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BIJLAGE 4
PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM PER FUNCTIE
Voor deuitgewerkte processen isper deelgebied een afhankelijkheidsdiagram opgesteld. In zo'ndiagram worden de belangrijkste informatiestromen tussen deprocessen binnen de
functie,alsmede de relatie van deonderscheiden elementaire
processen metprocessen buiten hetbetreffende deelgebied
aangegeven.
Een afhankelijkheidsdiagram geeft slechts de afhankelijkheid
watbetreft informatie aan endus nieteen volledige beschrijving van de volgorde vanprocessen.Deprecieze beschrijving
vanbenodigde enopgeleverde informatie perproces vindt
plaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage5 ) .
Aan de linkerzijde van dediagrammen zijn de processen aangegeven waaruit debenodigde informatie afkomstig isen rechts
deprocessen waar deopgeleverde gegevens gebruiktworden.Bij
de informatiestromen staat aangegeven welk soortgegevens van
belang zijn.
N.B.Omdat debetrokken functies nog nietvolledig zijnuitgewerkt, isde nummering nog niet tot indetail ingevuld (aangeduidmet '-',bijvoorbeeld: proces 3.3.- groeperen arbeidsgegevens).

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM •ARBEID'

'gegevens
ilevering

leveren

3.3.groeperen
arbeidsgegevens
uitgevoerde
werkopdracht'^~
uitvoeren
werktijd
gerealiseerd

gewa

beoordelen
bestede
werktijd

resultaat
beoordeling

taaktijd

inventariseren
uitvoering

taaktijd
taaktijden

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
arbeid

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'WATERGEVENENBEMESTING'

6.2.groeperen
gegroepeerde
gegevenswaterf
gegevensEC,
giftenbemes
pH,watergift
.ting
EC/pHgegevens
watergift

uitvoeren
watergiften
bemesting
bemesting
jerealiseerd
6.1.analyseresultaten^beoordelen
uitgevoerde
bemestingsadvies
bemesting
bemesting
gepland

straling
buistemp.

beoordeling
resultaat

advies

bemestingsnormeni

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
bemesting

inventariseren
bemesting

bemestingsnormen

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'GEWASBESCHERMING'

7.3.3.uitvoeren
gewasbescherming

7.3.beoordelen
uitgevoerde
gewasbescherming
gegevens
uitvoering
resultaat
gewasbescherming

klaarmaken
oplossing
gecontrol.
gegevens

16.3.bi]houden
bedrijfsnormen
gewasbescher<.minq

inventariseren
gewasbescherbewerkingen ming
gewasbesch.
norm

beschikbare
liddelen

opstelIon
afgeIeide
plannen
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PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'OPBRENGST'

PRODUKTIE

leveren

afleverbon/
Idagafschrift
I

9.4.groeperen
opbrengst
gegevens

roduktie
9.1.beoordelen
produktie
uitvoering

alarm
beoordeling J^ inventariseren
produktie
loogstbewerkingen

t.a.v.
gewastoestand

produktieI
norm

beoordeling
produktie

bijhouden
bedrijfsnormen
produktie

11

PRIJSAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'OPBRENGST'

PRIJS

leveren

9.4.dagafschrift^ groeperen
opbrengst
gegevens

beoordeling
prijs

I

beoordeling
prijs

prijsnorm

iL
16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
prijs
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inventariseren
oogstbewerken
Iverkopen

BIJLAGE5

PROCESMODEL
-procesdecompositiediagrammen
ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
(gerangschikt opvolgorde vanprocesnummers)
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PROCESDECOMPOSITIE
CLUSTER: NORMEN VOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
FUNCTIE 3: OPERATIONELE PLANNING

3.3.
bewaken
uitvoeringsplan

3.3.groeperen
arbeidsgegevens

3.3.beoordelen
bestede
werktijd
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FUNKTIE 3:OPERATIONELE PLANNING
PROCES 3.3:BEWAKEN UITVOERINGSPLAN
3.3.-:GROEPEREN ARBEIDSGEGEVENS
OMSCHRIJVING:
Het samenvoegen van geregistreerde arbeidsgegevens over een
gewenste tijdsperiode enhet verwerken van deze gegevens tot
minutenper 100verwerkte eenheden (m2,planten, kg/st).
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking uitgevoerd

Bewerking opgedragen
Bewerking
Bewerking gepland

Teeltplaats
Produktieafdeling
Cel
Verwerkte partij
Partij
Teeltsysteem

ATTRIBUUT
- datum werkuitvoering
- werktijd besteed
- opmerkingen t.a.v. uitvoering
en coördinatie
- statusbewerking opgedragen
- naam bewerking
- nr. teeltplaats
of -nr.cel
of-nr. produktieafdeling
- aanduiding partij
- aantal herhalingen
- statusbewerking gepland
- oppervlakte netto beteelbaar
(ziebijlage 9)
- oppervlakte netto kas
(ziebijlage 9)
- oppervlakte netto benutbaar
(ziebijlage 9)
- aantal geoogst
- eenheid
- aantal stuks
- plantdichtheid
- naam gewas
- naam teeltsysteem

OPGELEVERDE AFGELEIDE GEGEVENS
Arbeid gerealiseerd

naam bewerking
naam gewas
naam teeltsysteem
weeknummer
periodenummer
werktijd besteed totaal
hoeveelheid gerealiseerd
eenheid
werktijd per eenheid besteed
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REKENREGELS
Hetkengetalomuitgevoerdearbeidstijdvooreenbewerking
weertegevenisdewerktijdpereenheidbesteed,uitgedrukt
inminutenper100eenheden.
Werktijdpereenheidbesteed (min/100eenheden)= (werktijd
totaalbesteed/aantaleenhedentotaal)*60min*100eenheden
Detotalearbeiddieopeenbedrijfisbesteedaaneenbepaaldebewerking ineenbepaaldetijdsperiode (veelaleenweek)is
desomvandedagelijksdooreenmedewerkerbesteedaantal
urenaandezebewerking,dievervolgenssamengenomenwordt
voorallemedewerkers.
Werktijdbesteedtotaal (uur)bijbewerkingx=
n m
"j> ^T werktijdbesteed (i,j)
i=lj=l

x

n=aantalwerknemers
m=aantaldagenvantijdsperiode
Hettotaalaantaleenhedenwaaropeenbewerkingbetrekking
heeftkanuitgedruktwordeninoppervlakte-eenheid (m2), behandeldeeenheid (bijvoorbeeldaantalplanten)ofgeoogste
eenheid (bijvoorbeeldaantalkg).
Inhetgevalgewerktwordtmetoppervlakteeenheidofbehandeldeeenheidisookvanbelanghetaantalmaaldateenhandelingbinnendetijdsperiodeherhaaldis.
Hoeveelheidgerealiseerd=oppervlak*aantalherhalingen
y
(bijoppervlakteeenheid)
=aantalstuks*aantalherhalingen
(bijbehandeldeeenheid)
m r
= 2>_ ^ aantalgeoogst (j,a)
j=la=l

y

m=aantaldagenvantijdsperiode
r=aantalonderscheidenartikelenvan
eengeoogstprodukt
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Voor omrekening van dehoeveelheid gerealiseerd bij behandelde
eenheid naar oppervlakte eenheid isdevolgende rekenregel van
toepassing:
Hoeveelheid gerealiseerd =aantal stuks *aantalherhalingen /
plantdichtheid

bijvoorbeeld

: 10.000planten *3trillen

15.000m2

2 planten/m2
PROCESUITVOERING
- Verzamel 'bewerkingen uitgevoerd' van eenbewerking ineen
bepaalde tijdsperiode.
- Totaliseer debestede werktijd.
- Bepaal deoppervlakte/aantal/opbrengst die aande bewerking
gekoppeld is.
- Totaliseer deze over deperiode.
- Bereken de gerealiseerde arbeidstijd (=werktijd per eenheid
besteed)
OPMERKINGEN:
- Hetproces 'groeperen arbeidsgegevens' iseendeelproces van
hetproces 'bewaken uitvoeringsplan'.
- Indien verwerking per persoon gewenst isdan dienen de
bewerkingen gepland perpersoon teworden uitgereikt,omdat
de taakomvang aan debewerking gepland is gekoppeld.
- Voorwaarde bij deberekening vanhet kengetal werktijd per
eenheid besteed isdat debewerking gepland de status voltooid geeft aangenomen.
Vrijwordt gelaten of deberekening van dewerktijd per
eenheid besteed uitgevoerd wordtper bewerking gepland,per
week ofperperiode.
- Wanneer eenzelfde bewerking binnen de tijdsperiode (week)
bijvoorbeeld 3maalplaats zal vinden kunnen 3bewerkingen
gepland opgesteld worden of slechts eenbewerking gepland
waarbij het aantal herhalingen isaangegeven.Dit laatste
kan gebeuren wanneermen temaken heeftmet routine-handelingen diewekelijks uitgevoerd worden.
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FUNKTIE 3:OPERATIONELE PLANNING
PROCES 3.3:BEWAKEN UITVOERINGSPLAN
3.3.-: BEOORDELEN BESTEDE WERKTIJD
OMSCHRIJVING:
Het vergelijken van dewerktijd gerealiseerd met de geplande
werktijd enhetopstellen van een aangepaste werktijd voor nog
uit tevoerenbewerkingenopbasis van deaktuele situatie.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking opgedragen
Arbeid gerealiseerd

Klimaat gerealiseerd
Gewastoestand

Vaardigheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Arbeid gerealiseerd

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- werktijd benodigd
- werktijd per eenheid besteed
- periodenummer
- weeknummer
- hoeveelheid gerealiseerd
(opp. eenheid)
- hoeveelheid gerealiseerd
(geoogste eenheid)
- opmerkingen t.a.v. klimaat
- gewasstadium
- opmerkingen t.a.v. het
gewas
- arbeidstempo
- kwaliteit

ATTRIBUUT
- afwijking werktijd
besteed/benodigd
- opmerkingen t.a.v. afwijking
- werktijd per eenheid gepland

REKENREGEL
Afwijking werktijd besteed/benodigd =werktijd per eenheid
benodigd -werktijd per eenheid besteed
PROCESUITVOERING
- Selecteer dewerktijd per eenheid besteed voor een bewerking
metomschreven werkmethode ineenbepaalde tijdsperiode.
- Vergelijk deze werktijd met de geplande werktijd (=werktijd
per eenheid benodigd).
- Verklaar gevonden afwijkingen op grond van actuele omstandigheden.
- Beslis of de arbeidsnorm (=taaktijd) voldoet.
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- Pas de arbeidstijd aanvoor operationeel gebruik op basis
van de actuele situatie.
OPMERKINGEN:
- Eenwerktijdper eenheid besteed of eenwerktijd per eenheid
benodigd (inmin/100 eenheden) zijnopgebouwd uitverschillende componenten die alsvolgt in formulevorm zijn weer te
geven:
Y = (taaktijd + invloed factor 1+ invloed factor 2)/werktempo
Bijdebewerking oogsten isde taaktijd afhankelijk van de
geoogste eenheid per oppervlakte eenheid.De taaktijd isdan
teomschrijven alsdebenodigde werktijd voor het oogsten
uitgedrukt inminuten per 100geoogste eenheden.
In formulevorm:
taaktijd =a +b *1/X
waarbij X= aantal/m2 (b.v.aantalbloemen of kg)
a enb zijn parameters
Degrootheid Xwordtalsvolgt berekend:
m r
X= \
\ aantal geoogst (j,a)/ (oppervlak *aantal
•^— •^—herhalingen)
j=l a=l
m = aantaldagenvan tijdsperiode
r = aantal onderscheiden artikelen van een
geoogst produkt
Indien de formule gebruiktwordtvoor planningsdoeleinden,
dusvoor de uiteindelijkeberekening van dewerktijd per
eenheid benodigd verandert het aantal geoogst inde formule
inaantal te oogsten.Deze hoeveelheid dient dan geschat te
worden.
Invloedsfactoren hebben betrekking ophet gewas.Gedacht kan
worden aan een extra zwaar ofeen zeer licht gewas,die voor
afwijkingen ten opzichte van de taaktijd zorgen.Inhet geval
van sla kanveelgeelblad deoogstwerkzaamhedenvertragen.
Een ofmeerdere invloedsfactoren kunnen dewerktijd beïnvloeden.
Hetwerktempo hangt afvan hetpersoneelsbestand, de werkdruk
ende arbeidsomstandigheden zoals kasklimaat,werkmotivatie,
etc.
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Deattributenvanhetentiteittypevaardigheidwordengebruiktvoordebeoordelingvanwerktijdverschillen,maar
nietvoorhetopstellenvandewerktijdpereenheidgepland.
Werktijdpereenheidgeplandistebeschouwenalsdebijgesteldetaaktijdopbasisvandeverkregengegevensvande
voorgaandeperiode.
Hierbijwordendeinvloedsfactorenbetrokken,maarniet het
arbeidstempo.
Hetentiteittypevaardigheidwordtuitgewerktindecluster
personeelsbeheerenwordtalszodanighiernietverderbeschreven.
Opmerkingent.a.v.hetklimaatwordengebruiktbijdebeoordelingvandewerktijdverschillen.
Hetentiteittypeklimaatgerealiseerdwordtbeschrevenonder
declusterklimaatbeheersing.
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PROCESDECOMPOSITIE
CLUSTER:NORMENVOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
FUNKTIE 6:WATERGEVEN ENBEMESTING

6.1
inventariseren
water-en
mestbehoefte

6.2
uitvoeren
watergiften
bemesting

6.1.beoordelen
uitgevoerde
bemesting

6.2.groeperen
gegevenswatergiften
bemesting
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FUNCTIE 6: WATERGEVEN EN BEMESTING
PROCES 6.1: INVENTARISEREN WATER- EN MESTBEHOEFTE
6.1.-: BEOORDELEN UITGEVOERDE BEMESTING
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijken van de gerealiseerde bemestingsresultaten
en/of het bemestingsadviesmet de bemestingsnormen en de uitgevoerde bemesting.Opbasis van deze vergelijking hetvoorlopig vaststellen van de uit tevoeren bemesting.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Analyseresultaten

ATTRIBUTEN
-aanduiding analyseresultaat
- aanduiding partij
of- nr. teeltplaats
- datum binnenkomst analyse
- EC wortelmedium
- gehalte voedingselement
Bemestingsadvies
- nr. analyseresultaat
- nr. voorraadbak
- naam v.p.m.
- hoeveelheid benodigd
- eenheid
- aantal herhalingen
- opmerkingen t.a.v.
bemesting
- nr.teeltbeschrijving
Normatieve voedingstoestand
wortelmedium
- gewasstadium
- periodenummer
- EC wortelmedium norm
- pH wortelmedium norm
- pH (KCl)wortelmedium norm
- gehalte voedingselement
wortelmedium norm
Normatieve voedings- volgnr.norm voedingstoestand
oplossing
wortelmilieu
- weeknummer
- periodenummer
- gewasstadium
- EC voedingsoplossing norm
- pH voedingsoplossing norm
- gehalte voedingselement
voedingsopl.norm
Verbruik normatiefmeststof -volgnr.norm voedingsoplossing
- naam v.p.m.
- soort voedingsnorm
- hoeveelheid benodigd
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Verbruik,v.p.m.

Klimaat gerealiseerd

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Verbruik v.p.m.

Analyseresultaten
Bemestingsadvies

- eenheid
- naamv.p.m.
- hoeveelheid (gerealiseerd)
- eenheid
- opmerkingen t.a.v. klimaat

ATTRIBUUT
- naam v.p.m.
- hoeveelheid benodigd (gepland)
- eenheid
- opmerkingen t.a.v.analyseresultaten
- opmerkingen t.a.v.bemesting

PROCESUITVOERING
- Selecteer de analyseresultaten en/ofhetbemestingsadvies.
- Vergelijk de analyseresultaten en/of bemestingsadvies met de
bemestingsnormen.
- Vergelijk de analyseresultaten en/ofbemestingadvies metde
uitgevoerde bemesting.
- Betrekdegerealiseerde klimaatomstandigheden bij debeoordeling.
- Bepaal een geplande bemesting opbasisvandevergelijking,
debemestingsnormen en de gerealiseerde bemesting.

23

FUNCTIE6:WATERGEVENENBEMESTING
PROCES6.2:UITVOERENWATERGIFTENBEMESTING
6.2.-:GROEPERENGEGEVENSWATERGIFTENBEMESTING
OMSCHRIJVING:
HetgroeperenvanEC-,pH-,drain-enwatergiftgegevensmet
eenbepaaldeplaatsaanduidingenvaneenbepaaldeweek.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
-nr.gewastoestand
-datumbeschrijving
-nr.teeltplaats
-hoeveelheiddrain
-ECdrain
-pHdrain
-ECwortelmedium
-pHwortelmedium
Instellingvoedingsoplossing -ECvoedingsoplossing
-pHvoedingsoplossing
-datumwatergift
Watergift
-starttijdstip
Instellingstart
-typestart
Instellinghoeveelheid
-nummerkraanvak
-hoeveelheid
OPGELEVERDEAFGELEIDE
GEGEVENS:

weeknummer
gemiddeldehoeveelheiddrain
cumulatievehoeveelheid
drain
gemiddeldeECdrain
gemiddeldepHdrain
gemiddeldeECwortelmedium
gemiddeldepHwortelmedium
gemiddeldeECvoedingsoplossing
gemiddeldepHvoedingsoplossing
totalewatergift
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REKENREGELS
Het gemiddelde resultaat isde som van de gemeten waarden over
eenweek gedeeld door het aantalmetingen.Met resultaat wordt
bedoeld de gemeten EC-,pH-waarden enhoeveelheid drain.
zo= zondag
ma=maandag

zo
gemeten
Gemiddeld resultaat =
aantal metingen

De cumulatieve hoeveelheid drain isdeweeksom van dedagelijkse hoeveelheden drain.

Cumulatieve hoeveelheid drain = ^>

zo
hoeveelheid drain
d=ma

De totalewatergift isdeweeksom van de afzonderlijke watergiften.

