+
R148C2 R148C26+
R149C2 R149C26+
R150C2:R150C26+
R152C2 R152C26+
R153C2:R153C26+
R154C2 R154C26+
R155C2:R155C26+
R156C2 R156C26+
R157C2 R157C26+
R159C2 R159C26+
R160C2 R160C26+
R161C2 R161C26+
R163C2:R163C26+
R164C2:R164C26+
R165C2:R165C26+
R167C2 R167C26+
R168C2 R168C26+
R169C2:R169C26+
R171C2:R171C26

stoppeltoepassingen
enz.
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Tabel 102.

Detotale inzet vanactievestof vanherbiciden voor loofdoding{98}

Formule
*R173C2:R173C26+

Condities
in PP.XLSberekende inzet a.s.herbiciden voor
loofdoding toepassing 1

+
R174C2:R174C26+

in PP.XLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 2

R175C2:R175C26+

in PP.XLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 3

R176C2:R176C25+

R177C2:R177C26+

+
in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 4
in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 5

+
R178C2:R178C26+

in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 6

+
R179C2:R179C26+

in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 7

R180C2:R180C26+

in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 8

R181C2:R181C26+

in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing 9

R182C2:R182C26

in PPJCLSberekende inzet a.s. herbiciden voor
loofdoding toepassing
10
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Tabel 103.

Detotale inzetvanactievestof vanoverige pesticiden gewasgericht {99}

Condities

Formule
=R190C2:R190C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. overige pesticiden gewasgericht
toepassing 1 +

R191C2.R191C26

in PP.XLS berekende
inzet a.s. overige pesticiden gewasgericht
toepassing 2 +

+R192C2:R192C26

in PP.XLS berekende
inzet a.s. overige pesticiden gewasgericht
toepassing 3

Tabel 104.

Desubtotaal inzetvan actievestof {100}

Formule
=R196C2:R196C26+

Condities
in PP.XLS berekende
totale inzet a.s. fungiciden +

R197C2:R197C26+

in PP.XLS berekende
totale inzet a.s insec-

R198C2:R198C26+

ticiden +
in PP.XLS berekende
totale inzet a.s.groeiregulatoren +

R199C2:R199C26+

in PP.XLS berekende
totale inzet a.s. herbiciden +

R20OC2:R200C26+

in PP.XLS berekende
totale inzet a.s. herbiciden voor loofdoding +

R201C2:R201C26

in PPJCLS berekende
totale inzet a.s. overige
pesticiden gewasgericht
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Tabel 105.

Detotale inzet van actievestof van nematiciden {101}

Condities

Formule
=R88C2:R88C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. nematiciden
toepassing 1 +

R89C2.R89C26

Tabel 106.

in PP.XLS berekende
inzet a.s. nematiciden
toepassing 2

Detotale inzetvanactievestof {102}

Condities

Formule
*=R202C2:R202C26+

in PP.XLS berekende inzet a.s. subtotaal inzet

R203C2:R203C26

pesticiden +
in PP.XLS berekende
totale inzet a.s.
nematiciden

Tabel 107.

Detotale inzet van actieve stof vanoverige pesticiden produktgericht {103}

Formule
=R193C2:R193C26+

Condities
in PP.XLS berekende inzet a.s. overige pesticiden produktgericht
toepassing 1 +

R194C2:R194C26+

in PP.XLS berekende inzet a.s.overige pesticiden produktgericht
toepassing 2 +

R195C2:R195C26

in PP.XLS berekende inzet a.s. overige pesticiden produktgericht
toepassing 3
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Tabel 108.

Detotale inzetvanactievestofvan hulpstoffen{104}

Formule
=R95C2:R95C26+

Condities
in PP.xls berekende
inzet a.s. hulpstof
mengselcomponent

R102C2:R102C26+

toepassing 1 +
in PP.xls berekende
inzet a.s. hulpstof
mengselcomponent
toepassing 2 +

R109C2:R109C26+

enz.

R116C2.R116C26+
R123C2.R123C26+
R130C2:R130C26+
R137C2:R137C26+
R144C2:R144C26+
R151C2:R151C26+
R158C2:R158C26+
R162C2:R162C26+

stoppeltoepassingen

R166C2:R166C26+
R170C2:R170C26+
R183C2:R183C26+

enkelvoudigetoepassingen

R184C2:R184C26+

enz.

R185C2:R185C26+
R186C2:R186C26+
R187C2:R187C26+
R188C2:R188C26+
R189C2:R189C26
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4.3.3
Tabel 109.

Aandeel indeinzet
Het aandeel van de inzet van actieve stof van fungiciden in de subtotaal inzet van actieve
stof {105}

Condities

Formule
=1F(NOT(R202C2:R202C26=0),

in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s.* 0

R196C2:R196C26/R202C2:R202C26*

in PP.XLS berekende totale inzet a.s. fungiciden
/ in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s. *
100
in PP.XLS berekende

100,
0)

subtotaal inzet a.s.= 0

Tabel 110.

Het aandeel van de inzet van actieve stof van herbiciden in desubtotaal inzet van actieve
stof {106}

Formule
=IF(NOT(R202C2:R202C26=0),

Condities
in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s.* 0

R199C2:R199C26/R202C2:R202C26*

in PPJCLSberekende totale inzet a.s. herbiciden
/ in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s. *

100,
0)

100
in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s.= 0
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4.3.4
Tabel 111.

Inzet gerelateerd aanopbrengst
Desubtotaal inzetvanactievestof per kghoofdprodukt{107}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0),

in PP.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt * 0

(R202C2:R202C26/R20C2:R20C26)*

in PP.XLS berekende
subtotaal inzet a.s./ in
PP.XLSberekende gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt *

1000000,
0)

1000000
in PP.XLSberekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt = 0

Tabel 112.

Detotale inzetvanactievestof per kghoofdprodukt {108}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0).

in PP.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst

(R204C2:R204C26/R20C2:R20C26)*

hoofdprodukt * 0
in PP.XLS berekende
totale inzet a.s./ in
PP.XLS berekende gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt *

1000000,
0)

1000000
in PP.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt = 0
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4.3.5

Deinzetvanactievestoftegenspecifieke belangrijke
ziekten enplagen

Tabel 113.

De inzetvan actievestof pertoepassingstijdstip vaneenenkelvoudig toegediende
fungicide of de eerstefungicidecomponent van eenfungiciden/insecticidemengsel tegen
Phytophthora inaardappelen (voorbeeldtoepassing 1){109}

Formule

Condities

=IF(NOT(ISERR(SEARCH("aardappelen\DATA.XLS!R14C2:R14C26))),

gewas= aardappelen

IF(NOT(DATA.XLS!R177C2:R177C26=0),

fungicide = 1 emengselcomponent

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R177C2:R177C26,

middel s Phytophthoramiddel

HULPP.XLS!Ref_fung,6)=1.
R21C2:R21C26+

in PP.XLS berekende
inzet a.s. 1 e fungicidecomponent +

R22C2:R22C26,

in PP.XLS berekende
inzet a.s. 2 e fungicidecomponent

0),
IF(NOT(DATA.XLS!R173C2:R173C26=0),

middel * Phytophthoramiddel
fungicide * 1 emengselcomponent
fungicide • 'anders'-toe-

R21C2:R21C26+

passing
in PP.XLS berekende
inzet a.s. 'anders'toepassing

IF(NOT(DATA.XLS!R169C2:R169C26=0),

fungicide * I e mengselcomponent
fungicide * 'anders'-toepassing
fungicide = enkelvoudige
toepassing

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R169C2:R169C26,
HULPP.XLS!Ref_fung.6)=1.
R21C2:R21C26+

middel * Phytophthoramiddel
in PP.XLS berekende
inzet a.s. enkelvoudige
toepassing

0),
0))).
0)

middel * Phytophthoramiddel
fungicide * toegediend
gewas* aardappelen

Decontrole ophetbestaanvanhetperceelinderegistratie (opp* 0)wordt hier indirect
uitgevoerd doordecontroleophetalof nietaanwezigzijnvaneenaardappelgewasophet
betreffende perceel: =IF(NOT(ISERR(SEARCH(*aardappelen\DATA.XLS!R14C2:R14C26)))
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Deformulevoor detweedet/m20 rtetoepassingvanfungicidentegen Phytophthora in
aardappelenverwijststeedsnaarcellen 15rijen lager inDATA.XLS.

Tabel 114.