Totale watergift = ^>

zo
watergift
d=ma

OPMERKINGEN:
- DepH waarden mogen officieel niet gemiddeld worden
(logaritmische waarden). Lopen dewaarden niet te sterk
uiteen (variatie <0.5) dan isde gemiddelde waarde een
redelijke benadering.
- De gemiddelde resultaten en cumulatieve cijfers worden
gebruiktbij externe bedrijfsvergelijking.
- Inde formules iservan uitgegaan,dat de gegevensverwerking
geautomatiseerd is.Inhet geval van handmatige verwerking
zaldeweek lopen van zaterdag t/m vrijdag.De formules
dienen dan aangepast teworden.
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PROCESDECOMPOSITIE
CLUSTER: NORMEN VOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
FUNCTIE 7: GEWASBESCHERMING EN CHEMISCHE GROEI/BLOEIREGULATIE

7.3
uitvoeren
gewasbescherm.
handelingen

7.3.uitvoeren
gewasbescherm.

7.3.beoordelen
uitgevoerde
gewasbescherm.
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FUNKTIE 7:GEWASBESCHERMING EN CHEMISCHE GROEI-/BLOEIREGULATOREN
PROCES 7.3:UITVOEREN GEWASBESCHERMINGS-EN CHEMISCHE
GROEI-/BLOEIREGULERENDE HANDELINGEN
7.3.-:BEOORDELEN UITGEVOERDE GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Het bestuderen van het resultaat van deuitgevoerde gewasbeschermings-handeling enhetbeoordelen van dit resultaat.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking uitgevoerd

Bewerking gepland

Verbruikv.p.m.

Gewastoestand

Klimaat gerealiseerd

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- datum werkuitvoering
- tijdstip aanvang werk
- opmerkingen t.a.v. uitvoering
encoördinatie
- keuze uit:nummer cel
nummer produktieafd.
nummer teeltlaag
nummer teeltplaats
- aanduiding partij
- naam v.p.m.
- merknaam
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- toepassingsmethode
- diagnose
- aantal geteld ]=mate van
- eenheid
] aantasting
- opmerkingen t.a.v. klimaat

ATTRIBUUT
- resultaat gewasbescherming
- opmerkingen t.a.v. resultaat

PROCESUITVOERING
- Selecteer deuitgevoerde bewerking betreffende degewasbeschermings-handeling en debijbehorende geplande bewerking.
- Zoekhierbijhet gebruiktemiddel.
- Neem de uitgangsituatie voor en tijdens de uitvoering in
beschouwing.
- Beoordeel het resultaat van de behandeling.
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OPMERKINGEN:
-Hetbeschrijvenenbeoordelenvanderesultatenvande
uitgevoerdegewasbeschermingshandelingwordtgezienalseen
deelprocesvanhetprocesuitvoerengewasbescherming.
-Hetgegeven 'opmerkingent.a.v.klimaat'wordtgebruiktbij
debeoordelingvanhetresultaat.Hetentiteittype 'klimaat
gerealiseerd'valtonderdeclusterklimaatbeheersing enis
alszodanighiernietbeschreven.
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PROCESDECOMPOSITIE
CLUSTER:NORMENVOOROPERATIONEEL GEBRUIK
FUNKTIE 9:OOGST,VERWERKING ENLEVERING

9.4
leveren

9.1
inventariseren
oogstbewerkingen
J

9.4.groeperen
opbrengst
gegevens

9.1.beoordelen
produktie

9.1.beoordelen
prijs
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FUNKTIE 9: OOGST,VERWERKING EN LEVERING.
PROCES 9.1: INVENTARISEREN OOGSTBEWERKINGEN
9.1.-: BEOORDELEN PRODUKTIE
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijken van degerealiseerde produktie met de normatieveproduktie enhetvervolgens beoordelen van deze realisatie ten aanzien van de eventuele consequenties voor de te
verwachten produktie.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd

ATTRIBUUT
-aanduiding partij
- week-/periodenummer
- prod, gerealiseerd
- eenheid
-opmerkingen t.a.v.het gewas
-nummer teeltbeschrijving
- hoeveelheid normatief

Gewastoestand
Produktie normatief

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd

ATTRIBUUT
-opmerkingen n.a.v. beoordeling

OPGELEVERDE AFGELEIDE GEGEVENS:- PRODUKTIEPEIL
OMSCHRIJVING:
De afwijking van deproduktie normatief die opditmoment
zichtbaar isenwaarvan een terugkeer tot de norm op korte
termijn nietverwachtmagworden. Hetproduktiepeil is slechts
relevant voor teelten waarvan meermalig wordt geoogst.
REKENREGELS VOOR AFLEIDING:

produktie gerealiseerd
w=w-i
produktiepeil =

*100%

produktie normatief
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N.B.Hetaantalwekeni,waaroverhetproduktiepeilwordt
berekend,isafhankelijkvanhetgewas.
OPMERKING:
Voordebepalingvandeteverwachtenproduktieindekomende
weekwordennaasthetproduktiepeileenaantalinformatiestromenonderkendnamelijk:
-beoordelingvandegerealiseerdeproduktie,
-denormatieveweekproduktieingevalsprakeisvaneen
duidelijkproduktieverloopdoordetijd (produktie-krommen),
- (nog)nietstriktformaliseerbare factorenzoalsdeweersverwachtingvoordekomendedagen,ziekteinhetgewas,
zettingsproblemenendergelijke.
Declusterinventarisatie/coördinatie zalhetverbandaan
moetengevenhoeopbasisvanbovengenoemde informatiestromen
totbetrouwbare (gewasafhankelijke)produktieverwachtingen kan
wordengekomen.Indienditnietmogelijkblijkt,danisnader
onderzoekopditpuntgewenst.
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PROCES9.1 :INVENTARISERENOOGSTBEWERKINGEN
9.1.- :BEOORDELENPRIJS
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijkenvandegerealiseerdeprijsmetdenormatieve
prijsvaneenartikelomtebeoordelenofditconsequenties
heeftvoordeteverwachtenprijs.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Prijsgerealiseerd

Prijsnormatief

OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Prijsgerealiseerd
OPGELEVERDEAFGELEIDE
GEGEVENS:

ATTRIBUUT
-naamartikel
-weeknummer
-prijsbedrijf/veiling
-aanvoerveiling
-naamartikel
-prijsnormatief

ATTRIBUUT
-opmerkingent.a.v.prijsvorming

-prijspeil

OMSCHRIJVING:
Deafwijkingvandeprijsnormatiefdieopditmomentbeschikbaarisenwaarvooreenherstelopkortetermijnnietverwacht
magworden.
REKENREGELVOORAFLEIDING:
w
aanvoer
^> prijsbedr/veiling *veiling
w=w-i
w
Prijspeil=

*100%
w
^
prijsnormatief*aanvoernorm.
w=w-i
w

w=week
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OPMERKINGEN:
Voordebepalingvandeverwachtenprijsindekomendeweek
zijnreedseenaantalinformatiestromenonderkendnl.;
-beoordelingvandegerealiseerdeprijs,
-degerealiseerdeweekprijsinvoorgaande (totmaximaal3)
jaren.Wekenwaarineenfeest-ofgedenkdagvoorkomtdienen
inditverbandtewordenonderscheiden.Ditbetreftdanmet
namedeprijzenvoorsierteelt-artikelen.
- (nog)nietstriktformaliseerbarefactorenzoalsdeweersverwachtingvoordekomendedagene.d..
-deactueleprijsvaneenartikelwordtgegevendoorde
afzonderlijkedagprijzenvandeafgelopen6veildagen.

33

FUNKTIE 9: OOGST,VERWERKING EN LEVERING
PROCES 9.4: LEVEREN
9.4.-: GROEPEREN OPBRENGST GEGEVENS
OMSCHRIJVING:
Hetgroeperen vanproduktie -enprijsgegevens tot kengetallen
opbasisvan dagafschriften van deveiling c.q. afleverbonnen.
N.B.Alvorens deze kengetallen worden berekend dientgecontroleerd teworden of de,op de facturen aangegeven hoeveelheden
afgezette artikelen overeenkomen metde aangevoerde hoeveelhedenartikel.
Uitgangspunten:
- Deweek vangt aanopmaandag (zie cluster UITVOERING)
- De oogstdatum ishet criterium voor de toerekening van produktie naar eenbepaalde week en dus niet de datum van
verwerking c.q. aflevering. Deproduktie isdan gekoppeld
aande oogstarbeid. Opdezewijze wordt tevens een ruimer
beeld gegeven van deweekproduktie,onafhankelijkvan de
duur vanbewaring.Momenteel isde opbrengstvergelijking
echter veelal gebaseerd opveilinggegevens,waarbij de datum
van afzet het criterum isvoor sommering totweekgegevens.
Ingeval er sprake isvan een geleidelijk afzetpatroon door
de tijd,voldoen dezecijfers.
- De kengetallen worden berekend perm2 oppervlakte netto
beteelbaar voorpotplanten,enperm2 oppervlakte netto kas
voor groenten en snijbloemen, (ziebijlage9 ) .
Gehanteerde indices inderekenregels:
a
ag
d
p
st
w

= artikelaanduiding
= artikelgroep
= dagaanduiding
= partij-aanduiding
=huidige standplaats of (bijpotplanten) de grootste
bezette standplaats op 1 tijdstip
=weeknummer.
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KENGETALLENMET BETREKKING TOTDE OPBRENGST
*PRODUKTIE GEREALISEERD(van entiteittype :opbrengst
gerealiseerd)
OMSCHRIJVING:
De gerealiseerde weekproduktievan eenpartij per m2, per
artikel en/ofper artikelgroep.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partij

ATTRIBUUT
-aanduiding partij
- aanduiding teeltbeschrijving
-datum oogst
- aantal geoogst
-naam artikel
- hoeveelheid per eenheid fust
-opp.netto kap/beteelbaar
-percentage bezet

Verwerkte partij
Artikel
Teeltplaats
Standplaats
REKENREGEL VOOR AFLEIDING:
zo

/
(aant.geoogst) *(hoev.h./eenh.fust)
d=ma
a,w,d
a
Prod,gereal.

=
p,a,w
i+n
(opp.netto kas-beteelb)*(perc.bezet)
st=i

OPMERKINGEN:
- De 'produktie gerealiseerd'wordtweergegeven inde eenheid
zoals deze indebedrijfsvergelijkingwordt gebruikt.Hetattribuut 'aantalgeoogst'vanhet entiteittype 'verwerkte
partij' geefthet aantal eenheden fustdat isgeoogst en
verwerktvoor aflevering, (deproduktie gerealiseerd wordt
dusberekend inclusief doordraai!)
- De rekenregel voor 'produktiegerealiseerd'vormt de basis
voor deberekening van een aantal andere kengetallen.Gedacht kanhierbijworden aan;
- sommering van de gerealiseerde produktie over meerdere
partijen,
- sommering van degerealiseerde produktie over meerdere
artikelen (o.a.artikelgroep :bijv.de totale weekproduktie van een partij, zonder een uitsplitsing naar de te
onderscheiden artikelen te maken),
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- sommering van de gerealiseerde produktie over meerdere
weken (o.a.periode produktie,cumulatieve produktie).
*SORTERING(van entiteittype :opbrengst gerealiseerd)
OMSCHRIJVING:
Degerealiseerde weekproduktie van een artikel ten opzichte
van de totaleweekproduktie (vaneenpartij) van alle
artikelen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd
Artikel

ATTRIBUUT
-prod, gerealiseerd
- weeknummer
-naam artikel
- naam artikelgroep

REKENREGEL VOOR AFLEIDING
(Prod,gereal.)
p,a,w
Sortering

=
p,a,w
(Prod,gereal,artikelgroep )
p,ag,w

met

a
m

Prod,gereal,artikelgr.

=

Prod, gereal

p,ag,w

p,a,w
a=a
1

Artikelgroep agomvat de artikelen :a ,

a
1

m

*PRIJS BEDRIJF(van entiteittype =prijs gereal.)
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde prijsper elementaire eenheid artikel (kg.,st.,
1.,die een dag of ineenweek verkregen bijverkoop vanaf het
bedrijf.
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BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Factuur
Factuurregel

ATTRIBUUT
- datum verkoop
- nummer factuurregel
- nummer verwerkte partij
- prijs
- hoeveelheid

REKENREGEL VOOR AFLEIDING:

hoeveelheid *prijsf
f=f
Prijsbedrijf =
p,a,d/w

i
hoeveelheid f
f=f

OPMERKINGEN:
- Uitgangspunt bij deberekening van deprijs voor een gehele
week isdathet aantal afleveringen >3.
Zoniet sommeer dan de omzet enhoeveelheden van 2opeen
volgende weken tebeginnenmet een onevenweeknummer.Indien
nuhet aantal leveringen >3 rekendan deprijs uit,zo niet
sommeer dan dehoeveelheid enomzet over deperiode (4
weken) waarin deweken vallen. Indien het aantal leveringen
>3 reken dan deprijs uit.Wekenmet een aangeduide feestgedenkdag worden niet indeberekening betrokken.
- Uitzondering op deze regelvormt deprijs voor de gehele
week die dientvoor deberekening van deopbrengst.
- Prijs bedrijf voor een dag voor een artikelwordt veelal op
een dagafschrift van deveiling reeds aangegeven.

*OPBRENGSTGEREALISEERD(van entiteittype: opbrengst
gerealiseerd)
OMSCHRIJVING:
De gerealiseerde geldelijke weekopbrengst van eenpartij per
m2per artikel en/ofper artikelgroep.
BENODIGDE GEGEVENS: Afgeleide gegevens
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REKENREGELVOORAFLEIDING:
Opbrengstgereal.= prod,gereal,xprijsbedrijf
p,a,w
p,a,w

p,a,w

Factuurregelnummers ftotenmetihebbenbetrekkingopafgeleverdepartijen,geoogstinweekw.
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PROCESDECOMPOSITIE
CLUSTER:NORMENVOOROPERATIONEEL GEBRUIK
FUNKTIE 16:EVALUATIE

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
arbeid

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
bemesting

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
gewasbescherm.

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
produktie

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
prijs
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FUNKTIE 16:EVALUATIE
PROCES 16.3:BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN ARBEID
OMSCHRIJVING:
Het verzamelen van nieuwe en actualiseren van bestaande taaktijden van eenbewerking op een individueel bedrijf.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking

Arbeid gerealiseerd

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- taaktijd
- taaktijdformule
- naam factor
- invloed factor
- werktijd per eenheid besteed
- afwijking werktijd besteed/
benodigd
- opmerkingen t.a.v. afwijking

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- taaktijd (nieuw)
- taaktijdformule
- invloed produktiegrootte
- naam faktor
- invloed faktor

PROCESUITVOERING
- Bepaalper bewerking de afwijking tussenwerktijd per eenheid besteed en de taaktijd.
- Verklaar de gevonden verschillen enbeslis of de taaktijd
voldoet.
- Verander de taaktijd opbasis van de gerealiseerde werktijd
(=werktijd per eenheid besteed) ofvoeg een nieuwe taaktijd
toe opbasis van dewerktijd per eenheid besteed.
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FUNCTIE 16:EVALUATIE
PROCES16.3: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN BEMESTING
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van nieuwe en actualiseren van bestaande
bedrijfsnormenvoor bemesting opbasis van uitgevoerdebemestingen en/of externe informatie.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Norm. voedingstoestand ]
wortelmedium
Norm.voedingsoplossing ]

ATTRIBUUT
- nr.teeltbeschrijving
- nr. teeltbeschrijving
- volgnr norm voedingstoestand
wortelmilieu
Verbruik normatief
] of - volgnr norm voedingsoplossing
meststof
- gewasstadium
-periodenummer
- soort voedingswaarde
Norm.voedingstoestand ]
wortelmedium
Norm.voedingsoplossing ]
soort voedingsnorm
EC norm
pH norm
pH (KCl)wortelmedium norm
gehalte voedingselement norm
Analyseresultaten
aanduiding partij
of- nr. teeltplaats
EC wortelmedium
pH wortelmedium
pH (KCl) wortelmedium
gehalte voedingselement
wortelmedium
opmerkingen t.a.v.gewas
Gewastoestand
naam v.p.m.
Verbruik normatief meststof
soort voedingsnorm
of externe gegevens
hoeveelheid benodigd
eenheid
naam v.p.m.
Verbruik v.p.m.
hoeveelheid benodigd
eenheid
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OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Norm.voedingstoestand ]
wortelmedium
Norm.voedingsoplossing ]

ATTRIBUUT
-nr.teeltbeschrijving

-volgnr.normvoedingstoestand
]
wortelmilieu
Verbruiknormatief
]of-volgnr.normvoedingsoplossing
meststof
-gewasstadium
-periodenummer
Norm.voedingstoestand ] -ECnorm (nieuw)
wortelmedium
Norm.voedingsoplossing ] -pHnorm (nieuw)
-pH (KCl)wortelmediumnorm
(nieuw)
-gehaltevoedingselementnorm
(nieuw)
Verbruiknormatief
- (naamv.p.m.)
meststof
-soortvoeidingsnorm
-hoeveelheidbenodigd (nieuw)
-eenheid
PROCESUITVOERING
-Selecteerdeanalyseresultatenvaneenmonsternameenhet
gerealiseerdeverbruikvandemeststoffen.
-Inventariseerdeexternegegevensaangaandebemesting.
-Wijzigdebedrijfsnormenvoorbemestingofvoegnieuwenormentoe.
OPMERKINGEN:
-DeattributenECnorm,pH(H20)norm,pH(KCl)normenvoedingselementnormhebbenbetrekkingzowelopdenormwortelmediumalsdenormvoedingsoplossing.
-Hetattribuutgehaltevoedingselementiseenverkorteweergavevoorallevoedingselementen,zoalsdieonderdedesbetreffendeentiteittypenbeschrevenzijn.
-Hetattribuut 'opmerkingent.a.v.gewastoestand'wordtin
dezeclusternietverderbeschreven,maarisonderdeelvan
decluster 'inventariseren'.
-Hetproceskandevolgendeveranderingenopleveren:
*Dooraanpassingvandenormatievevoedingstoestandwortelmediumwijzigenookdenormatievevoedingsoplossingen
normatiefverbruikmeststof.
*Bijeengelijkblijvendenormatievevoedingstoestandwortelmediumkandenormatievevoedingsoplossingbijgesteld
wordenenhiermeeookhetnormverbruikmeststof.
*Nieuwenormenvoornormatiefverbruikmeststofkunnen
ontstaanwanneerovergestaptwordtophetgebruikvaneen
nieteerdergebruiktemeststof.
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FUNCTIE 16:EVALUATIE
PROCES 16.3:BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Hetverzamelen van nieuwe en actualiseren van bestaandebedrijfsnormen voor gewasbescherming opbasis van uitgevoerde
behandelingen en/of externe informatie.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking uitgevoerd

Verbruikv.p.m.

Gewastoestand

Bewerking voorgenomen of
externe gegevens

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
V.p.m.

ATTRIBUUT
- datum werkuitvoering
- tijdstip aanvang werk
- opmerkingen t.a.v. uitvoering
en coördinatie
- (naam v.p.m.)
- merknaam
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- toepassingsmethode
- diagnose
- aantal stuks ]=mate van
- eenheid
] aantasting
- resultaat gewasbescherming
- opmerkingen t.a.v. resultaat
- (aanduiding partij)
- (naam v.p.m.)
- (merknaam)
- hoeveelheid benodigd
- dimensie
- toepassingsmethode

ATTRIBUUT
- naam v.p.m.
- merknaam
- werkzame stof
- werking middel
- nevenwerking middel
- wachttijd
- schadewerking aan gewas
- schadewerking biologische
bestrijding
- gewasstadium toediening
- ontwikkelingsstadium
- vorm middel
- startnorm (biol. bestrijding)
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Bewerkingvoorgenomen

beoordelingsnorm (biol.bestr.)
opmerkingent.a.v.v.p.m.
(naambewerking)
hoeveelheidbenodigd
dimensie
aantalherhalingen
toepassingsmethode

PROCESUITVOERING
-Selecteerhetresultaatvaneenuitgevoerdegewasbeschermingshandeling.
-Zoekhierbijdeoverigebenodigdegegevens.
-Inventariseerdeexternegegevensovergewasbeschermingsmiddelen.
-Wijzigdebedrijfsnormenvoorgewasbeschermingofvoeg
nieuwenormentoe.
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FUNKTIE 16: EVALUATIE
PROCES 16.3:BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3.-: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN PRODUKTIE
OMSCHRIJVING:
Bijhouden van eenproduktienorm voor een gewas geteeld volgens
eenbepaalde teeltbeschrijving,per weekof teeltweek.
Uitgangspunten:
- Deweek vangt aan opmaandag (ziecluster Uitvoering).
- De kengetallen worden berekend perm2 oppervlakte netto
beteelbaar voorpotplanten enperm2 oppervlakte netto kas
voor groenten en snijbloemen (ziebijlage9 ) .
- Gehanteerde indices inderekenregels:
a = artikelaanduiding
p =partij-aanduiding
t = aanduiding teeltbeschrijving
w =weeknummer
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITYPE
Opbrengst gerealiseerd

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Produktie normatief

ATTRIBUUT
-aanduiding partij
- weeknummer
- hoeveelheid geoogst
- eenheid
- naam artikel

ATTRIBUUT
-produktie normatief

*PRODUKTIENORMATIEF (Vanentiteittype:produktie normatief)
OMSCHRIJVING:
Deonder normale omstandigheden teverwachten produktie van
een gewas ineen bepaalde week geteeld volgens een bepaalde
teeltbeschrijving.
Voor deberekening van de 'produktienormatief',wordtonderscheid gemaakt tussen eenmalig enmeermalig teoogstengewassen.
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eenmalig teoogsten gewassen:
j-k

j=j-l

PRODUKTIE GEREAL.
P(t),A,W

produktie norm.
t,w

*VERWACHTINGSFAKTOR PRODUKTIE

j-k
j=j-l

K <3
PARTIJ P(t)=l,

N GETEELD VOLGENS TEELTBESCHRIJVING t

t =aanduiding teeltbeschrijving
w = teeltweeknummer

De 'gemiddelde produktie' isgebaseerd opde gerealiseerde
produkties vanpartijenp geteeld volgens teeltbeschrijving t
van de afgelopen jaren (maximaal) 3jaren.
Over het algemeen zal de gemiddelde produktie van eenmalig te
oogsten gewassenberekentworden opbasisvande totale
gerealiseerde produkties van de afgelopen jaren.Dit omdat de
uitsplitsing naar weken vaak geen zinheeft ende nauwkeurigheid gering.Dit heeft dan voornamelijk betrekking op gewassen
met een vaste standplaats.Voor de ruimteplanning vanpotplanten kanhetwel zinvol zijn,inzicht indewekelijkse produktie van afzetklare artikelen tehebben.
- meermalig te oogsten gewassen
j-k
j=j-l
produktie norm.

w-1
PROD.GEREAL.
w=w-l

=
t,w

k *3

K <3
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P(t),A,W
*VERWACHT.
FACTOR PROD.

TOELICHTING
De 'produktiegemiddeld'isgebaseerdophetvoortschrijdende
gemiddeldevandeafgelopen,actueleenvolgendekalenderweek/teeltweekvandevoorgaande (maximaal)3jaren.
N.B.:Bijhetontbrekenvangegevenswordtexterneinformatie
aangewend.
*VERWACHTINGSFACTORPRODUKTIE
OMSCHRIJVING:
Subjectievedoordeondernemertebepalenfactorwaarin
structureletendenzentotuitdrukkingwordengebracht.Gedacht
kanhierbijwordenaaneenproduktietoename-trendvanafgelopenjaren,eenaanpassingindebedrijfsuitrusting,teeltmethodeendergelijke.
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PROCES 16.3 :BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN
16.3..: BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN PRIJS
OMSCHRIJVING:
Bijhouden van deprijsnorm voor een artikel inhetvoor het
bedrijf relevante handelskanaal.
Uitgangspunten; zieproces 16.3.- :bijhouden bedrijfsnormen
produktie
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
Prijs gerealiseerd
-aanduiding partij
- weeknuiraner

- naam artikel
- prijs bedrijf
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Prijs normatief

ATTRIBUUT
-prijs normatief

* PRIJS NORMATIEF

-naam artikel
- weeknuiraner

- prijs normatief
OMSCHRIJVING:
Deonder normale omstandigheden teverwachten prijs voor een
artikel bijverkoop inhet reguliere handelskanaal
REGENREGEL VOOR AFLEIDING:
j-k
^T
prijs bedrijf
j=j-l
a,w
Prijs normatief =
a,w

*VERWACHTINGSFACTOR
PRIJS

K

K <3
a =aanduiding artikel

w = weeknuiraner af feestweek aanduiding
*VERWACHTINGSFACTOR PRIJS
OMSCHRIJVING:
Subjectieve door de ondernemer tebepalen factor waarin een te
verwachten tendens totuitdrukking kanworden gebracht zoals
aanplantprognoses endergelijke.
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OPMERKING:
Gebruikvan 'prijsnormatief'vooro.a.saldoberekeningen.
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BIJLAGE6
DATAMODELCLUSTER:NORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIK
BESCHRIJVINGVANDEENTITEITTYPEN
Deentiteittypenwordeninalfabetischevolgordebehandeld.
Perentiteittypewordtweergegeven:
-denaam
-eenomschrijving
-deattributen
-derelatiesnaarandereentiteittypen
Bijdeattributenwordendiversetypenattributenonderkend:
-sleutel-attribuut
-informatie-attribuut:
-verplichtoptenemenattribuut
-optioneelattribuut
-relatie-attribuut

=*
=v
==()

Relatie-attributenverwijzennaareenanderentiteittype.Om
tevoorkomendatmetdezeverwijzingdesomsuitgebreide
sleutel (hettotaalvansleutel-attributen)vanhetentiteittypemoetwordenherhaald,isoverdetotalesleuteleen
overkoepelend sleutelattribuuttoegevoegd,beginnendmet:
AANDUIDING
Dezeoverkoepelendesleutelattributen
hebbengeeninhoudelijkebetekenisenwordenooknietnader
beschreven.
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52

ENTITEITTYPE:AANTASTING
OMSCHRIJVING:
Deziekte/aantasting diebijeengewaskanvoorkomen.
ATTRIBUTEN:
*v (naamgewas)
*vnaamaantasting
vgevoeligheidgewas
-periodevanvoorkomen
-gewasstadiumvanvoorkomen
RELATIES:
-Eenofmeeraantastingenhebbenbetrekkingopeengewas.
-Eenaantastingkanleidentothetuitvoerenvaneenofmeer
normatievebewerkingen.
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A

ENTITEITTYPE:ANALYSERESULTATEN (afgesplitst van gewasA
toestand) (cl.uitvoering))
OMSCHRIJVING:
De concentratie van elementen,deEC endepH die voor/tijdens
de teelt gemetenworden door een analyselaboratorium.
ATTRIBUTEN:
* - (aanduiding partij)
]
* - (nummer teeltplaats)
] aanduiding analyseresultaten
* vdatum monstername
]
* vvolgnummer monster
- datum binnenkomst analyse
- diepte monstername
- plaats monstername
SUB type analyse
VOEDINGSELEMENTEN
BODEMSAMENSTELLING
v bemestingssysteem
v gehalte organische stof
v ECwortelmedium
v gehalte afslibbaar
v gehalte koolzure kalk
-pHwortelmedium
- pH (KCl) wortelmedium
- K gehalte wortelmedium
- Na
- Ca
- Mg
keuze uit:-NH4 gehalte wortelmedium
- N03
of -N
- Cl gehalte wortelmedium
- S04
- HC03
_p
"
"
- Fe
- Mn
- Zn
-B
- Cu
- EC voedingsoplossing advies
- opmerkingen t.a.v. analyseresultaten
RELATIES:
- De analyseresultaten van een ofmeer datahebben betrekking
opeenpartij, opeen standplaats binnen eenpartij of op
eenteeltplaats.
OPMERKINGEN:
- Bij teelt inde grond kanmen kiezen omeenmonster naar een
partij ofnaar een teeltplaats teverwijzen.
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-DeattributenKgehalteenz.wordenbeschrevenals1at- A
tribuutonderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT

ENTITEITTYPE:ARBEIDGEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Dewerktijddienodigwasvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking,ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naamgewas)
*- (naamteeltsysteem)
*vkeuzeuit: weeknummer
periodenummer
vwerktijdbesteedtotaal
vhoeveelheidgerealiseerd
veenheid
vwerktijdpereenheidbesteed
-naammedewerker
-afwijkingwerktijdbesteed/benodigd
-opmerkingent.a.v.afwijking
-werktijdpereenheidgepland
RELATIES:
-Dearbeidgerealiseerdheeftbetrekkingopeenofmeer
geplandewerkopdrachten.
OPMERKINGEN:
-Denaamvandemedewerker isalleenrelevantwanneerde
werkopdrachtenopgedragenperpersoonwordenuitgegeven.
-Deoverigedrieoptioneleattributenkunnenpasingevuld
wordennauitvoeringvanhetproces 'beoordelenbesteedde
werktijd'.
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ENTITEITTYPE:ARTIKEL
(aanpassing opcluster uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Eenplant ofplantedeel (blad,bloem,vrucht,bol of knol)
afkomstig vanhetbedrijf en geschikt gemaaktvoor demarkt.
ATTRIBUTEN:
* vnaam artikel
] aanduiding artikel
- (naam artikelgroep)
- naam produkt
- code produkt
v code fust
vhoeveelheid per eenheid fust
- verpakking
- kwaliteit produkt
SUB type artikel
GROENTEN
SNIJBLOEMEN
POTPLANTEN
BOLLEN
- kleur
- steellengte
- lengte/breedte - bolmaat
- klasse
- aantal knoppen
- potmaat
- voorbehandeling
- stekkenper pot
- scheuten per plant
- knoppen/bloemen per
planten
RELATIES:
- Een artikel komtbinnen verwerkte partijen ophet bedrijf
voor.
- Een ofmeer artikelen behoren toteen artikelgroep.
- Een artikel samengesteld heeftdiverse artikelaandelen.
- Een artikelheeft een normatieve prijs voor een ofmeer
perioden.
- Een artikel kan ineen ofmeer perioden ineen normatieve
hoeveelheid worden geproduceerd, volgens eenteeltbeschrijving.
OPMERKINGEN:
- Speciale kenmerken waarin artikelen zich onderscheiden
kunnen inde naam vanhet artikelworden opgenomen bijvoorbeeld Yucca stam 60/90/120
- De artikelaanduiding iseen sterkverkorte naam van het
artikel voor dagelijks gebruikophet bedrijf,waarin code's
kunnenworden opgenomen.
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A

ENTITEITTYPE:ARTIKELGROEP
OMSCHRIJVING:
Hettotaalvanartikelendiegelijktijdig (kunnen)worden
geoogstvaneengewas.
ATTRIBUTEN:
*vnaamartikelgroep
vnaamprodukt
vcodeprodukt
RELATIES:
-Binneneenartikelgroepkunneneenofmeerartikelenworden
onderscheiden.
-Eenartikelgroepkaneennormatieveprijshebbenvooreenof
meerperioden.
-Eenartikelgroepkanineenofmeerperiodenineennormatievehoeveelheidwordengeproduceerdvolgenseenteeltbeschrijving.
OPMERKING:
Hetentiteittypeartikelgroepwordtnaasthetentiteittype
artikelonderscheiden,omdatdeartikelgroepmetbijbehorende
normatievehoeveelheidenprijsessentieelisvoorde
taktischeplanning.Voorbedrijfsvergelijkingiseenverdere
detaillering inartikelenvanbelang.

ENTITEITTYPE:ARTIKELAANDEEL
OMSCHRIJVING:
Hetaandeelvaneenartikelzoalsdatineenartikelsamengesteldgeschiktgemaaktwordtvoordemarkt.
ATTRIBUTEN:
*v (naamartikel (samengesteld))
*v (naamartikel)
vaandeel
RELATIES:
-Meerdezeartikelaandelenvormentezamendesamenstelling
vaneenartikelsamengesteld.
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A

ENTITEITTYPE:BEMESTINGSADVIES
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvaneenmeststofdiegeadviseerdwordtdooreen
analyselaboratoriumvooroftijdensdeteeltnamonstername.
ATTRIBUTEN:
*v (nr.analyseresultaat)
*-nr.voorraadbak
*v (naamv.p.m.)
vhoeveelheidbenodigd
vdimensie
-aantalherhalingen
-opmerkingent.a.v.bemesting
RELATIES:
-Bemestingsadviezenvoorverschillendemeststoffenbehoren
bijdeanalyseresultatenvaneenmonster.
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B

ENTITEITTYPE:BEWERKING
OMSCHRIJVING:
Eentechnischsamenhangendgeheelvanhandelingendieaaneen
teeltofproduktie-eenheidkanwordenverricht,dewijze
waaropdezeuitgevoerddienentewordenendedaarbijbehorendenormatievewerktijdpereenheid.
ATTRIBUTEN:
*vnaambewerking
-omschrijvingbewerking
-bewerkingscategorie
-aardwerkzaamheden
-plantdichtheid
vkeuzeuit:taaktijd
taaktijdformule
- invloedproduktiegrootte
-naamfaktor1
-invloedfaktor1
-naamfaktor2
- invloedfaktor2
RELATIES:
-Eenbewerkingkaninmeerbewerkingennormatiefworden
opgenomen.
-Eenbewerkingkanleidentoteennormatiefverbruikvaneen
ofmeerv.p.m.'s.
OPMERKINGEN:
-Ineenbewerkingisdewerkmethodealopgenomenomdatopde
meestebedrijveneenbewerkingmaarop1manierwordtuitgevoerd.
-Wanneermenbewerkingenwilonderscheidennaarsoortof
soortengroepvanwegeverschilinuitvoeringen/oftaaktijd
danisditaantegevenindenaamvandebewerking,bijvoorbeeldoogstenrondetomaat,oogstenvleestomaat.
TOELICHTING:
Hetopsplitsenvandebewerkingenincatagoriënvindtplaats
tenbehoevevandebedrijfsvergelijking.Voorstellentotcatagorie-indelingwordengedaandoorhetI.M.A.G. (zieattribuutbeschrijving:bewerkingscategorie).
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B

ENTITEITTYPE: BEWERKING GEPLAND
(aanpassing op cluster uitvoering, entiteittype: WERKOPDRACHT
GEPLAND)
OMSCHRIJVING:
Een geplande handeling voortkomend uit de inventarisaties.
ATTRIBUTEN:
* v nummer bewerking gepland
v (naam bewerking)
v keuze uit :datum gewenst
of
weeknummer +
aantal herhalingen
- tijdstip gewenst
vwerktijd gepland
- (aanduiding partij)
v keuze uit: (nummer cel)
(nummer produktieafdeling)
(nummer teeltlaag)
(nummer teeltplaats)
(naamd.p.m.)
(nummervoorraadbak)
- omschrijving bewerking aanvullend
- status bewerking gepland

OPMERKINGEN:
- De naam van het entiteittype 'werkopdrachtgepland' (cluster
uitvoering) isgewijzigd in 'bewerking gepland' inverband
met uniformering over de takkenheen.
- Nummer werkmethode isveranderd innaam bewerking.
- Voor eenbewerking diemeerdere kerenper week uitgevoerd
moetworden kan eenbewerking gepland voor de gehele week
metbijbehorende frequentie worden bepaald ofvoor iedere
bewerking apartwordt een bewerking gepland bepaald.
- De naam arbeidsduur isopvoorstel van het I.M.A.G. gewijzigd inwerktijd
Onderscheid wordt gemaakt in:
- werktijd gepland, benodigd enbesteed en in
- werktijdper eenheid gepland,benodigd enbesteed.
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E

ENTITEITTYPE:BEWERKING OPGEDRAGEN
B
(aanpassing op cluster uitvoering,entiteittype: WERKOPDRACHT
OPGEDRAGEN)
OMSCHRIJVING:
De taakdie eenwerknemer krijgt opgedragen en die betrekking
heeft ophetuitvoeren van een handeling.
ATTRIBUTEN:
* v (nummerbewerking gepland)
*v (naam medewerker)
vdatum gepland
- tijdstip gepland
- werktijd benodigd
- plaats aanduiding
- opmerkingen t.a.v. uitvoering
- statusbewerking opgedragen
OPMERKINGEN
-Aanduiding plaats istoegevoegd als aanvullend attribuut.
- Status istoegevoegd als aanvullend attribuut.
- De naam vanhet entiteittype 'werkopdrachtopgedragen'
(cluster uitvoering) isgewijzigd in 'bewerking opgedragen',
inverband met uniformering over de takkenheen.