Detotale inzetvanactievestof vanfungicidentegen Phytophthora inaardappelen {110}

Formule
=R211C2:R211C26+

Condities
in PP.XLSberekende inzet a.s. fungicide tegen
Phytophthora in aardappelen toepassing 1 +

R212C2.R212C26+

in PP.XLSberekende inzet a.s.fungicide tegen
Phytophthora in aard-

R213C2:R213C26+
R214C2:R214C25+
R215C2:R215C26+
R216C2:R216C26+
R217C2:R217C26+
R218C2:R218C26+
R219C2:R219C26+
R220C2:R220C26+
R221C2:R221C26+
R222C2:R222C26+
R223C2:R223C26+
R224C2:R224C25+
R225C2:R225C26+
R226C2:R226C26+
R227C2:R227C26+
R228C2.R228C26+
R229C2:R229C26+
R230C2:R230C26

appelen toepassing 2 +
enz.
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Kosten

4.4

Vrijwelalleberekeningentenaanzienvankostenworden meerderemalentoegepast;alleen
deeerstetoepassingwordt ineenlistingtabel beschreven. Voordeoverigetoepassingen
staatonder detabeleenverwijzing naardegebruikterijen inDATA.XLS.

4.4.1

Meststoffen

4.4.1.1 Dekostenvanmeststoffen pertype meststof per toepassing
Tabel115. Dekostenvanorganischemestpertoepassingstijdstip(voorbeeldtoepassing1){111}
Formule

Condities

=IF(AND(DATA.XLS!R4100.DATA.XLS!R41C<999),
IF(NOT(DATA.XLS!R49C=999),
IF(AND(ISERR(SEARCH('Carbo*,VtOOKUP(DATA.XLS!R40C,
HULPM.XLS!Ref.om,2))),

dosering > 0én < 999
prijs mest* 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat * 'Carbo' óf

ISERR(SEARCH(*Schuim\VLOOKUP(DATA.XLS!R40C.
HULPM.XLS!Ref_om,2))),

zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat * 'Schuim* óf

ISERR(SEARCH("Beta\VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,
HULPM.XLS!Ref_om,2)))),

zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat* "Beta" óf

0).

DATAXLSIR41C*

dosering *

DATAXLSÎR49C*

prijs mest *

(DATAXLS!R42C/DATA.XLS!R1OQ.

(perceelsgedeelte/opp)
naam mestsoort bevat
•Carbo' óf
'Schuim' óf
'Beta'

0).
0)

prijs mest = 999
dosering =0óf £999

Decontroleophetbestaanvanhet perceelinderegistratie(opp* 0)vindt indirectplaats
door middelvaneencontroleopdedoseringvandemest(dosering>0én<999).
Dezeformule isgeenarrayformulezoalsallevoorgaande maareensingle-valueformule.Het
isnamelijk niet mogelijk omIF(AND)-functiecombinaties ineenarrayformulete maken,en
hetniet combinerenvan IF-functieszouindit gevalbetekenendatermeerdanzeven
niveau'sgenestmoetenworden (hetmaximumaantal nestingsmogelijkhedenbinnenExcel®).
Deformulevoordekostenvandetweedet/mdevierdetoepassingvanorganischemest
verwijst steedsnaarcellen 14rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 116.

Dekostenvan het uitrijden vanorganische mest pertoepassingstijdstip{112}
(voorbeeld toepassing 1)

Formule

Condities

=IF(AND(DATA.XLS!R41C>0,DATA.XLS!R41C<999),

dosering > 0én<999

IF(NOT(DATA.XLS!R51C=999),
IF(AND(ISERR(SEARCH("Carbo\VlOOKUP(DATA.XLS!R40C,
HULPM.XLS!Ref_om.2))),

kosten uitrijden * 999
zoek op mestsoort in
hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat * " C a r b o " óf

ISERR(SEARCH("Schuim\VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,

zoek op mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om.2))),

hulpm.x!s, bijbehorende naam
bevat* "Schuim" óf

ISERR(SEARCH('Beta*,VLOOKUP(DATA.XLS!R40C,

zoek op mestsoort in

HULPM.XLS!Ref_om,2)))),

hulpm.xls, bijbehorende naam
bevat* "Beta" óf

DATA.XLSIR41C*

dosering *

DATA.XLSIR51C*
(DATA.XLS!R42C/DATA.XLS!R1OQ,

kosten uitrijden *
(perceelsgedeelte/opp)

0),

naam mestsoort bevat
"Carbo" óf
"Schuim" óf
"Beta"

0),
0)

kosten uitrijden = 999
dosering = 0óf £ 999

Decontroleophetbestaanvanhetperceelinderegistratie(opp* 0)vindt indirect plaats
door middelvaneencontroleopdedoseringvandemest(dosering>0én<999).
Dezeformule iseensingle-valueformule (zietabel111).
Deformulevoordeuitrijkostenvandetweedet/mdevierdetoepassingvanorganischemest
verwijststeedsnaarcellen 14rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel117. Dekostenvankunstmest pertoepassingstijdstip (voorbeeldtoepassing 1){113}

Condities

Formule
=IF(NOT(DATA.XLS!R10C2:R10C26=0),
IF(DATA.XLS!R97C2:R97C26>0,
IF(NOT(DATA.XLS!R97C2:R97C26=999),
IF(DATA.XLS!R100C2:R100C26=0,

opp*0
dosering >0
dosering *999
"anders'mestsoort =0

DATA.XLS!R97C2:R97C26*

dosering *

(VLOOKUP(DATA.XLS!R96C2:R96C26,

zoek opmestsoort in

HULPM.XLS!Ref_km,6)/

hulpm.xls, bijbehorende
prijs [gld/100 kg] /

100)*
(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26),
IF(NOT(DATA.XLS!R104C2:R104C26=999),

100*
(perceelsgedeelte/opp)
•anders'mestsoort * 0
prijs •anders'mestsoort * 999

DATA.XLS!R97C2:R97C26*
DATA.XLS!R104C2:R104C26*

dosering *
prijs "anders"mestsoort *

(DATA.XLS!R98C2:R98C26/DATA.XLS!R10C2:R10C26).
0)),

(perceelsgedeelte/opp)
prijs "anders'mestsoort • 999
dosering =999

0),

dosering • 0

0).

opp =0

0)

Deformule voor de kosten van detweede t/m de zesdetoepassing met kunstmest verwijst
steedsnaar cellen negen rijen lager in DATA.XLS.
4.4.1.2 De kosten van meststoffen per type meststof en totaal

Tabel 118.

Detotale kostenvanorganische mest{114}

Formule
=R21C2:R21C26+

Condities
in PK.XLS berekende
kosten organische mest
toepassing 1+

R22C2:R22C26+

in PK.XLS berekende
kosten organische mest
toepassing 2-f

R23C2:R23C26+

in PK.XLS berekende
kosten organische mest
toepassing 3+

R24C2:R24C26

in PK.XLS berekende
kosten organische mest
toepassing 4
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Tabel 119.

Detotale kostenvanorganische mestincl. dekostenvan het uitrijden{115}

Condities

Formule
=R25C2:R25C26+

in PK.XLS berekende
kosten uitrijden
toepassing 1 +

R26C2:R26C26+

in PK.XLS berekende
kosten uitrijden
toepassing 2 •

R27C2:R27C26+

in PK.XLS berekende
kosten uitrijden
toepassing 3 +

R28C2:R28C26

in PK.XLS berekende
kosten uitrijden
toepassing 4 +

R35C2:R35C26

in PK.XLS berekende
totale kosten
organische mest

Tabel 120.

Detotale kostenvankunstmest{116}

Formule
=R29C2:R29C26+

Condities
in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 1 +

R30C2:R30C26+

in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 2 +

R31C2:R31C26+

in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 3 +

R32C2:R32C26+

in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 4 +

R33C2:R33C26+

in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 5 +

R34C2:R34C26

in PK.XLS berekende
kosten kunstmest
toepassing 6
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Tabel 121. Detotale kostenvan organische mest incl. de kostenvan het uitrijden ende kostenvan
kunstmest{117}

Condities

Formule

in PK.XLS berekende

=R36C2:R36C26+

totale kosten organische mest incl. kosten
uitrijden +
in PK.XLS berekende

R37C2.R37C26

totale kosten kunstmest

4.4.1.3 Aandeel inde kosten

Tabel 122.

Het aandeel vande kostenvan organische mest incl. kostenuitrijden indetotale
bemestingskosten {118}

Formule

Condities

=IF(R38C2:R38C26>0,

in PK.XLSberekende totale
bemestingskosten > 0

(R36C2:R36C26/R38C2:R38C26)*

in PK.XLS berekende
totale kosten organische mest incl. kosten
uitrijden / in PK.XLS
berekende totale
bemestingskosten *
100

100,

in PK.XLSberekende totale
bemestingskosten * 0

0)

Tabel 123.