ENTITEITTYPE:BEWERKING UITGEVOERD
(aanpassing op cluster uitvoering, entiteittype: WERKOPDRACHT
UITGEVOERD)
OMSCHRIJVING:
De taakdie eenwerknemer binnen een dag heeft gerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerbewerking gepland)
*v (naam medewerker)
* v datum werkuitvoering
- tijdstip aanvang werk
vwerktijd besteed
- opmerkingen t.a.v.uitvoering en coördinatie
OPMERKING:
De naam vanhet entiteittype 'werkopdracht uitgevoerd'
(cluster uitvoering), is gewijzigd in 'bewerking uitgevoerd',
inverbandmet uniformering over de takkenheen.
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ENTITEITTYPE: BEWERKING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Debewerking die aan een teeltmoetworden verricht ende
periode waarin ditmoet geschieden.
ATTRIBUTEN:
*v (naam bewerking)
* v keuze uit: (nr teeltbeschrijving)
(aanduiding teeltsysteem)
(naam aantasting)
* v keuze uit: weeknummer
]bij teeltbeschrijving
periodenummer
]
teeltweeknummer ]bij teeltsysteem
gewasstadium
]
]bij aantasting
behandelingsdag
]
- aantal herhalingen
SUB GEWASBESCHERMING
- (naamv.p.m.)
- (merknaam)
- hoeveelheid benodigd
- dimensie
- aantal herhalingen
- toepassingsmethode
RELATIES:
- Een bewerking voorgenomen heeftbetrekking op een teeltsysteem, een teeltbeschrijving of op een aantasting.
- Eenbewerking voorgenomen omvateen bewerking.
- Ineenbewerking voorgenomen kanhet verbruik van een v.p.m.
worden opgenomen.
OPMERKINGEN:
- Inhet geval de bewerking afhangt van de teeltbeschrijving
moet een keuze gemaaktworden uitde attributen nr.periode
en nr. kalenderweek.
- Inhet gevaldebewerking afhangtvanhet teeltsysteem moet
een keuze gemaaktworden uit de attributen nr. teeltweek of
gewasstadium.
- Inhet geval debewerking afhangtvan een opgetreden ziekte
moet een keuze gemaaktworden uitde attributen gewasstadium
en behandelingsdag.
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B

ENTITEITTYPE:ELEMENTGEHALTE
(voorlopigebeschrijving)
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvaneenelementdieaanwezigisineen
meststof
ATTRIBUTEN:
*v (naamv.p.m.)
*vnaamelement/meststof
vgehalteelement/meststof
RELATIES:
-Eenofmeerelementgehaltenhorenbijeenv.p.m.meststof.
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ENTITEITTYPE: GEWAS
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de geteelde of te telen groep planten ofplantmateriaal.
ATTRIBUTEN:
* vnaam gewas
v soortnaam
v naam cultivar/ras
- groeiwijze
RELATIES:
- Een gewas kan geteeld worden volgens een ofmeer teeltsystemen.
- Een gewas kenteen ofmeer aantastingen.

ENTITEITTYPE: GEWASTOESTAND
(aanpassing cluster uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Eenmomentopname van (eendeel van) deplanten ineen partij,
bezien naar uiterlijke-of naar gemeten kenmerken.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding partij)
]nummer gewastoestand
* vvolgnummer gewastoestand ]
- (nummer teeltplaats)
- naam onderzoekslab.
v datum beschrijving
- opmerkingen t.a.v.het gewas
SUB type gewastoestand
PLANT
WORTELMEDIUM
v symptoom
-hoeveelheid drain
- diagnose
-EC drain
- aantal geteld
-pH drain
- eenheid
-EC wortelmedium
- resultaat gewas- -pH wortelmedium
bescherming
- opmerkingen t.a.v.
het resultaat
- uitval
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OVERIGE

G

ENTITEITTYPE:INSTELLINGHOEVEELHEID
(gelijkaancluster:uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidwaterofvoedingsoplossingdieperkraanvakper
gietbeurtgegevenmoetworden.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerkraanvak)
]nummerinstellinghoeveelheid
*vdatuminstelling
]
*-tijdstipinstelling ]
vhoeveelheidingesteld
RELATIES:
-Deingesteldehoeveelheidwordtgegevenbijelkevolgende
watergift
CONDITIES:
-Deinstellingisgeldendtotdatereennieuweinstelling
voorhetbetreffendekraanvakwordtgemaakt.
OPMERKING:
-Entiteittypeisnietveranderdtenopzichtevandebeschrijvingbijdeclusteruitvoering.Slechtsde,indeprocesbeschrijvingenbijdeonderhavigeclustervoorkomendeattributen,zijnbeschreven.
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I

ENTITEITTYPE;INSTELLING START
(gelijkaan cluster: uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Hetmomentwaarop de gietautomaat een signaalmoet ontvangen
omdedaarvoor inaanmerking komende kraanvakken de ingestelde
water-ofvoedingshoeveelheid tegeven.
ATTRIBUTEN:
v type start
vvolgnummer start
- (nummer kraanvak)
SUB type start

HANDSTART
- aantal
herhalingen

I

] nummer instelling start

TIJDSTART
v starttijdstip
v datum instel,
v tijdsinstel.
- datum einde
instelling
- tijdst.einde
instelling

STARTBAKSTART
v nr. startbak
v datum instel,
v tijdsinstel.
- datum einde
instelling
- tijdst.einde
instelling

STRALINGSSTART
v stralingscom.
v datum instel,
v tijdsinstel.
- datum einde
instelling
- tijdst.einde
instelling

RELATIES:
- Een startbepaaltwanneer er éénofmeer watergiften zullen
plaatsvinden.
OPMERKINGEN:
- Een startbak start kan zomoeten werken dat alleen overdag
opeen signaalwordt gereageerd,gegevens hierover moeten
dan inhet systeem worden opgenomen.
- Entiteittype isnietveranderd ten opzichte van de beschrijving bij de cluster:uitvoering. Slechts de,indeprocesbeschrijvingen bijde onderhavige cluster voorkomende attributen, zijnbeschreven.
CONDITIES:
- Een instelling startper kraanvak, komtvoor bijgebruik van
startbakken.Het ismogelijk dat een instelling van starts
per kraanvak inde toekomstmeer wordt uitgebreid.
- Tussen twee opvolgende starts kan eenminimale tijd moeten
verlopen;gegevens hierover moeten inhet systeem worden
opgenomen.
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ENTITEITTYPE:'KLIMAATGEREALISEERD'
OPMERKING:
-Ditentiteittypewordtuitgewerktindecluster:
Klimaatbeheersing.
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K

ENTITEITTYPE:NORMATIEVE VOEDINGSOPLOSSING
OMSCHRIJVING:
De concentraties van voedingselementen, deEC enpH inde
voedingsoplossing die tijdens de teelt gewenst zijn volgens
bedrijfsnormenen/of laboratorium-normen.
ATTRIBUTEN:
* vvolgnummer norm voedingstoestand
wortelmilieu
* - keuze uit:weeknummer
periodenummer
gewasstadium
* v soort voedingsnorm
- EC voedingsoplossing norm
- pH voedingsoplossing norm
- NH4 gehalte voedingsoplossing norm
-K
- Na
- Ca
- Mg
- N03
- Cl
- S04
- HC03
- H2P04
- Fe
- Mn
- Zn
-B
- Cu
- Mo

volgnummer normatieve
voedingsoplossing

RELATIES:
- Een normatieve voedingsoplossing wordt samengesteld vanuit
meer deze normatieve verbruiken vanmeststoffen (evt.op
verschillende manieren).
- Een ofmeer normatieve voedingsoplossingen dienen om een
normatieve voedingstoestand inhetwortelmelieuoppeil te
houden.
OPMERKING:
- De normatieve voedingsoplossing isde druppeloplossing die
aan deplanten wordt gegeven.
- De attributen:K gehalte voedingsoplossing norm enz.,zijn
beschreven als 1attribuut onder denaam GEHALTEVOEDINGSELEMENT
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ENTITEITTYPE:NORMATIEVEVOEDINGSTOESTANDWORTELMEDIUM
OMSCHRIJVING:
Deconcentratiesvanvoedingselementen,deECofpHinhet
wortelmediumdietijdensdeteeltgewenstzijnvolgensbedrijfsnormenen/oflaboratoriumnormen.
ATTRIBUTEN:
v (aanduidingteeltbeschrijving)
- keuzeuit:weeknr./periodenummer.
gewasstadium
vsoortvoedingsnorm
vsoortvoedingswaarde
-ECwortelmediumnorm
-pHwortelmediumnorm
-pH (KCl)wortelmediumnorm
-NH4gehaltewortelmediumnorm
-K
-Na
-Ca
-Mg
-N03
-Cl
-S04
-HC03
-H2P04 "
-Fe
" "
-Mn
-Zn
-B
" "
-Cu

RELATIES:
-Eennormatievevoedingstoestandwortelmilieuwordtinstand
gehoudendooreenofmeernormatievevoedingsoplossingen.
-Eenofmeernormatievevoedingstoestandenwortelmilieuhoren
bijeenteeltbeschrijvingofbijeenbedrijf.
OPMERKING:
-Deattributen:Kgehaltewortelmediumnormenz.zijnbeschrevenals1attribuutonderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
TOELICHTING:
Wanneerdenormatievetoestandwortelmilieunietspecifiekis
vooreenteelt,dochvooreengeheleteeltgroepgelijkis,mag
inplaatsvanhetnr.teeltbeschrijvingeenandereaanduiding
wordenweergegeven.
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ENTITEITTYPE:OPBRENGST GEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
De geoogste hoeveelheid produkt,al dan nietuitgesplist naar
artikel,van eenpartijover eenbepaalde tijdsperiode.
ATTRIBUTEN:
* v keuze uit: (naam artikel)
(naam artikelgroep)
* v (aanduiding partij)
* v keuze uit:weeknummer
periodenummer
totaal tot weeknummer
vproduktie gerealiseerd
- opbrengst gerealiseerd
- eenheid
- sortering
RELATIES:
- deproduktie gerealiseerd isde somvan éèn ofmeer verwerkte partijen.
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ENTITEITTYPE:PARTIJ
(gelijkaancluster:uitvoering)
OMSCHRIJVING
Uniformegroepzaailingen,stekken,bollen,knollenofplanten
vaneensoortofcultivar/rasdieineenzelfdeperiodeis
opgezetendieopeenzelfdewijzewordtgeteeld.
ATTRIBUTEN:
*vpartijaanduiding
*v (aanduidingteeltbeschrijving)
vcodeprodukt
vstartjaar
vstartweek
keuzeuit:v (nummerlevering (plantmateriaal))
v (nummerpartijvanafkomst)
-aantalstuks
(indienafwijkendvanteeltsysteem:)
-naampotsoort/baktype
-naamwortelmedium
-naamsteunmateriaal
RELATIES:
-Eénofmeerpartijenontstaanvanuiteenlevering (plantmateriaal)ofdooropsplitstingvaneenbestaandepartij.
-Eenpartijwordtbehandeldvolgenseenteeltbeschrijving.
-Eenpartijbevindtzichopeenstandplaats.
-Aantekeningenbetreffendeeenpartij,wordenopéénofmeer
databeschrevenineengewastoestand.
-Dediversehandelingenaaneenpartijstaanvermeldin
(geplande)werkopdrachtenpartijgebonden.
-Bijoogstontstaanuiteenpartijéénofmeerverwerkte
partijenprodukt.
OPMERKINGEN:
-Deteeltfasewaarindepartijverkeert,staatvermeldinhet
teeltsysteem,omdatookhierhetplantverbandwordtaangegeven.
-Aanduidingpartijisbedoeldvoordagelijksgebruikophet
bedrijfenheeftbetrekkingopeenaantalattributen.Het
vormtdaarmeeeenvoorhetbedrijfuniekecodevooroperationeelgebruik;decodeisbeperkttotzesposities.
-Entiteittypeisnietveranderdtenopzichtevandebeschrijvingbijdecluster:uitvoering.Slechtsde,indeprocesbeschrijvingenbijonderhavigeclusterattributen,zijnbeschreven.
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ENTITEITTYPE: PLANTMATERIAAL (ZIECLUSTER UITVOERING)
aanvulling
RELATIES:
- Plantmateriaalwordt gebruiktbijuitvoering van een
teeltsysteem.
- Plantmateriaal kent een normatieve prijs in een ofmeer
perioden.

ENTITEITTYPE:PRODUKTIE NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
De onder normale omstandigheden haalbare produktie, gebaseerd
op (eigen) ervaring en aangepast aandebedrijfsuitrusting
tijdens de teelt.
ATTRIBUTEN:
* v keuze uit: (naam artikel)
(naam artikelgroep)
* v (nummer teeltbeschrijving)
* vweeknummer
vproduktie normatief
RELATIES:
- Eenproduktie normatief heeftbetrekking op een artikel of
opeen artikelgroep.
- Eenproduktie normatief hoortbij een teeltbeschrijving.

ENTITEITTYPE:PRIJS GEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Deprijs van een artikel (enkelvoudig of samengesteld) of van
een artikelgroep zoals die in eenbepaalde periode is
gerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
* v keuze uit: (naam artikel)
(naam artikelgroep)
* - (aanduiding partij)
* -naam veiling
* v keuze uit:datum
weeknummer
periodenummer
totaal tot weeknummer
vprijs bedrijf
- prijs veiling
- opmerkingen t.a.v.prijsvorming
- aanvoer veiling
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RELATIES:
-Deprijsgerealiseerdhoortbijeenofmeerverwerkte
partijenenontstaatalssomvanfaktuurregels.

ENTITEITTYPE:PRIJSNORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deprijsvaneenartikel (enkelvoudigofsamengesteld)ofvan
eenartikelgroepzoalsdieondernormaleomstandighedenverkregenkanworden,gebaseerdop (eigen)ervaringenaangepast
aandeverwachting'omtrentvraagenaanbod.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit (naamartikel)
(naamartikelgroep)
*vweeknummer
vprijsnormatief
-aanvoernormatief
RELATIES:
-Eenprijsnormatiefheeftbetrekkingopeenartikelofeen
artikelgroep.

ENTITEITTYPE:PRIJSPLANTMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Deprijszoalsdiedoordehandelberekendzalwordenbij
leveringvanplantmateriaal,exclusiefverpakkings-enverzendkosten.
ATTRIBUTEN:
*v (naamplantmateriaal)
* v (naamgewas)
*vkeuzeuit:periodenummer
seizoensnaam
vprijsnormatief
RELATIES:
-Eenprijsplantmateriaalheeftbetrekkingopeensoort
plantmateriaal.
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ENTITEITTYPE: STANDPLAATS
(gelijkaan cluster: uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Deproduktie-eenheid binnen eenbedrijf waar een partij
planten zich,gedurende eenbepaalde periode,bevindt.
ATTRIBUTEN:
* v (nummer partij)
* keuze uit:v (nummer cel)
v (nr.teeltplaats)
* vdatum begin
- datum einde
vpercentage bezet (teeltplaats/cel)
RELATIES:
- Een standplaats bezet (eendeel van) een teeltplaats of een
cel.
- Een standplaats heeftbetrekking op (eendeel van) een
partij.
- Aantekeningen betreffende deplanten opeen bepaalde
standplaats worden op één ofmeer databeschreven ineen
gewastoestand.
CONDITIES:
- Twee ofmeer standplaatsen kunnen gelijktijdig betrekking
hebben opdezelfde standplaats of celwanneer debezetting <
100% is.De sompercentage bezetvoor aldeze standplaatsen
isdan 100%ofminder.
- Volgtijdelijkkunnenmeer standplaatsen betrekking hebben op
dezelfde teeltplaats;datum einde valtdan op ofvoor datum
begin opvolgende standplaats.
OPMERKINGEN:
- Debezetting van de teeltruimte (inm2) opdatum X = som
(beteelbaar opp.van nr.teeltplaats *%bezet) voor alle
standplaatsen,waarvan X >datumbegin en X <datumeinde.
- Het beslag op ruimte doorpartij Y indagm2 = som (beteelbaar opp.van nr.teeltplaats *%bezet * (datum einde datum begin), voor alle standplaatsen diebetrekking hebben
oppartij Y.
- Voor goten ishetbeteelbaar oppervlak: lengte goot *de
min. gootafstand diehoortbij de partij.
- Entiteittype isnietveranderd ten opzichte van de beschrijving bijde cluster:uitvoering. Slechts de,indeprocesbeschrijvingen bijonderhavige cluster voorkomende attributen,
zijnbeschreven.
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ENTITEITTYPE:TEELTBESCHRIJVING
OMSCHRIJVING:
Denormatieveteeltgegevensvaneenteelt,geldendvooreen
bepaaldestartperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingteeltsysteem) ]
*vkeuzeuit:weeknummer
]aanduidingteeltbeschrijving
periodenummer ]
teeltjaar
]
SUBtypeteelt
VARIABELOOGSTMOMENT VARIABELOOGSTMOMENT
OOGSTMOMENT
EENMALIGEOOGST
MEERMALIGEOOGST
DUIDELIJK
-groeiperweek
-aanduidingalternatief
-eenheid
teeltsysteem
-verschilinsnelheid
afrijping
RELATIES:
-Eenteeltbeschrijvingdientalsbasisvoordeteeltvan
partijenplanten.
-Eenteeltbeschrijvingvolgteenbepaaldteeltsysteem.
-Bijeenteeltbeschrijvinghoreneenofmeernormatieve
produkties.
-Bijeenteeltbeschrijvinghoreneenaantalnormatievebewerkingen.
-Bijeenteeltbeschrijving kunnenhorenéénofmeernormatievevoedingstoestandenwortelmilieuhoren.
OPMERKING:
-Hetweeknummerenperiodegevenhetstartmomentvandeteelt
aan.
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ENTITEITTYPE:TEELTPLAATS
(gelijk aan cluster: Uitvoering)
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE: PLAATS
Een aaneengesloten teeltoppervlakte,die ter beschikking staat
voor deproduktie en nietdoorkruistwordt/kan worden door
werk- of transportpaden.
Inhet geval van transporttabletten, wordt onder plaats
verstaan:deplek die ruimte biedt aan één transporttablet
(ditwordt ookwelpositie genoemd).
OPMERKING:
Voor eenplaats worden afhankelijk van de inrichting van het
bedrijf devolgende namen gebruikt:bed,grondtablet,
roltablet,rijofpositie.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE: GOOT/DRAAD
Een hangende gootof draad die terbeschikking staatvoor de
produktie van een enkele rijplanten.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE: KAP
Een deel van een kas,begrensd door poten,gevel(s) en/of
transportpaden.
OPMERKING:
Dit subentiteittype kentmen ingevalvan volveldsteelten
zoals radijs,sla,tomaat enz.enbij betonvloeren.
ATTRIBUTEN:
* v (nummerproduktie-afdeling)
* vvolgnummer teeltplaats
SUB type teeltplaats
PLAATS
v oppervlakte netto
beteelbaar

]nummer teeltplaats
]

GOOT/DRAAD
v lengte

KAP
voppervlakte netto
beteelbaar kap

RELATIES:
- Gelijksoortige teeltplaatsen vormen tezamen een teeltlaag.
- Een teeltplaats krijgtwater envoeding vanuit èènof meer
kranen.
- Een teeltplaats biedt (gelijktijdig en/of volgtijdelijk)
ruimte aan diverse partijen ineen standplaats.
OPMERKING:
- Entiteittype isnietveranderd tenopzichte van de beschrijving bijde cluster:uitvoering. Slechts de,indeprocesbeschrijvingen bij de onderhavige cluster voorkomende attributen, zijnbeschreven.
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ENTITEITTYPE:TEELTSYSTEEM
(gelijkaancluster:uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Normatieveteeltgegevensvaneenbepaaldgewasvoorzoverdeze
nietbepaaldwordendoordestartperiodevaneenteelt.
ATTRIBUTEN:
*vnaamteeltsysteem
]
*v (naamgewas)
]aanduidingteeltsysteem
*vkeuzeuit: (naamplantmateriaal)]
(naamartikel)
]
-teeltfase
vkeuzeuit:afstandopderij/goot +
afstandtussenderijen/goten
of
plantdichtheid
-plantverband
vnaamwortelmedium
vbemestingssysteem
-leidsysteem
-draadhoogte
-naamsteunmateriaal
-potmaat
SUBtypeteeltsysteem
BOLLEN
-naambaktype
-baklengte
-bakbreedte
RELATIES:
-Eenteeltsysteemdientalsbasisvooreenofmeerteeltbeschrijvingen.
-Eenteeltsysteembetrefteengewasofeencultivar.
-Eenteeltsysteemisgebaseerdopeentypeplantmateriaal.
-Bijeenteeltsysteembehorendebewerkingennormatiefdie
bepaaldwordendoordeteeltweekofhetontwikkelingsstadium.
OPMERKING:
Deplantdichtheid isalleenrelevantwanneerderij-/gootafstandendedichtheidopderijofgootnieteenduidigzijn
aantegeven.
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ENTITEITTYPE:VAARDIGHEID
OPMERKING:
Dit entiteittype wordtuitgewerkt inde cluster:personeelsbeheer.

ENTITEITTYPE:VERBRUIK NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid van eenv.p.m.die nodig isvoor het uitvoeren
van eenbewerking,volgens de norm van hetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
* v (naam bewerking)
* v (naam v.p.m.)
* - (merknaam)
vhoeveelheid benodigd
v eenheid
RELATIES:
- Het verbruik normatief heeft betrekking op een v.p.m.
- Het verbruik normatief wordt verbruikt bijuitvoering van
een bewerking.

\

ENTITEITTYPE:VERBRUIKNORMATIEFMESTSTOF
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvaneenmeststofdienodigisvoorhetvullen
vaneenvoorraadbakmetnormatievevoedingsoplossing (lOOx
geconcentreerd)volgensdebedrijfsnormofdelaboratoriumnorm.
ATTRIBUTEN:
*v (volgnummernormvoedingoplossing)
*-gehalteHC03gietwater
*-nrvoorraadbak
*v (naamv.p.m.)
-soortvoedingsnorm
vhoeveelheidbenodigd
veenheid
RELATIES:
-Hetnormatiefverbruikmeststofheeftbetrekkingopeen
v.p.m.meststof.
-Hetnormatiefverbruikmeststofbetrefteensoortnormatieve
voedingsoplossing.
OPMERKING:
Naastdebasishoeveelhedenvanmeststoffendiebepaaldworden
dooreenanalyselaboratoriumkandetuinderookbedrijfsnormen
voordemestgifthebben.Detuinderkanbijvoorbeelduit
ervaringwetendatopeenbepaaldmomenttijdensdeteeltde
planteenbepaaldelementextraverbruikt,endaaromeen
bepaaldemeststofextrageven.Wordtditnietgedaandanloopt
hetgehaltevanhetbetreffendeelementterugeneenanalyselaboratoriumzalhetadviesgevenomhetelementextrabijte
mesten.
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ENTITEITTYPE:VERWERKTE PARTIJ
(gelijk aan cluster: uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Een hoeveelheid van een artikel ofplantmateriaal (zaak, stek,
bol, knol of weefselweekmateriaal) afkomstig van één partij.
ATTRIBUTEN:
* - (aanduiding partij)
]nummer verwerkte partij
* keuze uit:v (artikelaand.) ]
v (naamplantm.)j
* v (nummer levering)
* -datum oogst
v aantal geoogst
v eenheid
SUB type verwerkte partij
ZAAD:
- datum verwerking
- kiemkracht
- 1000 korrelgewicht

BOL:
- bloeibaarheid

OVERIGE:

RELATIES:
- Een verwerkte partij iseen hoeveelheid van één soot artikel
ofplantmateriaal.
- Verwerkte partijen van eenzelfde artikel kunnen worden
samengevoegd totéén levering.
- Verwerkte partijen zaad enbollen kunnen worden gesplitst in
diverse leveringen.
- Een verwerkte partij komtvoort uit één (vermeerderings-,
opkweek-,behandelings-,ofproduktie-) partij.
TOELICHTING:
Eenverwerkte partijheeftbetrekking opéén levering; wanneer
ermeerdere leveringen plaatsvinden van hetzelfde produkt uit
dezelfde partij, danmoeten ermeer verwerkte partijen worden
onderscheiden. Elkeverwerkte partij geeft dan de hoeveelheid
aanper afnemer.
OPMERKINGEN:
- InhetDATAMODEL wordtwel eenverwerkte partij doch geen
geoogstepartijonderscheiden.Dit isgebeurd om de volgende
reden: relevante gegevens over het geoogstprodukt voor
verwerking, zijn de (geschatte) hoeveelheid, deplaats van
opslag ende afnemer.De hoeveelheid wordt na verwerking
echter opnieuw en inmeer details vastgesteld en degeschatte arbeidsduur voor verwerking isaf te leiden uit dearbeidsduur voor het oogsten (beiden zijn sterk afhankelijk
van de hoeveelheid produkt). Deplaats van opslag (koelcel,
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verwerkingsruimte),zalvooriederewerknemerduidelijk V
zijn,zodatopnameinhetdatamodeloverbodigis.Deafnemer
isveelaldeveilingendanvooralleverwerktepartijen,
gelijk.Voorandereafnemerswordtdebestellingsamengestelduitreedsverwerktepartijenofwelvoordebestelling
wordtdeoogstenverwerkingenéénwerkopdrachtuitgevoerd,
zodatdirecteenverwerktepartijontstaat.
Entiteittype isnietveranderdtenopzichtevandebeschrijvingbijdecluster:uitvoering.Slechtsdeindeprocesbeschrijvingenbijonderhavigeclustervoorkomendeattributen,
zijnbeschreven.
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ENTITEITTYPE:VLOTTEND PRODUCTIEMIDDEL
(V.P.M.) (voorlopige beschrijving)
OMSCHRIJVING:
Eenproduktiemiddel dat ineenbepaalde tijdwordtverbruikt,
c.q. inhetproduktwordt opgenomen.
ATTRIBUTEN:
* vnaam v.p.m.
* -merknaam
- vorm middel
SUB type v.p.m.
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
BEMESTING
OVERIGE
EN GROEIREGULATOREN
- werkzame stof
- gehalte werkzame stof
- molecuulgewicht
- dimensie
- werking middel
- soortelijke massa
- nevenwerking middel
- zuur gehalte
- wachttijd
-base gehalte
- schadewerking aangewas
- %zuivere voedingsstoffen
- schadewerking biol.bestr. -pH gebied
- gewasstadium toediening
-chemische samenstelling
- ontwikkelingsstadium
-meest essentiële bestanddeel
- vormmiddel
- nevenbestanddelen
- startnorm (biol.bestr.)
- beoordelingsnorm (biol.bestr.)
- opmerkingen t.a.v. v.p.m.
RELATIES:
- Het v.p.m. wordtvia een ofmeer verbruiken v.p.m. op het
bedrijf verwerkt.
- Het v.p.m.wordtviaeenofmeer normatieve verbruiken inde
normen opgenomen.
- De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en groei-regulatorenwordt direkt ineenofmeer bewerkingen normatief
opgenomen.
- Bij kunstmeststoffen kent eenv.p.m. een ofmeer elementgehalten.
OPMERKING:
Gegevens over v.p.m. die betrekking hebben op voorraadbeheer
of vanbelang zijnbijeconomische berekeningen zijn indeze
cluster nietopgenomen.
Onder het attribuut opmerkingen kanmen informatie plaatsen
t.a.v.de toelating, speciale ontheffingen, gebruiksvriendelijkheid, de toepasbaarheid als cocktailenz.
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ENTITEITTYPE;WATERKWALITEIT
OMSCHRIJVING:
Deconcentratiesvanelementen,deECenpHvanhetgietwater
datwordtgebruikt.

W

ATTRIBUTEN:
*vnaamwater
*-weeknummer
-gehalteI iC03gietwater
-ECgietwt iter
-pHgietw. iter
-NH4geha. .tegietwater
-K
i
-Na
•
-Ca
i
-Mg
-N03
•
-Cl
i
-S04
i
-HC03
i
-P
i
-Fe
i
-Mn
i
-Zn
-B
'
i
-Cu
•
-Br
i

-opmerkingent.a.v.waterkwaliteit
RELATIES:
-Dewaterkwaliteitheeftbetrekkingopeenv.p.m.
gietwater).

(soort

OPMERKINGEN:
-Deelementwaardenvanhetgietwatergevennietalleeninformatieoverdevoedingswaardeervandochookoververontreinigingendoorbijv.:Na,ClenFe.
-Deattributen:Kgehaltegietwaterenz.,zijnbeschrevenals
attribuutonderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
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BIJLAGE7
DATAMODEL CLUSTER: NORMENVOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
BESCHRIJVINGEN ATTRIBUTEN
De attributen worden inalfabetische volgorde behandeld.
Per attribuutwordtweergegeven:
- de naam
- het entiteittype waarbijhet hoort
- een omschrijving
- eenvoorstel tot codering
- eventueel opmerkingen en toelichtingen
Relatie-attributen zijnniet beschreven.
Sommige attributen zijn reeds inde cluster uitvoering
beschreven:
- deze zijnhier overgenomen of
- deze zijnhier gewijzigd en aangevuld.
Een aantal entiteittypen heeftmeer dan 1 sleutelattribuut.
Voor verwijzing naar deze entiteittypen iseen overkoepelende
sleutel aangegeven.Deze overkoepelende sleutelwordt systematischbegonnenmet 'aanduiding ...'.De codering van ditsleutelattribuut kan zowel numeriek als alfanumeriek zijn.
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ATTRIBUUT;AANDEEL
VANENTITEITTYPE:artikelaandeel
OMSCHRIJVING:
Hetpercentagedateenartikellevertaaneenartikelsamengesteld.
C0DERINGSVO0RSTEL:2posties/numeriek/%
MOGELIJKEATTRIBUTEN:
St.Pauliagemengdbestaatvoor25%uit"Holtkamp26".

ATTRIBUUT:AANTALGEOOGST
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:verwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Deomvangvandeverwerktepartijindevoorhetartikelof
plantmateriaalgebruikelijkemaat.
CODERINGSVOORSTEL:5posities/nummeriek

ATTRIBUUT:AANTALGETELD
VANENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:plant
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidplantendiesymptomenvertonenofhetaantal
veroorzakersdiebijdiagnosestelling zijngeteld.
CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek

ATTRIBUUT:AANTALHERHALINGEN
(wijzigingopclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aantalkeerdateenhandelingofeenadviesbinnendegestelde
geldigheids-termijnmoetwordenuitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek

ATTRIBUUT:AANTALKNOPPEN
VANENTITEITTYPE:artikelENTITEITSUBTYPE:snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Hetaantalknoppendatminimaalopeentakaanwezigmoetzijn.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/stuks
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ATTRIBUUT:AANVOER NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE:prijs normatief
OMSCHRIJVING: ?

ATTRIBUUT:AANVOER VEILING
VAN ENTITEITTYPE:prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING: ?

ATTRIBUUT:AARD WERKZAAMHEDEN
VAN ENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Het karakter vanhet werk zoalsdat ophetbedrijf wordt
ervaren bijde uitvoering van een bewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- geestdodend
- routinematig
- verantwoordelijk
- gevaarlijk
- smerig /vuil

ATTRIBUUT:AFSTAND OPDE RIJ/GOOT
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VANENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde afstand tussen deplanten op eenrij zoals deze
moetworden aangehouden bijhetplanten ofuitzetten.De
afstand wordtbepaald van hartplant (pot) tothartplant
(pot).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/cm
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ATTRIBUUT:AFSTANDTUSSENRIJEN/GOTEN
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldeafstandtussenrijenplantenzoalsdie(minimaal)moetwordenaangehoudenbijhetplantenofuitzetten.
Eenrijbestaatuiteenreeksopeenvolgendeplanten,gezienin
delengterichtingvaneenbedoftablet.Derijafstandwordt
bepaalddwarsopderij,gemetenvanafhetmiddenvanderij
tothetmiddenvandevolgende rij.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/cm

ATTRIBUUT:AFWIJKINGWERKTIJDBESTEED/BENODIGD
VANENTITEITTYPE:arbeidgerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Hetverschiltussendebestedeendebenodigdewerktijd.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/op0,01afgerond
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ATTRIBUUT: BAKBREEDTE
(gelijkaan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem,ENTITEITSUBTYPE: bollen
OMSCHRIJVING:
De lengte van de korte kantvan debak,uitwendig gemeten.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/cm

ATTRIBUUT:BAKLENGTE
(gelijkaan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:teeltsysteem,ENTITEITSUBTYPE: bollen
OMSCHRIJVING:
De lengte van de lange kantvan debak,uitwendig gemeten.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/cm

ATTRIBUUT: BASEGEHALTE
VAN ENTITEITTYPE:V.p.irw,ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid base,die eenmeststofbevat,uitgedrukt in
aantalmolOH-per kgmeststof
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek/mol per kg.

ATTRIBUUT: BEHANDELINGSDAG
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De tijd diemoetverlopen na de eerste behandeling van een
aantasting voordat devoorgenomen behandeling dient te worden
gepland.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/dagen
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ATTRIBUUT:BEMESTINGSYSTEEM
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Detegebruikeninstallatieofmethodevoorhettoedienenvan
meststoffenbijdeteeltvolgenshetgenoemdeteeltsysteem.
CODERINGSVOORSTEL:

MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
A=A+Bbak
B=opgelostemeststoffenmettoepassingvaneenconcentratiemeter.
C=opgelostemeststoffenzondertoepassingvaneenconcentratiemeter.
D=vastemeststoffen
E=overige

ATTRIBUUT:BEOORDELINGSNORM
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Eenomschrijvingvandenormalereaktievaneenaantastingop
deinzetvaneenbiologischbestrijdingsmiddel.
CODERINGSVOORSTEL:

89

B

ATTRIBUUT: BEWERKINGSCATEGORIE
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
Groepvan bewerkingen dievoor watbetreft het karakter der
werkzaamheden vergelijkbaar zijn.Debewerkingen die onder
eenzelfde proces vallen,behoren derhalve tot dezelfde bewerkingscatagorie.
CODERINGSVOORSTEL:
1 = Voorbereiding
2 =Planten
3 = Teelthandelingen
4 =Gewasbescherming,watergeven en bemesten
5 =Oogsten en verwerken
6 = Opruimen
9 =Algemeen
OPMERKING:
Voorstel isafkomstig vanhet IMAG.