Het aandeel vande kostenvan kunstmest indetotale bemestingskosten {119}

Formule

Condities

=IF(R38C2:R38C26>0,

in PK.XLSberekende totale
bemestingskosten > 0

(R37C2:R37C26/R38C2:R38C26)*

in PK.XLS berekende
totale kosten kunstmest
/ in PK.XLS berekende
totale bemestingskosten *

100,

100

0)

in PK.XLSberekende totale
•

bemestingskosten «0
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4.4.2

Pesticiden

4.4.2.1 Dekostenvanpesticidenper type middelper toepassing
Tabel 124.

De kostenvan pesticiden pertype middel pertoepassing{120t/m 130}

Dewijzevanberekeningvandekostenvandepesticidenpertypemiddel isidentiekaande
berekeningvandeinzetvanactievestofpertypemiddelpertoepassing,zoalsbeschrevenin
detabellen 89t/m97.Leesprijsinplaatsvana.s.;deprijsstaatéénrij lager in DATA.XLSdan
deactievestof.
4.4.2.2 Detotale kostenvanpesticidenper type middel
Tabel125. Detotalekostenvanpesticidenpertypemiddel{131 t/m141}
Dewijzevanberekeningvandetotale kostenvanpesticidenpertypemiddelendetotale
pesticidenkostenisidentiekaandeberekeningvandetotale inzetvanactievestofpertype
middel endetotale pesticideninzet,zoalsbeschrevenindetabellen98t/m 108.Leesprijsin
plaatsvana.s.;deprijsstaatéénrij lager in DATA.XLS dandeactievestof.

4.4.2.3 Aandeel inde kosten

Tabel 126.

Het aandeelvan de kostenvanfungicidenindesubtotaal pesticidenkosten{142}

Formule

Condities

=IF(NOT(R224C2:R224C26=0).

in PK.XLSberekende subtotaal
kosten pesticiden * 0

(R216C2:R216C26/R224C2:R224C26)*

in PK.XLS berekende
totale kosten fungiciden
/ in PK.XLS berekende
subtotaal kosten

100,
0)

pesticiden *
100
in PK.XLSberekende subtotaal
kosten pesticiden =0
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Tabel 127.

Het aandeelvan de kostenvan herbiciden indesubtotaal pesticidenkosten {143}

Formule

Condities

=IF(NOT(R224C2:R224C26=0),

in PK.XLSberekende subtotaal
kosten pesticiden * 0
in PK.XLS berekende
totale kosten herbiciden

(R221C2:R221C26/R224C2:R224C26)*

/ in PK.XLS berekende
subtotaal kosten
pesticiden *
100

100,

in PK.XLSberekende subtotaal

0)

kosten pesticiden = 0

Tabel 128.

Het aandeelvan dekostenvan nematiciden indetotale pesticidenkosten {144}

Formule

Condities

=IF(NOT(R226C2:R226C26=0),

in PK.XLSberekende totale

(R225C2:R225C26/R226C2:R226C26)*

kosten pesticiden * 0
in PK.XLS berekende
totale kosten nematiciden / in PK.XLS
berekende subtotaal
kosten pesticiden *

100,

100
in PK.XLSberekende totale

0)

kosten pesticiden =0

4.4.3

Meststoffen en pesticiden

4.4.3.1 Dekostenvanmeststoffenen pesticiden
Tabel 129.

Detotale bemestingskostenen desubtotaal pesticidenkosten {145}

Formule

Condities

=R38C2:R38C26+

in PK.XLS berekende to-

R224C2:R224C26

tale kosten bemesting +
in PK.XLS berekende
subtotaal kosten pesticiden
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Tabel 130.

Detotale bemestings-en pesticidenkosten {146}

Condities

Formule
=R38C2:R38C26+

in PK.XLS berekende totale kosten bemesting +

R226C2.R226C26

in PK.XLS berekende
totale kosten pesticiden

4.4.3.2 Aandeel indekosten

Tabel 131. Het aandeelvande bemestingskosten indetotale bemestings- en pesticidenkosten {147}

Formule

Condities

=IF(NOT(R233C2:R233C26=0),

in PK.XLSberekende totale
bemestings- en pesticidenkosten * 0

(R38C2:R38C26/R233C2:R233C26)*

in PKJCLS berekende
totale kosten bemesting
/ in PK.XLS berekende
totale kosten bemesting
+ pesticiden *
100

100,

in PK.XLSberekende totale

0)

bemestings- en pesticidenkosten =0

Tabel 132.

Het aandeelvande pesticidenkosten indetotale bemestings- en pesticidenkosten {148}

Formule

Condities

=IF(NOT(R233C2:R233C26=0),

in PK.XLSberekende totale
bemestings- en pesticidenkosten * 0

(R226C2:R226C26/R233C2:R233C26)*

in PK.XLS berekende
totale kosten pesticiden
/ in PK.XLS berekende
totale kosten bemesting

100,
0)

+ pesticiden *
100
in PK.XLSberekende totale
bemestings- en pesticidenkosten =0
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4.4.3.3 Kosten gerelateerd aan opbrengst

Tabel133.

Debemestingskostenperkghoofdprodukt{149}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0),

in PK.XLSberekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt * 0

(R38C2:R38C26/R20C2:R20C26)*

In PK.XLS berekende
totale kosten bemesting
/ inPK.XLS berekende
gecorrigeerdeopbrengst hoofdprodukt *
1000

1000.

in PK.XLS berekende

0)

gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt =0

Tabel134.

Desubtotaal kostenvanpesticiden perkghoofdprodukt{150}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0),

in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst

(R38C2:R38C26/R20C2:R20C26)*
•

hoofdprodukt * 0
In PK.XLS berekende
totale kosten bemesting
/ inPKJCLS berekende
gecorrigeerdeop-

1000,
0)

brengst hoofdprodukt *
1000
in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt = 0
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Tabel 135.

Detotale pesticidenkosten per kghoofdprodukt{151}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0),

in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt * 0

<R226C2:R226C26/R20C2:R20C26)*

in PK.XLS berekende
totale kosten pesticiden
/ in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst hoofdprodukt *
1000
in PK.XLS berekende

1000,
0)

gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt = 0

Tabel 136.

Detotale bemestings- en pesticidenkosten per kg hoofdprodukt {152}

Formule

Condities

=IF(NOT(R20C2:R20C26=0),

in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst

(R233C2:R233C26/R20C2:R20C26)*

hoofdprodukt * 0
in PKJCL5 berekende
totale kosten bemesting
+ pesticiden / in PICXLS
berekende gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt *

1000,
0)

1000
in PK.XLS berekende
gecorrigeerde opbrengst
hoofdprodukt = 0
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4.5

Teelttechniek

Vrijwelalleberekeningentenaanzienvankwantificeringteelttechniek wordenmeerdere
malentoegepast;alleendeeerstetoepassingwordt ineenlistingtsbelbeschreven. Voorde
overigetoepassingenstaatonderdetabeleenverwijzing naardegebruikte rijen in
DATA.XLS.

4.5.1

Aantal pesticidentoepassingen

4.5.1.1 Aantal pesticidentoepassingen per type middel

Tabel 137.

Het dagnummer pertoepassingvanfungiciden enherbiciden {153 en 155}
(voorbeeld fungicidentoepassing 1)

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26=0),
IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26="x,)f
VALUE(DATA.XLS!R171C2:R171C26),
"x') (

datumtoepassing* 0
datumtoepassing*x
dagnummer toepassing
datumtoepassing=x
X

datumtoepassing- 0
' •(legecel)

Deformulevoordetweedet/mde20rtetoepassingvanfungicidenverwijst steedsnaarcellen
15rijen lager inDATA.XLS.Deformulevoor hetophalenvandedagnummersvande
herbicidentoepassingen begint bij rij 553vanDATA.XLSenverwijstvoor detweedet/mde
tiendetoepassingvanherbiciden steednaarcellen18rijen lagerinDATA.XLS.
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Tabel 138.

Hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde fungiciden- enherbicidentoepassingen (voorbeeld fungicidentoepassing 1){154en 156}

Formule

Condities

slF(R19C="x\

in PT.XLS getransformeerde
dagnummertoepassing =x

1.

dagnummerbehoort bij een
afzonderlijke toepassing
1

IF(ISERROR(MATCH(R19CfR20C:R38C,0))

dagnummer * x.
dagnummertoepassing* één
vandedagnummersvande
volgende toepassingen
(2t/m 20)

1.

dagnummer behoort bijeen
afzonderlijke toepassing
1

0))

dagnummer toepassing= één
vandedagnummersvande
volgendetoepassingen enbehoort niet bij eenafzonderlijke toepassing
0

Deformulevoordetweedet/mde20rtetoepassingvanfungicidenverwijststeedsnaarcellen
éénrij lager inPT.XLS.Deformulevoordescorevandeafzonderlijketoepassingenvan
herbiciden begint bij rij99vanPT.XLS enverwijstvoor detweedet/mdetiendetoepassing
vanherbicidensteednaarcellenéénrij lagerinPT.XLS.
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Tabel 139.

Hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenvoor
loofdoding (voorbeeldtoepassing 1){157}

Formule

Condities

=IF(NOT(ISERR(SEARCHCaardappelen\DATA.XLS!r14c2:r14c26»),
IF(DATA.XLS!R555C2:R555C26<14,

gewass aardappelen

IF(NOT(DATA.XLS!R551C2:R551C26=0),
IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R551C2:R551C26,
HULPP.XLS!Ref_herb,6)=1,

toedieningsmethode *
onderbladbespuiting
toepassing= enkelvoudige
toepassing
zoek opmiddelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende code
voor loofdoding =1

1.

middel = loofdodingsmiddel
1

0),

middel * loofdodingsmiddel
0

IF(NOT(DATA.XLS!R556C2:R556C26=0),
1.

toepassing = mengsel
middel = loofdodingsmiddel
1

0)),

middel * loofdodingsmiddel
0

0).

toedieningsmethode =
onderbladbespuiting

0)

gewas* aardappelen

Deformulevoordetweedet/mdetiendetoepassingvanherbicidenvoor loofdoding verwijst
steedsnaarcellen 18rijen lager inDATA.XLS
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Tabel 140.

Het aantaltoepassingen met fungiciden {158}

Formule
=R39C2:R39C26+

Condities
inPTjaSberekendescore
fungicidentoepassing 1 +

R40C2:R40C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing2+

R41C2:R41C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing3+

R42C2.R42C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing4+

R43C2:R43C26+

inPTJCLSberekendescore

R44C2:R44C26+

funglcldentoepassing 5+
inPTJCLS berekendescore
funglcldentoepassing6+

R45C2:R45C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing7+

R46C2:R46C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing8+

R47C2:R47C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing 9+

R48C2:R48C26+

inPTJCLS berekendescore
funglcldentoepassing 10+

R49C2:R49C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing 11 +

R50C2:R50C26+

inPTJCLS berekendescore
funglcldentoepassing 12 +

R51C2.R5K26+

InPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing 13 •

R52C2:R52C26+

inPTJCLSberekendescore
funglcldentoepassing 14+

R53C2:R53C26+

inPTJCLS berekendescore
funglcldentoepassing 15 •

R54C2:R54C26+

inPTJCLS berekendescore
funglcldentoepassing 16 •

R55C2:R55C26+

inPTJCLSberekendescore
fungicidentoepassing 17+

R56C2.R56C26+

inPTJCLSberekendescore
fungicidentoepassing 18+

R57C2:R57C26+

inPTJCLSberekendescore
fungicidentoepassing19 •

R58C2:R58C26

inPTJCLSberekendescore
fungicidentoepassing20

142
Tabel 141. Het aantaltoepassingen met insecticidentoegediend in eenfungiciden/insecticidenmengsel {159}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R181C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan merknaam
insecticidecomponent van
mengseltoepassing 1

DATA.XLS1R211C,

mengseltoepassing 2
mengseltoepassing 3

DATA.XLSIR226C.

mengseltoepassing 4

DATA.XLSIR241C,
DATA.XLSÎR256C.

mengseltoepassing 5
mengseltoepassing 6

DATA.XLSIR271C,

mengseltoepassing 7

DATA.XLSÎR286C,

mengseltoepassing 8

DATA.XLSIR301C,

mengseltoepassing 9
mengseltoepassing 10

DATA.XLS1R196C,

DATA.XLSIR316C,
DATA.XLSIR331C,
DATA.XLSÎR346C,
DATA.XLSIR361C.
DATA.XLSIR376C,

mengseltoepassing 11
mengseltoepassing 12
mengseltoepassing 13
mengseltoepassing 14

DATA.XLSIR391C,
DATA.XLSIR406C,

mengseltoepassing 15
mengseltoepassing 16

DATA.XLSIR421C,

mengseltoepassing 17

DATA.XLSÎR436C,
DATA.XLSIR451C,
DATA.XLSÎR466Q

mengseltoepassing 18

Tabel 142.

mengseltoepassing 19
mengseltoepassing 20

Het aantaltoepassingen met enkelvoudigtoediende insecticiden{160}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R470C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan datum toediening
van
enkelvoudige
toepassing 1

DATA.XLSIR480C,

enkelvoudige
toepassing 2

DATA.XLSÎR490C.

enkelvoudige
toepassing 3

DATA.XLSIR500Q

enkelvoudige
toepassing 4

DATA.XLSIR510Q

enkelvoudige
toepassing 5
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Tabel 143.

Hettotaal aantaltoepassingen met insecticiden{161}

Condities

Formule

in PTJCLS berekende

=R120C2:R120C26+

aantal toepassingen
met insecticiden toegediend in een fungiciden/insecticidemengsel+
in PT.XLS berekende

R121C2:R121C26

aantal toepassingen
met enkelvoudig toegediende insecticiden

Tabel 144.

Het aantaltoepassingen met overige pesticiden gewasgericht{162}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R789C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan datum toediening
van
overige pesticiden gewasgericht toepassing 1

DATA.XLSIR798C,

overige pesticiden gewasgericht toepassing 2

DATA.XLSÎR807Q

Tabel 145.

overige pesticiden gewasgericht toepassing 3

Het aantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten en plagen{163}

Formule
=R119C2:R119C26+

Condities
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met fungiciden +

R121C2:R121C26+

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met enkelvoudig toe-

R123C2:R123C26

gediende insecticiden +
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met overige pesticiden
gewasgericht
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Tabel 146.

Het aantaltoepassingen met groeiregulatoren {164}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R520C,

tel ophet aantal gevulde
cellenvandatum toediening
van
groeiregulatortoepassing 1

DATA.XLS!R528Q

Tabel 147.

groeiregulatortoepassing 2

Het aantal toepassingen met herbiciden{165}

Formule
=R99C2:R99C26+

Condities
inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing 1 +

R100C2:R100C26+

inPTJCLSberekendescore

R101C2:R101C26+

herbicidentoepassing2+
inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing3+

R102C2:R102C26+
R103C2:R103C26+
R104C2:R104C26+

inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing4+
inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing5+
inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing6+

R105C2:R105C26+

InPTJCLSberekendescore

R106C2:R106C26+

herbicidentoepassing7+
InPTJCLS berekendescore

R107C2:R107C26+

herbicidentoepassing 8 +
inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing9+

R108C2:R108C26

inPTJCLSberekendescore
herbicidentoepassing10
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Tabel 148.

Het aantaltoepassingen met herbiciden voor loofdoding {166}

Formule

Condities

=R109C2:R109C26+

inPTJCLSberekendescore
loofdodingtoepassing1 +

R110C2:R110C26+

InPTJCLSberekendescore

R111C2:R111C26+

inPTJCLS berekendescore

loofdodingtoepassing2+

R112C2.R112C26+
R113C2.R113C26+

Ioofdodingtoepassing 3 +
inPTJCLS berekendescore
Ioofdodingtoepassing4+
inPTJCLS berekendescore
Ioofdodingtoepassing 5+

R114C2:R114C26+

inPTJCLS berekendescore
Ioofdodingtoepassing6+

R115C2:R115C26+

inPTJCLSberekendescore
Ioofdodingtoepassing7+

R116C2:R116C26+

inPTJCLS berekendescore

R117C2:R117C26+

Ioofdodingtoepassing8+
inPTJCLSberekendescore
Ioofdodingtoepassing 9+

R118C2:R118C26

Tabel 149.

inPTJCLS berekendescore
Ioofdodingtoepassing 10

Hetsubtotaal aantal pesticidentoepassingen {167}

Formule

Condities

=R124C2:R124C26+

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met pesiciden tegen
ziekten en plagen +

R125C2:R125C26+

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen

R126C2:R126C26+

met groeiregulatoren +
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen

R127C2:R127C26+

met herbiciden +
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met herbiciden voor
loofdoding
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Tabel 150.

Het aantaltoepassingen met nematiciden{168}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R536C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan datum toediening
van
nematicidetoepassing 1

DATA.XLSIR5440

nematicidetoepassing 2

Tabel 151. Hettotaal aantal pesticidentoepassingen {169}

Condities

Formule
=R129C2:R129C26+

in PTJCLS berekende
subtotaal aantal toepassingen met
pesticiden +

R128C2:R128C26

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met nematiciden

Tabel 152.