ATTRIBUUT: BOLMAAT
(gelijkaan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:artikel;plantmateriaal,ENTITEITSUBTYPE:
bol/knol
OMSCHRIJVING:
De omtrek van debol of knol, ervan uitgaande dat deze
ideaalrond is.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/cm
OPMERKING:
Onder- +bovenmaat van de klasse: 14/16 => inde klasse 1416cm

90

I

ATTRIBUUT:CHEMISCHE SAMENSTELLING
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
De struktuur van de essentiële stof indemeststof,weergegeven inelementen enhoeveelheden van het "periodiek systeem".
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek

ATTRIBUUT:CODE FUST
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: artikel
OMSCHRIJVING:
Code voor het type fust zoals deze inhethandelskanaal bekend
staat.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek

ATTRIBUUT:CODE PRODUKT
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: artikel,artikelgroep, partij
OMSCHRIJVING:
Code voor hetprodukt zoals dit inhet handelskanaal gehanteerd wordt,waarin o.a. verschil totuiting komt tussen
soorten en cultivars/variëteiten.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek
TOELICHTING:
groenten :CBT-code bestaande uit:een code voor produkt +
produktsoort.
snijbloemen: VBN-code
potplanten :VBN-code
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DOMEIN:DATUM:
(wijziging op cluster: uitvoering)
ALGEMEEN CODERINGSVOORSTEL:
7 posities/alfanumeriek/jaar,weeknr,dagnummer jjjjwwd
OPMERKING:
dagnummer ma = 1,di = 2 .... zo = 7.
CODERINGSVOORSTEL TAKDOORSNIJDEND:
6 posities/numeriek/dag,maand,jaar (ddmmjj)

ATTRIBUUT:DATUM BESCHRIJVING
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
De dag waarop een gewastoestand wordtbeschreven, waarbij
resultaat-gegevens later kunnenworden toegevoegd.

ATTRIBUUT:DATUM BINNENKOMST ANALYSE
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Dedagwaarop de analyseresultaten aldan nietmet het advies
door de teler isontvangen.

ATTRIBUUT:DATUM GEOOGST
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:verwerkte partij
OMSCHRIJVING:
Dedatum waarop deplantedelen vanhet gewas of deplanten van
de standplaats zijn verwijderd, teneinde teworden verwerkt
voor levering.

ATTRIBUUT:DATUM GEPLAND
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Dedatum waaropmet debewerking moetworden begonnen.
OPMERKINGEN:
- Opgedragen bewerkingen kunnen een omvang hebben die binnen 1
dag uitvoerbaar is,doch ookduidelijk groter, afhankelijk
van dewijzevanbedrijfsvoering.
- Voor werkzaamheden die niet direkt urgent zijn,wordt de
dagaanduiding weggelaten.
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ATTRIBUUT:DATUM GEWENST
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Dedatum (data)waarop de uit tevoeren handeling het beste
kanworden uitgevoerd, gezien deomstandigheden van hetgewas/
object.
OPMERKINGEN:
Voor werkzaamheden dieniet direkturgent zijn,wordt de
dagaanduiding weggelaten ofvervangen door een urgentiecode.

ATTRIBUUT:DATUM MONSTERNAME
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Dedag waarop hetmonster is genomen ophetbedrijf.

ATTRIBUUT:DATUM WERKUITVOERING
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Dedag waarop de geregistreerde werkuren betrekking hebben.
OPMERKING:
Uitgevoerde werkopdrachten hebben betrekking op 1dag.

ATTRIBUUT: DIAGNOSE
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE:plant
OMSCHRIJVING:
Deoorzaakof veroorzaker van de geconstateerde symptomen.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- spint
- meeldauw
- botrytis
-enz.
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ATTRIBUUT: DIEPTEMONSTERNAME
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Het traject vanmonstername,gemeten vanaf het grondoppervlak.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/cm
OPMERKING:
bijvoorbeeld dieptemonstername inhet traject 15- 25cm=>
1525

ATTRIBUUT: DIMENSIE
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De eenheid waarin eenhoeveelheid wordtweergegeven, waarbij
meer dan 1 (SI)eenheid betrokken is.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- stuksper 1000m2
- kgper 1000m2
- grper liter
-enz.

ATTRIBUUT: DRAADHOOGTE
VAN ENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIJVING: ?
De hoogte van de steundraad gemeten vanaf het grondoppervlak
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/cm.
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D

DOMEIN:EC
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/O,1millisiemens
percm

E

ATTRIBUUT:ECDRAIN
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvandeopgevangendrainvloeistof.

ATTRIBUUT:ECGIETWATER
VANENTITEITTYPE:waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvaneenbepaaldsoortgietwater,zonder
eigerleitoevoegingen.

ATTRIBUUT:ECVOEDINGSOPLOSSINGADVIES
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Hetdooreenanalyselaboratoriumgeadviseerdegeleidingsvermogenvandevoedingsoplossing.

ATTRIBUUT:ECVOEDINGSOPLOSSINGNORM
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvandevoedingsoplossingwaarmeevolgenseigenervaringofervaringvanderdendebesteresultaten
wordenbereikt.

ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM
(wijzigingopcluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,gewastoestand,
ENTITEITSUBTYPE:wortelmedium
OPMERKING:
Voorleveringenviadeveilingwordtdefustcodeingevuld.
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvanhetextract.Uitgrond-enpotmonsterswordteenextractverkregenvolgensdegestandaardiseerdeextractiemethode;voorsteenwolgeldtdateenextract
rechtstreeksuithetwortelmediumwordtopgezogen.
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ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM NORM
VAN ENTITEITTYPE:norm voedingtoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
De EC vanhetwortelmedium waarmee volgens eigen ervaring of
ervaring van derden de beste resultaten worden bereikt.

ATTRIBUUT: EENHEID
(uitbreiding op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De eenheden waarin wordt geleverd, gemeten of geteld.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/alfanumeriek/SI eenheden,
gedeelten ofveelvouden ervan.
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ATTRIBUUT: GEHALTE AFSLIBBAAR
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
ENTITEITSUBTYPE: bodemsamenstelling
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid afslibbare delen inde (kas)grond,gemeten
volgens een standaard methode en aangegeven en gewichtspercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%

ATTRIBUUT:GEHALTE ELEMENT /MESTSTOF
VAN ENTITEITTYPE: elementgehalte
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid van een elementper eenheidmeststof.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,OOlmmolper kg (of
0,01 umolper kg (sporeelementen)
OPMERKING:
Bijmeststoffen die gegeven worden voor de sporeelementen
worden de andere componenten dandiewaarvoor demeststof
gegeven wordt gewoonlijk verwaarloosd.

ATTRIBUUT:GEHALTE HC03 GIETWATER
VAN ENTITEITYPE:verbruik normatief meststoffen,
waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
De concentratie van bicarbonaat inhet gietwater gemeten door
een analyselaboratorium volgens een standaardmethode.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mmol per liter

ATTRIBUUT: GEHALTE KOOLZURE KALK
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
ENTITEIT SUBTYPE: bodemsamenstelling
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid caliumcarbonaatdie inde (kas)grond aanwezig
is, gemeten volgens een standaard methode en aangegeven in
gewichtspercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%

97

G

ATTRIBUUT:GEHALTE ORGANISCHE STOF
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
SUBENTITEITTYPE: bodemsamenstelling
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid organische bestanddelen,die inde (kas)grond
aanwezig zijn (naverwijdering van deonverteerde delen)gemeten volgens een standaardmethode en aangegeven ingewichtspercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%

ATTRIBUUT:GEHALTE VOEDINGSELEMENT /ANALYSERESULTATEN /
NORMATIEVE VOEDINGSOPLOSSING /WORTELMEDIUM
VAN ENTITEITTYPE:analyseresultaten, norm.voedingsopl. e.a.
OMSCHRIJVING:
Concentratie van eenvoor deplant nuttig of schadelijk voedingselement,gemeten ineen voor deplantbeschikbare voedingsoplossing of een aanhetwortemilieu onttrokken extract.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mmolper liter

ATTRIBUUT:GEHALTEWERKZAME STOF
VAN ENTITEITTYPE:V.p.m.,ENTITEITSUBTYPE: gewasbesch. en
groeireg.
OMSCHRIJVING:
De concentratie van dewerkzame stof ineenmiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT;GEVOELIGHEID GEWAS
VAN ENTITEITTYPE:aantasting
OMSCHRIJVING:
Kansop schade aanhetgewas doorhetoptreden van eenbepaalde ziekte of aantasting.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT: GEWASSTADIUM
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen;normatievevoedingsoplossing;normatieve voedingstoestand
wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Een fysiologische ontwikkelingsfase van eengewas.
CODERINGSVOORSTEL
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- juist getopt
- uitgelopen
- knopvormingsfase

ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM TOEDIENING
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
De fysiologische ontwikkelingsfase van een gewaswaarbijhet
v.p.m. effektief is.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM VAN VOORKOMEN
VAN ENTITEITTYPE: aantasting
OMSCHRIJVING:
Ontwikkelingsfase van eenplantwaarin deze extra gevoelig is
voor eenbepaalde ziekte of aantasting.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT: GROEI PERWEEK
VAN ENTITEITTYPE: TEELTBESCHRIJVING, ENTITEITSUBTYPE:
eenmalige oogst
OMSCHRIJVING:
De toename inomvang of gewicht van deplanten bij verlenging
van de teeltduur met 1week.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/mm of gr

ATTRIBUUT: GROEIWIJZE
VAN ENTITEITTYPE: gewas
OMSCHRIJVING:
Dewijze waarop deplant tijdens de teeltgroeit.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- hangend
- kruipend
- opgaand
- vertakt opgaand
-enz.
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DOMEIN:HOEVEELHEID
CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek
ATTRIBUUT:HOEVEELHEIDDRAIN
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:gewastoestandENTITEITSUBTYPE:wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvloeistofdieperetmaaluithetwortelmedium
wegvloeit.
ATTRIBUUT:HOEVEELHEIDBENODIGD
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidv.p.m.diebijeenstandaardtaakofbewerking
verbruiktmoetworden.

ATTRIBUUT:HOEVEELHEIDGEPLAND/GEREALISEERD
(gelijkaancl.uitvoering:AANTALGEREAL.)
VANENTITEITTYPE:arbeidgerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidv.p.m.diebijeenopgedragentaakofineen
bepaaldeweekverbruiktmoetworden/verbruiktis.

ATTRIBUUT:HOEVEELHEIDINGESTELD
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPÈ:instellinghoeveelheid
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidwaterof (voedings)oplossing,dieeenkraanvak
inééngietbeurtzalontvangen.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/liter

ATTRIBUUT:HOEVEELHEIDPEREENHEIDFUST
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Hetgewichtofaantalwaarmeehetfustgevuldmoetworden.
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ATTRIBUUT: INVLOED FAKTOR 1 / 2
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
De grootte vande invloed die faktor 1/2 heeft opde teberekenen taaktijd.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek

ATTRIBUUT: INVLOED PRODUKTIEGROOTTE
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
De grootte van de invloed die deproduktieomvangperm2 heeft
op de teberekenen taaktijd.
CODERINGVOORSTEL: 3 posities/numeriek
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ATTRIBUUT:KLASSE
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:groenten
OMSCHRIJVING: ???
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftCBT

ATTRIBUUT:KLEUR
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:groenten
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetstadiuminhetrijpingsprocesvande
geoogstevruchten,behorendtoteenartikel.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftCBT

ATTRIBUUT:KWALITEITPRODUKT
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Eenaantaldoordeafzetorganisatieomschreveneisenwaaraan
hetproduktvoldoetenopgrondwaarvanhetprodukteenkwaliteitsaanduidingkrijgt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-virusvrij
- insektenvrij
-export
-binnenland
-combinatiesvanbovenstaande
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ATTRIBUUT:LEIDSYSTEEM
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van dewijzewaarop een gewaswordt ondersteund.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- 3netten
- opgebonden
- ingedraaid
- opgepind
- hoge draad

ATTRIBUUT:LENGTE/BREEDTE
VAN ENTITEITTYPE: artikel,ENTITEITSUBTYPE: potplanten
OMSCHRIJVING:
Dehoogte ofde diameter van deplant alnaar gelang wat bij
de afzet het relevante kwaliteitskenmerk is.Dehoogte gemeten
vanaf de onderkantpot of container.
CODERINGSVOORSTEL:voorschrift VBN
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ATTRIBUUT;MEESTESSENTIEELBESTANDDEEL
VANENTITEITTYPE:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE:bemesting
OMSCHRIJVING:
Hetmeestessentiëlebestanddeelvaneenmengselvan
meststoffeninopgelostevormopgrondwaarvanhetmolecuulgewichtberekendwordt.
CODERINGSVOORSTEL:
TOELICHTING:
Bijmengselskangeenechtmolecuulgewichtopgegevenworden.
Welkanopbasisvanhetmeestvoorkomendelementeenmolecuulgewichtwordenaangegeven.VoorKalisalpeterzuur kanzowel
hetzuuralshetnitraathetmeestessentieelzijn.Daarom
wordenvoordezemeststoftweemolecuulgewichtengegeven,een
opbasisvan1molzuureneenopbasisvan1molnitraat.

ATTRIBUUT:MERKNAAMV.P.M,
(gelijkaancluster:uitvoering)
VANENTITEITTYPE:vlottendproduktiemiddel;verbruikv.p.m.
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderbijvoorbeeldeenmeststofofeengewasbeschermingsmiddel (indehandel)bekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-kalisalpeter
-endosulfan
-enz.

ATTRIBUUT:MOLECUULGEWICHT
VANENTITEITTYPE:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE:bemesting
OMSCHRIJVING:
Hetgewichtvan1grammolecuulvandebetreffendestof.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/gr
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DOMEIN:NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek

ATTRIBUUT:NAAM AANTASTING
VAN ENTITEITTYPE: aantasting
OMSCHRIJVING:
De inde tuinbouw gebruikelijke term om een ziekte ofplaag in
een gewas aan teduiden.

ATTRIBUUT:NAAM ARTIKEL
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: artikel
OMSCHRIJVING:
Een unieke naam binnen hetbedrijf voor eenplant ofplantedeelvan eenbepaalde sortering en kwaliteitsklasse, eventueel
met een karakteristieke verpakking en voorbehandeling.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- SONIA 60cm
- FICUS BENJAMINI 100cm
- RONDE TOMAAT klasse IA

ATTRIBUUT:NAAM ARTIKELGROEP
VAN ENTITEITTYPE: artikelgroep
OMSCHRIJVING:
Een unieke naambinnen hetbedrijf omhet geheelvan produkten
aan teduiden die gelijktijdig (kunnen) worden geoogst van en
gewas.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- SONIA rozen
- FICUS BENJAMINI totaal
- RONDE TOMATEN
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ATTRIBUUT:NAAM BAKTYPE
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE teeltsysteem,ENTITEITSUBTYPE: bollen
OMSCHRIJVING:
De inde glastuinbouw gehanteerde naam voor een type bak dat
indebroeierijof inde opkweekwordt toegepast.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gaasbak
- broeibak

ATTRIBUUT:NAAM BEWERKING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
Denaam van een reeks handelingen zoals die inde glastuinbouw
wordt gehanteerd,met een korte aanduiding van de te hanteren
methode van uitvoering.

ATTRIBUUT:NAAM CULTIVAR/RAS
VAN ENTITEITTYPE: gewas
OMSCHRIJVING:
Denaam van een binnen de soortonderscheiden type plant
waaronder deze inde tuinbouw bekend staat.

ATTRIBUUT:NAAM ELEMENT /MESTSTOF
VAN ENTITEITTYPE:element gehalte
OMSCHRIJVING:
Denaam van een element,of een combinatie van elementen,
zoalsdie inhethandelsverkeer gebruiktwordt.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- Chloor
- Ammonium
- Kalium
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ATTRIBUUT:NAAM FAKTOR 1 / 2
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke naam om een invloedsfaktor aan te
duiden.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- vruchtgrootte,
- zwaarte gewas,
- aantalpluizen per steel

ATTRIBUUT:NAAM GEWAS
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITYPE: gewas
OMSCHRIJVING:
De soort-en cultivarnaamwaaronder deplant inde literatuur
isbeschreven.

ATTRIBUUT:NAAM MEDEWERKER
(wijziging op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Een binnen hetbedrijf unieke naam om eenmedewerker in losse
ofvaste dienstmee aan teduiden.Voor een speciale bewerking
gecontrakteerde medewerkers kunnen bijvoorbeeld met hun firmanaam worden aangeduid.

ATTRIBUUT:NAAM ONDERZOEKSLABORATORIUM
(wijziging op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
De inde tuinbouw gehanteerde naam voor de instelling van
waaruit een analyse van eenmonster isontvangen.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- Naaldwijk
- Oosterbeek
- Planteziektekundige dienst
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ATTRIBUUT:NAAM PRODUKT
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:artikel, artikelgroep
OMSCHRIJVING:
Denaam diehoort bijde codeprodukt zoals die opde
veiling(en)wordt gebruikt.

ATTRIBUUT:NAAM STEUNMATERIAAL
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VANENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
De algemeen inde glastuinbouw gehanteerde naam voor het
materiaal ter ondersteuning van hetgewas.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- Gaas 12,5 x 12,5
- Tonkinstok lm

ATTRIBUUT:NAAM TEELTSYSTEEM
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke naam om teeltwijzen van elkaar te
onderscheiden.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- Tomaat-hoge draad
- Roos-doorstook grootbloemig
- Apeldoorn indevolle grond

ATTRIBUUT:NAAM VEILING
VAN ENTITEITTYPE:prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
De naamwaaronder eenafzetcoöperatie indebedrijfstak bekend
staat.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- VBA
- Westland-Zuid
-enz.
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ATTRIBUUT:NAAMV.P.M,
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:vlottend produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De naam waaronder hetmiddel indehandelbekend staatofde
naam van de catagorie waartoe hetv.p.m.behoort.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- potgrond
- stalmest
-mosstok 120cm
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- kunstmest
- gewasbeschermingsmiddel

ATTRIBUUT:NAAM WATER
VAN ENTITEITTYPE:waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
Denaam van het als gietwater beschikbare water,zoals dat in
de tuinbouw gebruiktwordt.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- oppervlaktewater
- bronwater
- regenwater
- leidingwater rotterdam

ATTRIBUUT:NAAM WORTELMEDIUM
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
De algemeen inde tuinbouw gehanteerde naam voor hetwortelmediumwaarin geplantmoetworden.Voorpotgronden isditde
merknaam voor hetmengsel.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- grond
- steenwol
- potgrond Jongkind 5
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ATTRIBUUT:NEVENBESTANDDELEN
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
Het aantalmol nevenbestanddelendie naast 1mol essentieel
bestanddeel ineenmengsel aanwezig zijn.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
TOELICHTING:
Meststof
Meest ess.best.deel Nevenbest.delen
- Kalisalpeterzuur
H30
1H30,1,21 N03,0,21 K
- Kalisalpeterzuur
N03
1N03, 0,82 H30,),18 K

ATTRIBUUT:NEVENWERKING MIDDEL
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Ziekte (aantasting) waartegen eenmiddel,behalve de bedoelde
toepassing,tevenswerkzaam is.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
OPMERKING:
eenmiddel kanmeerdere nevenwerkingen hebben.

ATTRIBUUT:NUMMER VOORRAADBAK
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bemestingsadvies,verbruik normatief
meststof
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke code voor eenvoorraadbak,gekoppeld aanhetwatergeefsysteem.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/alfanumeriek

ATTRIBUUT:NUMMER BEWERKING GEPLAND
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke codering voor een geplande
bewerking.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek
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ATTRIBUUT:NUMMER KRAANVAK
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: kraanvak, instelling hoeveelheid
OMSCHRIJVING:
Een voor hetbedrijf unieke codering voor een kraanvak
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek
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DOMEIN:OMSCHRIJVING
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek

ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING BEWERKING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
Beschrijving van eenbewerking, inclusief dewijze waarop deze
moetworden uitgevoerd.

ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING BEWERKING AANVULLEND
(gelijkaan cluster:uitvoering; OMSCHRIJVING)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Beschrijving vandewerkzaamheden voor zover deze nietbijhet
entiteittype bewerking zijn opgenomen.

ATTRIBUUT: ONTWIKKELINGSSTADIUM
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m,ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Ontwikkelingsstadium vanhet tebestrijden insekt,mijt,enz.
waarbijhetv.p.m. effektiefis.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:OPBRENGST GEREALISEERD
VAN ENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Hetbedragperm2 netto beteelbaar ofperm2 netto kasoppervlakdatbinnen eennader aangeduide periode voor de geoogste
Produkten vanbepaalde partij isontvangen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,01gld

DOMEIN: OPMERKINGEN
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.AFWIJKING
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Een toelichting ophet ontstaan van de afwijking tussen
werktijd besteed/benodigd.
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ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.ANALYSERESULTATEN
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Een toelichting opde gerealiseerde toestand t.o.v.degewenste toestand.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- de zouttoestand isvoldoende laag
- het calciumgehalte is laag
- de niet genoemde cijfers zijnnormaal.

ATTRIBUUT:OPPERVLAK BRUTO KAS
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:produktie-afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlakte binnen deomgrenzing,waarbijde afstanden gemeten
worden van glas totglas (bijafwezigheid van een glaswand:
gemeten totaande grensmet denevenliggende produktieafdeling).
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek/m2

ATTRIBUUT:OPPERVLAKNETTO KAS
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:produktie-afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlakte binnen de omgrenzing,waarbij de afstanden gemeten
worden van binnenkant fundering totbinnenkant fundering (bij
afwezigheid van een funderingsrand:gemeten tot aan de grens
met de nevenliggende produktie-afdeling),minus de daarin
aanwezige opp.hoofdpaden en/of gevelpaden (verhard). De
breedte van hethoofdpad en/of gevelpas temeten tot aan de
rand van deverharding,de lengte totaan deomgrenzing van de
produktie-afdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek/m2
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TEKENING BIJ ATTRIBUUT:
Oppervlakte netto beteelbaar/plaats
De breedte van werkpaden in het gewas

A: geen duidelijke padafgrenzing
padbreedte
gevelpad

padbreedte
tussenpad
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B: buizen als padafgrenzing
padbreedte
gevelpad

padbreedte
tussenpad
i

d

D

C: steungaas als padafgrenzing
padbreedte
gevelpad

padbreedte
tussenpad

->i
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ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE NETTO BETEELBAAR
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: teeltplaats,ENTITEITSUBTYPE: plaats
OMSCHRIJVING:
De oppervlakte grond of tablet overspannen met steunmateriaal
en/of omyrensd door verwarmingsbuizen, tabletranden en/of
looppaden.Lengte enbreedte temeten tot aan de binnenkant
van de randen van debegrenzing of tot aan de looppaden.De
breedte van een looppad temeten alsde afstand van hart plant
tothartplantmet aftrek (aanweerszijde) van de halveafstand tussen debuitenste rijen (ofregels) ineenbed (zie
tekening). Denetto beteelbare oppervlakte van eenpositie is
hetnetto beteelbare oppervlakte van een transporttablet,
passend opdiepositie.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1m2
OPMERKING:
Denauwkeurigheid van 0,1 m2 isgekozen om de totale netto
beteelbare oppervlakte zonder een te grote fout te kunnen
bepalen.
TOELICHTING:
Het netto beteelbare oppervlakte isvanbelang bij deplanning. Uit het netto beteelbare oppervlakte en de gewenste
plantdichtheid, ishet aantal teplaatsen planten op een bed
of tablet,teberekenen.
Hetzelfde geldt voor nettobeteelbare oppervlakte kap.Ook dit
gegeven isvanbelang bij deplanning.

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.BEMESTING
VAN ENTITEITTYPE: bemestingsadvies
OMSCHRIJVING:
Aanwijzingen hoe demestgift hetbeste uitgevoerd kanworden
eneventueel andere bijzonderheden.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- demeststof goed verdelen en doorwerken
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
als gebruikwordt gemaakt van water waarin geen Borium
aanwezig is,dan aanbakB 0,6 kgBorax toevoegen;
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
Bitterzoutmag nooit samenmetKalksalpeter worden gegeven.
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ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.HET GEWAS
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Een omschrijving vanwatwordt waargenomen envan belang is
voor de evaluatie van departijgegevens.

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.HET RESULTAAT
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand ENTITEITSUBTYPE:gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Een toelichting opde resultaten van de uitgevoerde gewasbescherming tenbehoeve van een latere evaluatie.

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V. UITVOERING
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Beschrijving van dewerkzaamheden voor zover deze nietbijhet
entiteittype bewerking zijn opgenomen.

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.UITVOERING ENCOÖRDINATIE
(gelijkaancluster:uitvoering: OPMERKINGEN)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.V.P.M.
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Aanvullende gegevens over eenmiddel zoals gevaar voor de
gezondheid, toepasbaarheid ineen coctail en toelating.

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN T.A.V.WATERKWALITEIT
VAN ENTITEITTYPE: waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
Aanvullende gegevens over hetwatermonster.
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ATTRIBUUT: PARTIJ AANDUIDING
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: partij
OMSCHRIJVING:
Een code per partij,bedoeld om binnen hetbedrijf en voor
operationele doeleinden eenpartij aan teduiden.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/alfanummeriek

ATTRIBUUT: PERCENTAGE BEZETTEELTPLAATS/CEL
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: standplaats
OMSCHRIJVING:
Het aandeel van deteeltplaats,datdoor eenpartij inbeslag
wordt genomen.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/standaard = 100

ATTRIBUUT: PERIODENUMMER
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van debetreffende periode waarin de datum valt of
moetvallen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13

ATTRIBUUT:PERIODE VAN VOORKOMEN
VAN ENTITEITTYPE: aantasting
OMSCHRIJVING:
Maand- of seizoensaanduiding binnen het jaarwaarin een gewas
gevoelig isvoor een bepaalde ziekte of aantasting.
CODERINGSVOORSTEL: 10posities/alfanumeriek

DOMEIN:PH
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O,1pH eenheid

ATTRIBUUT:PHDRAIN
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE:wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DepH van deopgevangen drainvloeistof.
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ATTRIBUUT:PH-GEBIED
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
HetpH-gebied waarbinnen eenmeststof nog werkzaam is.
OPMERKING:
1 positie aanpH toevoegen/alfanumeriek/ >of<

ATTRIBUUT: PHGIETWATER
VANENTITEITTYPE: waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
De pH vanhet gietwater.

ATTRIBUUT:PHVOEDINGSOPLOSSING NORM
VAN ENTITEITTYPE:normatieve voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
DepH die devoedingsoplossing dient te krijgen om depH
wortelmedium normatief oppeil tehouden.

ATTRIBUUT: PH WORTELMEDIUM
(aanpassing op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten, gewastoestand,
ENTITEITSUBTYPE: wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DepH voor grond enpotgrond gemeten ineenvolgens de standaard extractiemethode verkregen vloeistof.DepH voor
kunstmatig substraat gemeten inaan hetmedium onttrokken
vloeistof.

ATTRIBUUT:PH-/KC1 WORTELMEDIUM
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
DepH voor grond enpotgrond gemeten in eenvolgens de standaard extractiemethode verkregen vloeistof,waarbij inplaats
vanwater een standaard KCl oplossing isgebruikt.

ATTRIBUUT:PH/PH-KC1WORTELMEDIUM NORM
VAN ENTITEITTYPE: normatieve voedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DepH,pH (KCl)die inhetwortelmedium gewenst is volgens
eigen ervaring of uit ervaring vanderden.
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ATTRIBUUT: PLAATS AANDUIDING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Het aangeven van deplaats waar eenmedewerker met hetuitvoeren van eenbewerking moet beginnen.
CODERINGSVOORSTEL: 9posities/alfanumeriek
OPMERKING:
Genoemd attribuut zal alleen gebruikt worden wanneer de plaats
van eenbewerking volgens dewerkopdracht gepland wordtopgedeeld en toegewezen aanverschillende medewerkers.

ATTRIBUUT:PLAATS MONSTERNAME
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING;
De aanduiding van deplaats waarmonsters zijn gestoken.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- inpad
- tussen deplanten

ATTRIBUUT: PLANTDICHTHEID
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking, teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld) aantalplanten datperm2 ofper bakmoet
worden aangehouden bijhetplanten.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/st
OPMERKINGEN:
- Dem2moeten worden gelezen alsm2 netto beteelbare oppervlakte, tenzij dit ophetbedrijf(stype) nietvoorkomt.In
dergelijke gevallen moet dem2 gelezen worden alsm2 netto
kasoppervlakte.
- Deplantdichtheid isalleen relevantwanneer de rijafstand
ende afstand opde rijvoor de betreffende teelt niet
relevant zijn.
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ATTRIBUUT: PLANTVERBAND
(gelijk aan cluster uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Een unieke aanduiding voor een aan tehouden plantschema bij
hetplanten met een voorgeschreven plantdichtheid.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:POTMAAT
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem, artikel,ENTITEITSUBTYPE:
potplanten
OMSCHRIJVING:
Dediameter van depot,gemeten aan de bovenrand.
CODERINGSVOORSTEL: voorschrift VBN

ATTRIBUUT:PRIJS NORMATIEF
(aanpassing op cluster uitvoering:PRIJS (NORM))
VAN ENTITEITTYPE:prijs normatief,prijs plantmateriaal
OMSCHRIJVING:
Dewaarde van het betreffende artikel of soort plantmateriaal
zoalsmen dat op demarkt denkt te zullen aantreffen.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/cent

ATTRIBUUT: PRIJS BEDRIJF
VAN ENTITEITTYPE:prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde prijs per elementaire eenheid artikel (kg,st),
die indebetreffende periode verkregen isbijverkoop vanaf
hetbedrijf. Indezeprijs zijn inbegrepen de (inte houden)
afleveringskosten ende (aftedragen) belasting toegevoegde
waarden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ct.

ATTRIBUUT: PRIJS VEILING
VAN ENTITEITTYPE:prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde prijsper elementaire eenheid produkt (kg,st),
die indebetreffende periode verkregen isbijalle verkopen,
waarbij de afrekening via debetreffende veiling verlopen is.
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CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ct.

ATTRIBUUT: PRODUKTIE GEREALISEERD
VAN ENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
De omvang van deverwerkte partij(en) aangegeven inde voor
het artikel,de artikelgroep ofhetplantmateriaalgebruikelijkemaat.

ATTRIBUUT:PRODUKTIE NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE:produktie normatief
OMSCHRIJVING:
Deonder normale omstandigheden teverwachten produktie van
een gewas ineenbepaalde week geteeld, volgens een bepaalde
teeltbeschrijving.
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ATTRIBUUT: RESULTAAT GEWASBESCHERMING
(aanpassing opcluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE: plant
OMSCHRIJVING:
De invloed vande behandeling ophetorganisme dat schade
heeftveroorzaakt.

R

CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN: slecht,matig, redelijk, goed,prima
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ATTRIBUUT: SCHADEWERKING AAN GEWAS
S
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
De reaktievan eenbepaald gewas op eenbehandeling met het
middel,waarbij eventueel teverwachten schadesymptomen worden
aangegeven.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek

ATTRIBUUT:SCHADEWERKING BIOLOGISCHE BESTRIJDING
VANENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
De reaktie vanbiologische bestrijders opeenbehandeling met
eenmiddel.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- geen
- gering
- dodelijk

ATTRIBUUT: SCHEUTEN PER PLANT
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: potplanten
OMSCHRIJVING:
Het aantal scheuten dat zichperpot (plant) ontwikkeld heeft
ophetmomentvanverkoop.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek/st

ATTRIBUUT: SEIZOENSNAAM
VAN ENTITEITTYPE:prijs plantmateriaal
OMSCHRIJVING:
De aanduiding van het seizoen zoals deze gebruikelijkis.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT: SOORTELIJKE MASSA
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
Demassa van een stof ofvloeistof per volume-eenheid.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,01 kgper liter

ATTRIBUUT: SOORTNAAM
VAN ENTITEITTYPE: gewas
OMSCHRIJVING:
De naam waaronder deplantensoort inde literatuur beschreven
is.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT: SOORT VOEDINGSNORM
VAN ENTITEITTYPE:normatieve voedingsoplossing
normatieve voedingstoestand wortelmedium
verbruik normatief meststof
OMSCHRIJVING:
Nadere aanduiding van de bron van ervaring.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- eigen bedrijf
- collega's
- voorlichting
- laboratorium
-enz.

ATTRIBUUT: SOORT VOEDINGSWAARDE
VAN ENTITEITTYPE:normatieve voedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Nadere aanduiding omtrent de aard van de normwaarden.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- streefwaarde
- minimum waarde
- maximum waarde
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ATTRIBUUT: SORTERING
(vanentiteittype:OPBRENGST GEREALISEERD)
OMSCHRIJVING:
De gerealiseerde weekproduktievan een artikel ten opzichte
van de totaleweekproduktie (vaneenpartij) van alle
artikelen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

ATTRIBUUT: STARTNORM
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Demate van voorkomen (ondergrens) van een ziekte ofplaag,
waarbijbiologische bestrijding aangewend kanworden.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT: STATUSBEWERKING GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Het aangeven ofeenbewerking gepland al dan nietvolledig is
uitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- opgedragen
- gedeeltelijk voltooid
- voltooid
- verwerkt

ATTRIBUUT: STATUS BEWERKING OPGEDRAGEN
VAN ENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Het aangeven of eenbewerking opgedragen aldan niet volledig
is uitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
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MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- opgedragen
- gedeeltelijk voltooid
- voltooid
- verwerkt

ATTRIBUUT: STARTTIJDSTIP INGESTELD
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VANENTITEITTYPE: instelling startENTITEITSUBTYPE: tijdstart
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip behorende bijeen tijdstart,waarop een gietbeurt
moet aanvangen.

ATTRIBUUT: STEELLENGTE
VAN ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Een lengteaanduiding voor debloemsteel zoals die inhet
handelskanaalwordt gehanteerd.
CODERINGSVOORSTEL:VBN code

ATTRIBUUT: STEKKEN PER POT
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: potplanten
OMSCHRIJVING:
Het aantal stekkenperpot zoals datbijhetplanten/ oppotten
wordt aangehouden.
CODERINGSVOORSTEL:VBN-voorschrift

ATTRIBUUT: SYMPTOOM
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE: plant
OMSCHRIJVING:
Een kenmerk van de "aangetaste"plant waardoor deze zich
onderscheid van de overige planten ofhet ontwikkelingsstadium
vanhet groeipunt van deplanten inhetplantmateriaal.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- donkere ingezonken vlekken opblad
- donkere vlekken op de stengel
- stadium G
-enz.
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ATTRIBUUT:TAAKTIJD
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
Hoeveelheid tijd,uitgedrukt inminuten per 100eenheden,die
aan eenbewerking wordtbesteed volgens eenbepaalde werkmethode enonder gegeven omstandigheden,uitgevoerd ineen
normaal tempo enmet normale vaardigheid.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1min

ATTRIBUUT: TAAKTIJDFORMULE
VAN ENTITEITTYPE: bewerking
OMSCHRIJVING:
De rekenregel om de taaktijd uit te rekenen wanneer deze
afhankelijk isvan een aantalnader aan te geven invloedsfaktoren.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
OPMERKING:
De invloedsfaktoren aan te duidenmet Xprod., XI, X2,enz.