Het aantal toepassingen met overige pesticiden produktgericht {170}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R816C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan datum toediening
van
overige pesticiden
produktgericht
toepassing 1 +

DATA.XLSIR824C,

overige pesticiden
produktgericht
toepassing 2 +

DATA.XLSÎR832Q

overige pesticiden
produktgericht
toepassing 3
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Tabel 153.

Het aantaltoepassingen met hulpstoffen toegediend in een herbiciden/hulpstoffenmengsel {171}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R562C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan merknaam
hulpstofcomponent van
mengseltoepassing 1

DATA.XLSÎR580C,
DATA.XLSIR616C,

mengseltoepassing 2
mengseltoepassing 3
mengseltoepassing 4

DATA.XLSÎR634C,
DATA.XLSÎR652C,

mengseltoepassing 5
mengseltoepassing 6

DATA.XLSÎR670C,
DATA.XLSIR688C,

mengseltoepassing 7
mengseltoepassing 8

DATA.XLSÎR706C,

mengseltoepassing 9

DATA.XLSÎR724Q

mengseltoepassing 10

DATA.XLSIR598C,

Tabel 154.

Het aantal toepassingen met enkelvoudig toegediende hulpstoffen {172}

Formule

Condities

=COUNTA(DATA.XLS!R732C,

tel op het aantal gevulde
cellenvan datum toediening
hulpstoftoepassing 1

DATA.XLSÎR740C,
DATA.XLSÎR748Q
DATA.XLSIR756C,
DATA.XLSÎR764C,
DATA.XLS1R772C,
DATA.XLSIR780Q

hulpstoftoepassing 2
hulpstoftoepassing 3
hulpstoftoepassing 4
hulpstoftoepassing 5
hulpstoftoepassing 6
hulpstoftoepassing 7
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Tabel 155.

Hettotaal aantaltoepassingen met hulpstoffen {173}

Condities

Formule
»R132C2.R132C26+

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met hulpstoffen toegediend in een herbiciden/hulpstofmengsel

R133C2:R133C26

in PT.XLS berekende
aantal enkelvoudig
toegediende
hulpstoffen

4.5.1.2 Aandeel inhet aantal

Tabel 156.

Het aandeelvan het aantal fungicidentoepassingenin hetsubtotaal aantal pesticidentoepassingen {174}

Condities

Formule
=IF(NOT(R128C2:R128C26=0),

R119C2:R119C26/R128C2:R128C26*

in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
*0
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met fungiciden / in

.

100,
0)

PT.XLS berekende subtotaal aantal pesticidentoepassingen *
100
in PT.XLS berekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
=0
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Tabel 157.

Het aandeelvan het aantal insecticidentoepassingen inhet subtotaal aantal
pesticidentoepassingen {175}

Formule

Condities

=IF(NOT(R128C2:R12806=0),

in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
«0

R122C2:R122C26/R128C2:R128C26*

in PTJCLS berekend«
aantal toepassingen
met insecticiden / in
PT.XLS berekende subtotaal aantal pesticidentoepassingen *

100,

100
in PT.XLSberekende subtotaal

0)

aantal pesticidentoepassingen
=0

Tabel 158.

Het aandeelvan het aantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten en plagen in het
subtotaal aantal pesticidentoepassingen {176}

Formule

Condities

*IF(NOT(R128C2:R128C26=0),

in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
*0

R124C2:R124C26/R128C2:R128C26*

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met pesticiden tegen
ziekten en plagen / in
PT.XLSberekende subtotaal aantal pesticidentoepassingen *
100

100,
0)

in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
a0
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Tabel 159.

Het aandeelvan het aantal herbicidentoepassingen (excl. loofdoding) inhet subtotaal
aantal pesticidentoepassingen {177}

Formule

Condities

=IF(NOT(R128C2:R128C26=0),

in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
*0

R126C2.R126C26/R128C2.R128C26*

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met herbiciden / in
PT.XLSberekende subtotaal aantal pesticidentoepassingen *

100,
0)

100
in PT.XLSberekende subtotaal
aantal pesticidentoepassingen
=0
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4.5.1.3 Aantaltoepassingenmet fungicidentegenPhytophthora

Tabel 160.

Het dagnummer pertoepassing vanfungiciden tegen Phytophthora {178}
(voorbeeld fungicidentoepassing 1)

Formule

Condities

=IF(NOT(ISERR(SEARCH('aardappelen\DATA.XLS!R14C2:R14C26))).
IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26=0),

gewas = aardappelen
datum toepassing * 0

IF(NOT(DATA.XLS!R169C2:R169C26=0),

toepassing = enkelvoudige
toepassing

IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R169C2:R169C26,
HULPP.XLS!Ref_fung,6)=1,

zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende code
voor Phytophthora s 1: middel
s P/jytopht/joramiddel

IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26=,x"),
VALUE(DATA.XLS!R171C2:R171C26),
•x"),

datum toepassing * x
dagnummer toepassing
datum toepassing =x
middel * Phytophthoram\dde\

").

• ' (lege cel)
IF(NOT(DATA.XLS!R177C2:R177C26=0),
IF(VLOOKUP(DATA.XLS!R177C2:R177C26,
HULPP.XLS!Ref_fung,6)=1,

toepassing s mengsel
zoek op middelnaam in
hulpp.xls, bijbehorende code
voor Phytophthora • 1:middel
a P/>yfop/)t/ioramiddel

IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26=-x,)I
VALUE(DATA.XLS!R171C2:R171C26),
•x"),

datum toepassing * x
dagnummer toepassing
datum toepassing sx
X

middel * Phytophthoramiddel

").

' ' (lege cel)
IF(NOT(DATA.XLS!R173C2:R173C26=0).
IF(NOT(DATA.XLS!R171C2:R171C26="x"),
VALUE(DATAJ<LS!R171C2:R171C26),
•x"),

toepassing = 'anders*
datum toepassing * x
dagnummer toepassing
datum toepassing =x
A

••))).

toepassing heeft niet
plaatsgevonden
' ' (lege cel)

").

datum toepassing =0
• ' (lege cel)

")

gewas * aardappelen
' " (lege cel)

Deformulevoordetweedet/mde20rtetoepassingvanfungicidenverwijst steedsnaarcellen
15rijen lager inDATA.XL5.
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Tabel 161.

Hetscorenvandeopafzonderlijketijdstippen uitgevoerdefungicidentoepassingen tegen
Phytophthora (voorbeeldfungicidentoepassing1){179}

Formule

Condities

=IF(R139C='x\

in PT.XLS getransformeerde
dagnummertoepassingsx

1,

dagnummer behoort bij een
afzonderlijke toepassing
1

IF(ISERROR(MATCH(R139C,R140C:R158C,0)),

dagnummer* x.
dagnummer toepassing* één
vandedagnummersvande
volgende toepassingen

1,

(2t/m 20)
dagnummer behoort bijeen
afzonderlijke toepassing

0»

1
dagnummer toepassing séén
vandedagnummersvande
volgendetoepassingen en behoort niet bij eenafzonderlijke toepassing
0

Deformulevoor detweedet/m de20stetoepassingvanfungicidenverwijst steedsnaarcellen
éénrij lagerinPT.XLS
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Tabel 162. Hetaantaltoepassingen metfungicidentegenPhytophthora{180}

Formule
=R159C2:R159C26+

Condities
inPTJCLS berekendescore
Pnytopntnoratoepassing1 •

R160C2.R160C26+

inPTJCLS berekendescore

R161C2:R161C26+

Phytopntnoratoepassing2 •
inPTJCLSberekendescore

R162C2:R162C26+

Phyrophtnoratoepassing3 +
inPTJCLSberekendescore
Pnytophrhoratoepassing4+

R163C2:R163C26+

inPTJCLS berekendescore
Pnytopnf/ioratoepassing5 •
inPTJCLS berekendescore

R164C2:R164C25+

Pnytopntnoratoepassing6 •
inPTJCLS berekendescore

R165C2.R165C26+

Pnyropnthoratoepassing7+
inPTJCLS berekendescore

R166C2:R166C26+

Pnytopnrhoratoepassing8 •
inPTJCLSberekendescore

R167C2:R167C26+

Phyfophthoratoepassing9 •
R168C2:R168C26+
R169C2:R169C26+
R170C2:R170C26+
R171C2:R171C26+
R172C2:R172C26+
R173C2:R173C26+
R174C2:R174C26+
R175C2:R175C26+
R176C2:R176C26+
R177C2:R177C26+
R178C2:R178C26

enz
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Methodetoediening insecticidenenherbiciden

4.5.2

4.5.2.1 Methode toediening insecticiden

Tabel 163.