ATTRIBUUT: TEELTFASE
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Het stadium binnen de cyclus van elementair uitgangsmateriaal
t/m produktwaarin departij ofhet gewas zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- vermeerderingsfase
- opkweekfase
- behandelingsfase
- produktiefase

ATTRIBUUT:TEELTJAAR
VAN ENTITEITTYPE:teeltbeschrijving
OMSCHRIJVING:
De aanduiding van het aantal jaar/jaren datde teelt reeds in
de kasverblijft.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
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ATTRIBUUT: TEELTPERIODE
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De tijdsperiode die betrekking heeft op 1ofmeerdere weken
van eenteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 7posities/alfanumeriek/weeknr.
voorbeeld: 23t/m25

ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deweekwaarin eenbehandeling gepland wordt,geteld vanaf het
begin van deteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek

ATTRIBUUT:TIJDSTIP AANVANG WERK
(aanpassing opcluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Het uur van de dagwaaropmet de uitvoering van de bewerking
isbegonnen,de voorbereiding wel meegerekend.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)

ATTRIBUUT: TIJDSTIP GEPLAND
(aanpassingen op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Het uur van de dagwaaropmet debewerking moet worden
begonnen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)

ATTRIBUUT:TIJDSTIP GEWENST
(aanpassing op cluster: uitvoering)
VANENTITEITYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Het tijdstip van de dagwaarop de uit tevoeren handeling het
beste kanworden uitgevoerd, gezien de gewenste klimaatomstandigheden of de aktiviteit van (deaantasting op) hetgewas.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/uur
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ATTRIBUUT:TOEPASSINGSMETHODE
(aanpassing op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen;verbruik v.p.m.,
ENTITEITSUBTYPE: gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
De (aanvullende) beschrijving van de voorgeschreven bewerking,
inclusief werkmethode.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- spuitenmet rugspuit

ATTRIBUUT: TOTAAL TOTWEEKNUMMER
VAN ENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd,prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van deperiode waarover de opbrengst van eenpartij
getotaliseerd is,bij eenjarige teelten geteld vanaf planten,
bijmeerjarige teelten geteld van vanaf de jaarwisseling.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/totaal totwk
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ATTRIBUUT: UITVAL
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE: plant
OMSCHRIJVING:
Het aantal planten,potten of containers dat opbasis van een
bepaald symptoom opeenbepaalde datum uit departij wordt
verwijderd.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/stuks
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ATTRIBUUT:VERPAKKING
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: artikel
OMSCHRIJVING:
De naam v.p.m.welke gebruikt wordt om een eenheid produkt in
teverpakken.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- PE-folie
- voorbedrukte hoes
-enz.
TOELICHTING:
Onder eenheid wordtverstaan stuks ofbos,afhankelijkvan het
typeprodukt.

ATTRIBUUT:VERSCHIL IN SNELHEID AFRIJPING
VAN ENTITEITTYPE: teeltbeschrijving ENTITEITSUBTYPE:
meermalige oogst
OMSCHRIJVING:
Hetgemiddeld aantal dagen gerekend vanaf een bepaald oogststadium dat eenvruchtmoetblijven hangen voordat een volgend
oogststadium wordtbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/dagen
OPMERKING:
Dit attribuut is slechts voor een beperkt aantal gewassen
relevant zoals:Paprika groen/rood; Komkommer licht/zwaar;
endergelijke.

ATTRIBUUT: VOLGNUMMER
(gelijkaan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een nummer ineen opvolgende reeks,tebeginnen bij 1,die bij
elkaar horende entiteiten van 1entiteittype,van elkaar
onderscheid.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek
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ATTRIBUUT: VOORBEHANDELING
(gelijk aan cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Hetmiddel waarmee hetprodukt na de oogstmoet worden
behandeld alvorens teworden afgeleverd.
CODERINGSVOORSTEL:

ATTRIBUUT:VORM MIDDEL
VAN ENTITEITYPE: v.p.m.
OMSCHRIJVING:
De (fysiek)ehoedanigheid waarin demeststof of het middel
wordt geleverd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- kristallijn
- strooikorrels
- spuitpoeder
- vloeistof
-enz.

133

ATTRIBUUT: WACHTTIJD
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Aantal dagen voor hetoogsten of voor aanwending biologische
bestrijding totwanneer eenmiddel gebruiktmagworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/dagen

ATTRIBUUT: WEEKNUMMER
(aanpassing op cluster: uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de kalenderweek waarin debetreffende datum
valt.
CODERINGSVOORSTEL:4 posities/alfanumeriek/jaar,
weeknr.,(jj,ww)

ATTRIBUUT:WERKING MIDDEL
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE: gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Naam van de ziekte(s)of aantasting(en)waartegen eengewasbeschermingsmiddel werkzaam is.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek

ATTRIBUUT:WERKTIJD BENODIGD
(aanpassing op cl.uitvoering:arbeidsduur gesch.)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoor de uit tevoeren bewerking, aangepast
aande opgedragen omvang van deopdracht,de omstandigheden
van de partij/ hetobject en devaardigheid van demedewerker.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minof 0,01 uur
OPMERKING:
Dewerktijd af teronden op eenheden van 15min of 0,25 uur.
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ATTRIBUUT:WERKTIJD BESTEED /WERKTIJD BESTEED TOTAAL
W
(aanpassing op cl.uitvoering: arbeidsduur gerealiseerd)
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd, bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Uutijd die opdebetreffende datum of gedurende de betreffendeperiode, isbesteed aan hetuitvoeren van de bewerking,
inclusief de daartoe behorende voorbereidende werkzaamheden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,min of 0,01 uur
OPMERKINGEN:
- De tijdsregistratie behoeft inhet algemeen niet nauwkeuriger teworden uitgevoerd dan totop 15min. Registratie
inhonderdste uurheeft de voorkeur (15min = 0,25 uur) in
verband met de eenvoud van verwerking.
- Isnauwkeuriger registratie gewenst dan kanmetditcoderingsvoorstel ook inuren enminuten worden geregistreerd.
Geautomatiseerde verwerking is indat geval noodzakelijk.

ATTRIBUUT:WERKTIJD GEPLAND
(aanpassing op cluster uitvoering: arbeidsduur gepland)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begroot voor de uittevoeren bewerking, aangepast
aan de opgedragen omvang van deopdracht en de omstandigheden
van departij/ hetobject.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,min of 0,01 uur
OPMERKING:
Dewerktijd af te ronden op eenheden van 15min of 0,25 uur.

ATTRIBUUT:WERKTIJD PER EENHEID BESTEED
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd besteed per 100bewerkte eenheden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1min
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ATTRIBUUT:WERKTIJD PEREENHEID GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd per 100eenheden,aangepast aande omstandigheden
van het gewas ofhetobject.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1min

ATTRIBUUT:WERKZAME STOF
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Bestanddeel vanhetgewasbeschermingsmiddel datdewerking van
hetmiddelbepaalt.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: ZUUR GEHALTE
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE: bemesting
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid zuur die eenmeststof bevat,uitgedrukt in
aantalmolHper kg.meststof.
CODERINGSVOORSTEL:positie/numeriek/mol per kg.

ATTRIBUUT: %ZUIVERE VOEDINGSSTOFFEN
VAN ENTITEITTYP:v.p.m.,ENTITEITSUBTYPE: meststoffen
OMSCHRIJVING:
Het aandeel van demeststof dat uit (debedoelde) voedingselementen bestaat,dit i.t.t. deverontreinigingen en vulstoffen.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%

137

BIJLAGE 8
DATAMODEL CLUSTER: NORMEN VOOR OPERATIONEEL GEBRUIK

OBJECTGEBIEDEN:

- arbeid
bemesting
gewasbescherming
opbrengst

Binnen een objectgebied bestaat er een sterke samenhang tussen
de entiteittypen.Voor de indeling van debasisgegevens in
objectgebieden, zijn echter geenharde criteria tegeven.
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BIJLAGE8.1
Entiteittypen- relatiediagram"arbeid"
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BIJLAGE8.3
Entiteittypen - relatiediagram "gewasbescherming"
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BIJLAGE9.Hetgebruikvan 'oppervlakte'-begrippen.
Deverschillendesoortenoppervlaktezijnalsvolgttebeschrijven:
-bruto-kasoppervlak:oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemetenwordenvanglastotglas (zie
attribuutbeschrijving:oppervlakbrutokas).
-nettokasoppervlak:oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemetenwordenvanbinnenkantfunderingtot
binnenkantfundering,minusdedaarinaanwezigeoppervlakte
hoofdpadenen/ofgevelpaden (verhard). (Zieattribuutbeschrijvingoppervlaktenettokas).
-nettobeteelbaaroppervlak:oppervlaktegrondoftablet
overspannenmetsteunmateriaalen/ofomgrensddoorverwarmingsbuizen,tabletrandenen/oflooppaden (zieattribuutbeschrijving:oppervlaktenettobeteelbaar).
Naasteeneenduidigeomschrijving ishetvanbelangdatde
oppervlaktebegrippenopeenjuistemaniergebruiktworden.De
waardevangoedeafsprakenkomttotuitingwanneerbedrijfsgegevensmetcollega'svergelekenworden.Indefiguuriseen
situatiegeschetstvantweebedrijvenAenBmeteengelijke
brutooppervlakte,maareenverschillendpadoppervlak.De
jaaropbrengstvoorbeidebedrijvenisgelijkaanf75,-perm2
uitgaandevanhetbrutokasoppervlak.InhetgevalbedrijfsvergelijkingplaatsvindttussenAenBopbasisvandeze
opbrengstcijferszullenhierbepaaldeconclusiesuitgetrokken
worden.Wanneerechtervergelekenwordtopbasisvannetto
kasoppervlakblijktdeopbrengsteenverschiltegevenvanf
2,-pernettom2tenvoordelevanbedrijfA.Opdezemanier
wordendecijfersineenanderdaglichtgeplaatstenzullen
eerdergetrokkenconclusiesopbasisvandebrutooppervlakte,
misschienmoetenwordenaangepast.Vergelijkingopbasisvan
brutooppervlakgeefteenvertekendbeeldvandewerkelijkheid.
Uitgangspuntvanhetinformatiemodelisdatbegrippengedefinieerdzijnenopdejuistewijzewordentoegepast.Voorgesteldisombijderegistratievanopbrengstenenmateriaalverbruikuittegaanvannettokasoppervlak.
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100m

150m

300m

2,5m

padbreedte: 2,5 m
bruto oppervlak: 15000 m2
jaaropbrengst bij bruto oppervlak: f 7 5 , -per m 2
A padoppervlakte: 750 m2
jaaropbrengst bij netto opp. f 78,90 per m2
B padoppervlakte: 375 m2
jaaropbrengst bij netto opp. f 76,90 per m2
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verschil
f 2,- per m2

BIJLAGE 10VOCHTVERBRUIK.
1.Calculeren en evalueren vochtverbruik.
Deproduktie van het gewas en/of de kwaliteit van deProdukten reageert opde vochtvoorziening van hetwortelmilieu.Uithetoogpunt van optimalisering van teeltomstandigheden, ishet vanbelang om afwijkingen vanhet gewenste
vochtgehalte snel te signaleren.Meten van het vochtgehalte
isde snelstemethode om te signaleren enbij te sturen,
zodat dit,waarmogelijk, ookwordt toegepast (substraatteeltglasgroente, snijbloemen).Voor teelt inde grond is
(nog)geen goedemeetmethode beschikbaar en voor depotplantenteelt ismeten niet te realiseren vanwege het grote
aantalpartijen per bedrijf en de installatiekosten die
daarmee verbonden zijn.Gezien hetbovenstaande isdemogelijkheid bekeken om vanuit debedrijfsregistratie normen af
te leiden.
2.Verbruikmeting.
Bijautomatische ofhalfautomatische watergeefsystemen ligt
devochtgiftperpartij vast.Devochtgift komt globaal
overeenmet hetvochtverbruik envoor de doorspoelhoeveelheid kanmeer ofminder goedworden gecorrigeerd. Een
uitzondering vormthet eb-en vloed systeem en andererecirculerende systemen waarbij het verbruikwel bekend is
maar indiverse gevallen (bijvoorbeeld potplanten) niet is
toe te rekenen aanpartijen.Voor evaluatiedoeleinden zijn
dus gegevens bekend over de (gecorrigeerde) vochtgift.
Voorgesteld wordt om deze gegevens voor interne en externe
vergelijking om te rekenen tot:
- l/m2 netto kasper partij, of
- l/m2 netto beteelbaar kasoppervlak per partij (bij teelt
inpotof container)
Heelbewust wordthier aangegeven dathet gaatom het
verbruikperpartij en nietper individuele plant.Het
verbruikperplant varieert vrij sterk.Daarom ishet niet
uitvoerbaar om ditperplant vast te stellen ende
vochtgiftperplant daarop af te stemmen.
3.Verbruiksnorm.
Debetekenis van de gegeven hoeveelheid vochtper m2per
tijdseenheid isafhankelijk van:de hoeveelheid straling,
dehoeveelheid verwarmingsenergie en deventilatie.De
invloed die deze faktoren hebben opde transpiratie is
afhankelijk van hetverdampend oppervlak en de struktuur
daarvan. (DeGraaf,Proefstation voor de Tuinbouw Onder
Glas, Naaldwijk).
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Hoe het vochtverbruikvan een gewas gedurende de gehele
teeltbenaderd kanworden, is (nog)niet aan tegeven.
Nu gebleken isdat normgegevensvoor het vochtverbruik
voor de teelt inpotten en substraat niet gebruikt kunnen
worden voor planningsdoeleinden moet,door nader onderzoek
worden aangegeven welke conclusies getrokken kunnen worden
na evaluatie van de gegeven vochthoeveelheid.
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BIJLAGE 11.Bepaling van demestbehoefte
De teler laat regelmatig hetwortelmedium en/of devoedingsoplossing analyseren.
Een gangbare frequentie voor de teelt in substraat is 1 *per
2weken.Bij grondteelt isditminder vaak.De resultaten van
de analysemonsters enhet eventueel daaraan gekoppeldebemestingadvies dienen alsgegevens voor hetbepalen van de uit te
voerenbemesting.De analyseresultaten worden vergeleken met
het gehanteerde bemestingsschema voor een teelt.Om totde
bepaling van dehoeveelheid toe tedienenmeststoffen te komen
zalde teler of zijn adviseur inmeer ofminderemate rekening
houden met een aantal invloedsfactoren. Deze
zijn:
a.gewastoestand: hierbij kunnenonderscheiden worden het
gewasstadium, inhet geval van vruchtdragende gewassen de
zwaarte van de vruchtdracht en eventuele andere bijzonderheden ten aanzien van de toestand vanhetgewas.
b. klimaat:aktuele weersomstandigheden enhet seizoen hebben
invloed opdebemesting.
c.waterkwaliteit:vooral bij de teelt op substraat speelt
waterkwaliteit een belangrijke rol.Bemestingsschema's zijn
vaakaanwezig voor verschillende soortenwater.Inde
grondteelt wordtbijhetbemestingadvies geen rekening
gehouden met dewaterkwaliteit.
d. grondsoort:bij een teelt inde grond zullen samenstelling
enoverige bodemeigenschappen bepalen inhoeverrebedrijfsspecifieke aanpassingen op een algemeen schema nodig
zijn.
e.wijze vanbemesting: dit isvooral van toepassing bij een
grondteelt.
f. ras/cultivar:het komt voor datnaast een bemestingsschema
voor eenbepaalde gewassoort deverschillende rassen nog
een specialebemesting vragen.
g.prijzen vanmeststoffen: het kan voorkomen dat een teler
voor een anderemeststof kiestmet dezelfde componenten,
dan aanbevolen.
h. overige bedrijfseigen aanpassingen: deze hebben betrekking
opoverige inzichten enervaringen van deteler.
Een aantal van de genoemde factoren blijft tijdens de teelt
constant,zoalsde grondsoort enhetras/cultivar.Vooral de
variabele factoren: gewastoestand en klimaat zijn van grote
invloed op de bemesting.
Hetbemesten opbasis van analyseresultaten en invloedsfactoren dient teworden vertaald intermen van het informatiemodel.
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Hiertoe ishetbepalen van dehoeveelheid meststoffen bij het
klaarmaken van de voorraadoplossing of voedingsoplossing opgedeeld in een aantal stappen:
1.Vergelijking van de analysedjfersmet de gewenste
voedingstoestand vanhetwortelmedium.
2. Bepaling van de gewenste bemesting opbasis van dezevergelijking.
3. Inventarisatie van de variabele invloedsfactoren (klimaat,
gewastoestand) en correctie van de gewenste bemesting voor
deze factoren.
4. Ingevalbovenstaande processen zijnuitgevoerd aan de hand
van concentraties van de voedingselementen, dient degewenste concentratie voedingselementen omgezet te worden
naar een gewenste concentratie meststoffen. Vervolgens
vindt deomrekening plaats van concentratie meststoffen
naarhoeveelheid meststoffen.
Opmerkingen:
- Zoals is aangegeven houdt eenbemestingadvies geen rekening
met een aantal invloedsfactoren.Wanneer vergeleken wordt op
basis van analyseresultaten moeten devermelde concentraties ookopde juistemanier geïnterpreteerd worden.Dit
houdt onder andere indat zegerelateerd dienen te worden
aan de gerealiseerde pH en EC.
- Bijde vertaling van de gewenste voedingstoestand van het
wortelmedium naar de daarvoor benodigde voedingsoplossing,
maakt de teler veelal gebruikvan advisering.Voor deomrekening zijngeen vaste rekenregels aan tegeven.
- Momenteelwordt door de Commissie Standaardisatie Bemestingsadvies Glastuinbouw gewerkt aanhet automatiseren van
hetbemestingsadvies. Zij steltmetname degegevens opdie
inhethuidige programma vanhetBedrijfslaboratorium voor
Grond enGewasonderzoek (BLGG)enhetproefstation inNaaldwijk ingevoerd dienen teworden.
Per gewaswordt aangegeven wat de streefwaarden voor elementen zijn inhetwortelmedium enmetwelke voedingsoplossing
deze streefwaarde bereikt kanworden.Tevens wordt aangegeven hoe devoedingsoplossing aangepast moet worden alsde
gerealiseerde waarde inhetwortelmedium afwijkt buiten de
grenzen van de streefwaarde inhet wortelmedium.
Inhetbovenstaande stukisaangegeven wat speeltbijde
bepaling van de uiteindelijkemestgift.Van devier onderscheiden stappen zijn stap 1en 2 inhetproces 'beoordelen
uitgevoerde bemesting' indeze cluster beschreven. Stap3
wordt uitgewerkt inde cluster inventarisatie.
Stap 4bestaatvoornamelijk uitrekenregels,die o.a.beschrevenworden inbrochures over bemesting.
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