Hetscorenvanhet gebruikvande rijenspuit pertoepassingvan insecticiden{181}
(voorbeeld insecticidentoepassing 1)

Formule

Condities

=IF(DATA.XLS!R472C2:R472C26=TRUE,

toedieningsmethode =
rijenspuit
1

1.

toedieningsmethode *

0)

rijenspuit
0

Deformulevoordetweedet/m devijfdetoepassingvaninsecticidenverwijst steedsnaar
cellentien rijen lager inDATA.XLS.

Tabel 164.

Het aantal toepassingenvaninsecticiden metde rijenspuit {182}

Formule

Condities

=R180C2:R180C26+

in PTJCLS berekende
score rijenspuit insecticidetoepassing 1 +

R181C2:R181C26+

in PTJCLS berekende
score rijenspuit insecticidetoepassing 2 +

R182C2:R182C26+

in PTJCLS berekende
score rijenspuit insecticidetoepassing 3 +

R183C2:R183C26+

in PTJCLS berekende
score rijenspuit insecticidetoepassing 4 +

R184C2:R184C26

in PTJCLS berekende
score rijenspuit insecticidetoepassing 5
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Tabel 165.

Het aandeel van het aantal insecticidentoepassingen met de rijenspuit inhettotaal aantal
insecticidentoepassingen {183}

Formule

Condities

=IF(NOT(R122C2:R122C26=0).

in PT.XLSberekende totaal
aantal toepassingen met
insecticiden * 0

R185C2:R185C26/R122C2:R122C26*

in PTJCL5 berekende
aantal insecticidentoepassingen met de rijenspuit/ in PTJCLSberekende totaal aantal in-

100,
0)

secticidentoepassingen*
100
in PT.XLSberekende totaal
aantal toepassingen met
insecticiden = 0
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4.5.2.2 Methodetoediening herbiciden

Tabel166. Hetscorenvandeopafzonderlijketijdstippenuitgevoerdeherbicidentoepassingen
volgensverschillendetoedieningsmethoden;rijenspuit,volveldsspuit,lage
doseringssysteeminderij,lagedoseringssysteemvolveldsenstrijken{184t/m188}
(voorbeeldtoepassing 1,rijenspuit)

Formule

Condities

=IF(AND(DATA.XLS!R555C>=3,DATA.XLS!R555C<=12),

toedieningsmethode = rijenspuit (zie hulpp.xlstabel 10)

IF(R89C="x\
1.

inPT.XLS getransformeerde
dagnummer toepassing =x
dagnummer behoort bij een
afzonderlijke toepassing
1

IF(ISERROR(MATCH(R89C,R90CR98C,0)),

dagnummer * x.
dagnummer toepassing* een
vande dagnummersvande
volgende toepassingen

1.

(2t/m 10)
dagnummer behoort bij een
afzonderlijk toepassing

0)),

1
dagnummer toepassing= één
vande dagnummersvande
volgendetoepassingen enbehoort niet bij eenafzonderlijke toepassing
n
w

0)

toedieningsmethode *
rijenspuit

Deformule voor detweedet/m detiendetoepassing van herbicidenverwijststeedsnaar
cellen 18rijen lager in DATA.XLSen één rij lager inPT.XLS.
Deformulesvoor het scorenvandeoverigetoedieningsmethode hebben devolgende
verwijzingen naartabel 10vanHULPP.XLS:
- volveldsspuit:
(DATA.XLS!R555C>=1,DATA.XLS!R555C<=2);
- lagedoseringssysteem inde rij: (DATA.XLS!R555C>=8,DATA.XLS!R555C<=12);
- lagedoseringssysteemvolvelds: (DATA.XLS!R555C=2);
- strijken:
(DATA.XLS!R555C=13)
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Tabel 167.

Het aantaltoepassingenvan herbiciden met verschillende toedieningsmethoden;
rijenspuit,volveldsspuit, lage doseringssysteem in de rij,lage doseringssysteem volveIds
enstrijken (voorbeeld rijenspuit) {189t/m 193)

Condities

Formule
=R187C2:R187C26+

in PT.XLS berekende
score rijenspuit herbicidetoepassing 1 +

R188C2:R188C26+

in PT.XLS berekende
score rijenspuit herbi-

R189C2:R189C26+

cidetoepassing 2 +
in PT.XLS berekende
score rijenspuit herbi-

R190C2:R190C26+

cidetoepassing 3 +
enz.

R191C2:R191C26+
R192C2:R192C26+
R193C2:R193C26+
R194C2:R194C26+
R195C2:R195C26+
R196C2:R196C26

Deformulesvoor hetaantaltoepassingen metdeoverigetoedieningsmethoden hebbende
volgendeverwijzingen naarPT.XLS:
- volveldsspuit:
rij
197l/mrij201
- lagedoseringssysteem inderij: rij207t/mrij216
- lagedoseringssysteemvolvelds: rij 217t/m rij226
- strijken:
rij 227t/m rij236

Tabel 168.

Het totaal aantal toepassingen van herbiciden volgens het lage doseringssysteem {194}

Formule
=R239C2:R239C26+

Condities
in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met herbiciden volgens
het lage doseringssysteem in de rij +

R240C2:R240C26

in PT.XLS berekende
aantal toepassingen
met herbiciden volgens
het lage doseringssysteem volvelds
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4.5.2.3 Aandeel inhet aantal

Tabel 169.

Het aandeel van het aantal herbicidentoepassingen metverschillendetoedieningsmethoden intotaal aantal herbicidentoepassingen (rijenspuit, volveldsspuit, lage
doseringssysteem inde rij,lage doseringssysteem volvelds,lage doseringssysteem totaal)
(voorbeeld rijenspuit) {195t/m 198}

Formule

Condities

=IF(NOT(R126C2:R126C26=0),

in PT.XL5 berekende totaal
aantal toepassingen met

R237C2:R237C26/R126C2:R126C26*

herbiciden * 0
in PT.XLS berekende
aantal herbicidentoepassingen met de rijenspuit / in PT.XLS berekende totaal aantal herbicidentoepassingen *

100,
0)

100
in PT.XLSberekende totaal
aantal toepassingen met
herbiciden =0

Deformulesvoor hetaandeelvanhetaantaltoepassingenmetdeoverigetoedieningsmethoden hebbendevolgendeverwijzingen naarPT.XLS:
- volveldsspuit:
rij
238
- lagedoseringssysteem inderij: rij239
- lagedoseringssysteemvolvelds: rij240
- lagedoseringssysteemtotaal: rij241
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4.5.3

Aantal enmethode mechanischebewerkingen,
onkruidbestrijding en loofdoding

4.5.3.1 Aantal bewerkingen per methode

Tabel 170.

Het dagnummer per mechanische bewerking (voorbeeld bewerking 1){199}

Condities

Formule

datum bewerking * 0

=IF(NOT(DATA.XLS!R837C2:R837C26=0),
,

IF(NOT(DATA.XLS!R839C2:R839C26= x"),
VALUE(DATA.XLS!R839C2:R839C26),

datum bewerking * x
dagnummer toepassing
datum toepassing = x

•x").

X

datum toepassing « 0

")

' ' (lege cel)

Deformulevoordetweedet/mdeachtstemechanischebewerkingverwijststeedsnaarcellen
drierijen lager inDATA.XLS.

Tabel 171. Het scorenvan de op afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde mechanische bewerkingen
(voorbeeld bewerking 1){200}

Formule

Condities

=IF(R248G="x\

in PT.XLS getransformeerde
dagnummer bewerking »x

1.

IF(ISERROR(MATCH(R248C,R249CR255C,0)),

dagnummer behoort bij een
afzonderlijke bewerking
1
dagnummer * x
dagnummer bewerking * één
van de dagnummers van de
volgende bewerkingen
(2Urn8)

1.

dagnummer behoort bij een
afzonderlijke bewerking
1

0))

dagnummer toepassing * één
van de dagnummers van de
volgende bewerkingen enbehoort niet bij een afzonderlijke bewerking
0
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Deformulevoor detweedet/mdeachtstebewerkingverwijststeedsnaarcellenéénrij lager
inPT.XLS.
Tabel 172.

Het scorenvan deopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde mechanische bewerkingen
volgensverschillende methoden;aanaarden, aanaardendschoffelen,schoffelen,
borstelen,branden,eggen,frezen,loofklappen enlooftrekken {201t/m 209}
(voorbeeld bewerking 1,aanaarden schoffelen)

Formule
=IF(ISERR(SEARCHCAanaardendschoffelen",DATA.XLS!R837C)),

Condities
methode * aanaardend
schoffelen

0,

methode * aanaardend
schoffelen
0

IF(R248C='x\

in PT.XLS getransformeerde
dagnummer bewerking =x

1.

dagnummer behoort bij een
afzonderlijke bewerking
1

IF(ISERROR(MATCH(R248C,R249C:R255C,0)),

dagnummer *x
dagnummer bewerking * één
vandedagnummersvande
volgende bewerkingen
(2t/m 8)

1.

dagnummer behoort bij een
afzonderlijke bewerking
1

0)))

dagnummer bewerking s één
van dedagnummersvande
volgende bewerkingen enbehoort niet bijeenafzonderlijke bewerking

Deformulevoor detweedet/mdeachtstemechanischebewerkingverwijst steedsnaarcellen
drierijen lager in DATA.XLSenéénrij lager inPT.XLS.Deformulesvoor hetscorenvande
overigebewerkingsmethoden hebbendezelfdeverwijzingen maarzoekenanderemethoden
indeeersterijvandetabel.
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Tabel 173. Hetaantalmechanische bewerkingenvolgensverschillende methoden;aanaarden,
aanaardendschoffelen,schoffelen,borstelen,branden,eggen,frezen,loofklappenen
looftrekken (voorbeeld bewerking 1,aanaardenschoffelen) {210t/m218)

Formule
=R272C2:R272C26+

Condities
in PT.XLS berekende
score aanaardend schoffelen bewerking 1+

R273C2:R273C26+

in PT.XLS berekende
score aanaardend schoffelen bewerking 2 +

R274C2:R274C26+

enz.

R275C2:R275C26+
R276C2:R276C26+
R277C2:R277C26+
R278C2:R278C26+
R279C2:R279C26

Deformulesvoor het aantal mechanische bewerkingen volgens de overige methoden hebben
devolgende verwijzingen naar PT.XLS:
aanaarden:
rij 264t/m r ij271
rij 280t/m r j2 8 7
schoffelen:
rij 288t/m r j295
borstelen:
rij 296t/m r ij303
branden:
rij 304t/m r ij311
eggen:
rij 312t/m r ij319
frezen:
loofklappen rij 320t/m r ij3 2 7
rij 328t/m r J 3 3 5
looftrekken
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4.5.3.2 Het totaal aantal bewerkingen
Tabel 174. Hettotaal aantalonkruidbestrijdingen{219}

Condities

Formule
=(R256C2:R256C26+

in PT.XLS berekende
score mechanische
bewerking 1+

R257C2.R257C26+

in PT.XLS berekende
score mechanische
bewerking 2+

R258C2:R258C26+

enz.

R259C2:R259C26+
R260C2:R260C26+
R261C2:R261C26+
R262C2:R262C26+
R263C2:R263C26)-

in PT.XLS berekende
score mechanische
bewerking 8•

(R346C2:R346C26+

R347C2:R347C26)

(in PT.XLS berekende
aantal loofklapbewerkingen •
in PTJCLS berekende
aantal looftrekbewerkingen)

Tabel 175.

Hetaandeelvanhetaantalegbewerkingen inhettotaal aantalmechanische
onkruidbestrijdingen {220}

Formule
=IF(NOT(R344C2:R344C26=0),

Condities
in PT.XLSberekende totaal
aantal mechanische onkruidbestrijdingen * 0

R342C2:R342C26/R344C2:R344C26*

in PTJCLS berekende
aantal egbewerkingen /
in PT.XLS berekendetotaal aantal mechanische

100.
0)

onkruidbestrijdingen *
100
in PT.XLSberekende totaal
aantal mechanische onkruidbestrijdingen ss 0
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Tabel 176.

Hettotaal aantal mechanische loofdodingsbewerkingen {221}

Formule

Condities

=R346C2:R346C26+

in PT.XLS berekende
aantal loofklapbewerkingen +

R347C2.R347C26

in PT.XLS berekende
aantal looftrekbewerkingen

Tabel 177.

Hettotaal aantal mechanischebewerkingen (onkruidbestrijding + loofdoding) {222}

Formule

Condities

=(R256C2:R256C26+

in PT.XLS berekende
score mechanische

R257C2:R257C26+

bewerking 1 +
in PT.XLS berekende
score mechanische
bewerking 2 -f

R258C2:R258C26+
R259C2:R259C26+

enz.

R260C2:R260C26+
R261C2:R261C26+
R262C2:R262C26+
R263C2:R263C26)-

Tabel 178.

Hettotaal aantal gewasbeschermingsacties (chemisch+ mechanisch) {223}

Formule

Condities

=R130C2:R130C26+

in PTJCLS berekende
totaal aantal pesticidentoepassingen +

R349C2:R349C26

in PT.XLS berekende
totaal aantal mechanische bewerkingen
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Tabel 179.

Het aandeel vanhet aantal mechanische bewerkingen inhettotaal aantalgewasbeschermingsacties {224}

Formule

Condities

=IF(NOT(R350C2:R350C26=0),

in PT.XLSberekende totaal
aantal gewasbeschermings-

R349C2:R349C26/R350C2:R350C26*

acties* 0
in PT.XLS berekende
totaal aantal mechanische bewerkingen / in
PT.XLS berekende totaal
aantal gewasbeschermingsacties *

100.

100
in PT.XLSberekende totaal

0)

aantal gewasbeschermingsacties s 0

Tabel 180.

Het aandeel van het aantal pesticidentoepassingen in hettotaal aantal gewasbeschermingsacties{225}

Formule

Condities

=IF(NOT(R350C2:R350C26=0),

in PT.XLSberekende totaal

R130C2:R130C26/R350C2:R350C26*

acties* 0
in PT.XLS berekende

aantal gewasbeschermings-

totaal aantal pesticidentoepassingen / in PT.XLS
berekende totaal aantal
gewasbeschermingsacties *
100.
0)

100
in PTJCLSberekende totaal
aantal gewasbeschermingsacties so
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4.5.4
Tabel 181.

Timingbewerkingen;intervallen
HetintervaltussentweefungicidentoepassingentegenPhytophthora{226}
(voorbeeldintervaltussendeeerstetweetoepassingen)

Formule

Condities

=IF(COUNT(R139C:R158Q>1,

het aantal inPT.XLSberekende dagnummers van fungicidentoepassingen tegen
Phytophthora >1; erhebben
minstenstwee bespuitingen
plaatsgevonden.

SMALL(R139C:R158C,2)-

in PT.XLS getransformeerde opéén na

SMALL(R139CR158C,1),

laagste dagnummerin PT.XLS getransformeerde laagste
dagnummer

")

het aantal inPT.XLSberekende dagnummers van fungicidentoepassingen tegen
Phytophthora *> 1;hetaantal
bespuitingen <2.
" - (legecel)

Deformulevoor hettweedet/m het 19deintervaltussentweefungicidentoepassingen tegen
Phytophthoraverwijst steedsnaardezelfderijen in PT.XLS,maarrekentmetdedaaropvolgende kleinstedagnummers.
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Tabel 182. Hetdagnummerperherbicidentoepassingvolgenshet lagedoseringssysteem{227}
(voorbeeldherbicidentoepassing1)

Formule

Condities

=IF(OR(R207C=1,

inPT.XLSberekendescorevan
deopeenafzonderlijke tijdstipuitgevoerdeherbicidetoepassingvolgenshet lage
doseringssysteeminderij =1
óf
volgenshet lage
doseringssysteemvolveldss1
dagnummer =x

R217C=1),
IF(DATA.XLS!R553C='x\
*v*

*»
VALUE(DATA.XLS!R553Q),
'•)

X

dagnummer*x
dagnummer toepassing
inPT.XLSberekendescorevan
deopeenafzonderlijke tijdstipuitgevoerdeherbicidetoepassingvolgenshet lage
doseringssysteeminderijén
volgenshetlagedoseringssysteemvolvelds* 1

Deformulevoordetweedet/mdetiendetoepassingvanherbicidenverwijst steedsnaar
cellenéénrij lager in PT.XLSen 18rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 183.

Het intervaltussentwee herbicidentoepassingenvolgenshet lage doseringssysteem {228}
(voorbeeld intervaltussendeeerstetwee toepassingen)

Formule

Condities

=IF(COUNT(R372C:R38iq>1,

het aantal in PT.XLSberekende dagnummersvan herbicidentoepassingen volgens het
lage doseringssysteem >1; er
hebben minstens twee

SMALL(R372C:R381C,2)-

bespuitingen plaatsgevonden.
in PT.XLS getransformeerde op één na

SMALL(R372C:R381C1),

laagste dagnummer in PT.XLS getransformeerde laagste
dagnummer

•")

het aantal in PT.XLSberekende dagnummers van herbicidentoepassingen volgens het
lage doseringssysteem *> 1;
het aantal bespuitingen < 2.
" " (lege cel)

Deformulevoor hettweedet/m hetnegendeintervaltussentwee herbicidentoepassingen
volgenshet lagedoseringssysteemverwijst steedsnaardezelfderijen in PT.XLS, maarrekent
metdedaaropvolgende kleinstedagnummers.
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Tabel 184.

Het dagnummer per egbewerking (voorbeeld bewerking 1){229}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R839C2:R839C26=0),

datum bewerking * 0

IF(ISERR(SEARCH('Schoffel\DATA.XLS!R837C2:R837C26)).

methode * schoffelen

IF(ISERR(SEARCHCEg\DATA.XLS!R837C2:R837C26)),

methode * eggen

IF(DATA.XLS!R839C2:R839C26='x\

methode = eggen

••

" " (lege cel)

9

datum bewerking =x
.„•

VALUE(DATA.XLS!R839C2:R839C26))),

datum bewerking ' x
dagnummer bewerking

">.
")

methode = schoffelen
datum bewerking =0;
er heeft geen bewerking
plaatsgevonden

Ervindtzoweleencontroleopdemethodeschoffelen alsopdemethode eggenplaats,
omdatschoffelen eneggen inéénwerkgangvoor kankomen;schoffelen +eggenwordt
gerekendalsschoffelen.
Deformulevoor detweedet/mdeachtsteegbewerkingverwijststeedsnaarcellendrierijen
lager inDATA.XLS.
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Tabel 185.

Het intervaltussentwee egbewerkingen {230}
(voorbeeld interval tussendeeerstetwee bewerkingen)

Formule

Condities

=IF(COUNT(R391C:R398Q>1,

het aantal in PT.XLSberekende dagnummers van egbewerkingen >1; er hebben
minstenstwee bewerkingen

SMALL(R391CR398C,2)-

plaatsgevonden.
in PT.XLS getransformeerde op één na
laagste dagnummer -

SMALL(R391CR398C,1),

in PTJCLSgetransformeerde laagste
dagnummer

")

het aantal in PT.XLSberekende dagnummers van egbewerkingen *> 1;het aantal
bewerkingen <2.
- " (lege cel)

Deformulevoorhettweedet/m hetzevendeintervaltussentweeegbewerkingenverwijst
steedsnaardezelfderijenin PT.XLS, maarrekent metdedaaropvolgende kleinste
dagnummers.
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Tabel186. Hetdagnummerperschoffelbewerking (voorbeeldbewerking 1) {231}

Formule

Condities

=IF(NOT(DATA.XLS!R839C2:R839C26=0),
IF(ISERR(SEARCH("Aanaardendschoffelen".
DATA.XLS!R837C2:R837C26)),
IF(ISERR(SEARCHCSchoffel\DATA.XLS!R837C2:R837C26)).
••
*
IF(DATAXLS!R839C2:R839C26='x\

datumbewerking*0
methode* aanaardend
schoffelen
methode* schoffelen
- " (legecel)
methodeasschoffelen
datumbewerking=x

•„•
A

VALUE(DATA.XLS!R839C2:R839C26))).
•").

•')

datumbewerking*x
dagnummer bewerking
methodes aanaarden
schoffelen
- " (legecel)
datumbewerking*0;
erheeftgeenbewerking
plaatsgevonden

Ervindt zoweleencontroleopdemethodeaanaardendschoffelen alsopdemethode
schoffel plaats,omaanaardendschoffelen buitendetellingtekunnenhouden.Doorde
controleof "schoffel"worden bewerkingenzoalseggen+schoffelenenvisgraatschoffelen
welmeegeteld.
Deformulevoor detweedet/mdeachtsteschoffelbewerking verwijststeedsnaarcellendrie
rijen lager inDATA.XLS.
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Tabel 187.

Het intervaltussentwee schoffelbewerkingen {232}
(voorbeeld intervaltussendeeerstetwee bewerkingen)

Formule

Condities

=IF(COUNT(R406C:R413Q>1,

het aantal in PT.XLSberekende dagnummersvan schoffelbewerkingen >1; er hebben
minstenstwee bewerkingen

SMALL(R406C:R413C,2)-

plaatsgevonden.
in PTJCLSgetransformeerde op één na
laagste dagnummer •

SMALL(R406CR413C.1),

in PT.XLSgetransformeerde laagste
dagnummer

")

het aantal in PT.XLSberekende dagnummers van schoffelbewerkingen *> 1;het
aantal bewerkingen <2.
" " (lege cel)

Deformulevoor hettweedet/m hetzevendeintervaltussentwee schoffelbewerkingen
verwijst steedsnaardezelfderijen inPT.XLS, maarrekent metdedaaropvolgende kleinste
dagnummers.
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5.

Conclusies en perspectieven

Voor de analysevan de matewaarin de doelen van geïntegreerde akkerbouw werden
gerealiseerd op de 38 innovatiebedrijven (Wijnands et al., 1992a),envan de knelpunten bij
omschakeling van een gangbare naar eengeïntegreerde bedrijfsvoering,washet nodig de
bedrijfsvoering in detail te registreren envervolgenste analyseren op het niveau van perceel,
bedrijf, regio en land (=alle innovatiebedrijven), perjaar en over dejaren heen.Dit vereiste
eengestandaardiseerd analysemodel gebaseerd op een gestandaardiseerde registratie. Dat
washet uitgangspunt van FARM.
Debedrijfsdeskundigen geïntegreerde akkerbouwvan de DLVhebben de bedrijfsvoering van
driejaar met FARM-R geregistreerd (1991t/m 1993).Deregistratie van de bedrijfsvoering van
de driejaren voorafgaande aan het project (1987t/m 1989 =gangbare uitgangspositie) en
het eerste projectjaar 1990 isin samenwerking met het PAGVmet FARM-R geregistreerd.De
verschillende gebruikers hebben in de loopvan de afgelopen driejaar eenflinke hoeveelheid
ervaring opgedaan met het programma, de kinderziektes eruit gehaald en de programmeur
de nodige suggestiesvoor verbetering aangedragen. Het resultaat iseen uniform,gestandaardiseerd registratieprogramma (Van Asperen et al.,1993) en een uitgekristalliseerde
teeltregistratie van zeventeeltseizoenen.
Deanalysemodule FARM-A heeft net zo'n soort groeiproces ondergaan.Aan de hand van
een leerprocesvan de programmeur in interactie met de mogelijkheden van Excel®en de
nodigetussentijdse envoorlopige analyses (Wijnands et al., 1992a)werd er een gestandaardiseerd analysesysteem ontwikkeld. Debedrijfsvoering van de innovatiebedrijven voor de
jaren 1987t/m 1993werd geanalyseerd,en de resultaten gerapporteerd in een gezamelijk
verslagvan PAGV,CABO-DLO en LEI-DLO(Wijnands et al.,1995).
Hoewel FARMontwikkeld werd voor de38 innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw
kunnen ook andere groepen plantentelers (akker- entuinbouwers) met bedrijfssystemen
variërend van gangbaar tot ecologische met FARMregistreren en analyseren. Dit vraagt
slechtseen paar kleine aanpassingen betreffende het aantal bedrijven (FARM-R enFARM-A),
en de namen en regio-indeling van de bedrijven (FARM-R). Eenvoorbeeld van deze
uitbreiding van gebruikersvan FARM ishet project 'Akkerbouw naar 2000'. Dit iseen
gezamenlijk project van DLV,IKC-AGVen Landbouwschap dat in 1993van start isgegaan.
'Akkerbouw naar 2000' iseen uitbreiding van 'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw', en
streeft er naar de geïntegreerde teeltstrategiën ontwikkeld op de drie proefbedrijven voor
bedrijfssystemenonderzoek (Wijnands &Vereijken, 1992;Wijnands et al.1992b) en experimenteel geïntroduceerd en getoetst op de 38innovatiebedrijven (van Bonet al., 1994;
Wijnands et al.1992b)te verbreden naar de praktijk. Daartoe zijn 13groepen van 30tot 40
bedrijven geformeerd, 7gecoached vanuit de DLVen 6vanuit aardappelhandelshuizen.
Eenaanvulling op FARM-Avoor grafische presentatie van de resultaten in devorm van
figuren entabellen, FARM-mA(FARM-multiple-year-Analysis), isreedsontwikkeld voor deze
groep bedrijven (Van Asperen, 1994).
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