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WOORDVOORAF
Omdevele informatie endebedrijfsgegevensvooralletuinders
zoveelmogelijk opelkaaraftestemmen isin1985deStichting
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
EénvandeaktiviteitenvandeSITUricht zichophetopstellen
vande informatiemodellen voordeverschillende tuinbouwtakken.
Een informatiemodel iseensystematischebeschrijving vanhet
helegebeuren ophettuinbouwbedrijf.Dezebeschrijving vindt
plaatsinsamenwerkingmetallebetrokkenpartijen.Doordeze
gezamenlijke aanpakprobeertdeSITUbijtedragenaanstandaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.Ditis
belangrijkbijhetvergelijkenvangegevenstussenbedrijven.
Vooru ligthetrapportvande'uitwerkingvanhetonderdeel
Inventarisatie/Coördinatie vanhet informatiemodel Glastuinbouw.
Hetresultaat istotstandgekomen insamenwerkingmethetonderzoek,voorlichting enbedrijfsleven.
DeSITUhooptdatookvoorandereProjekten opeenzelfdewijze
kanwordensamengewerkt.
Tenslotteeenwoord vandankaaniederdie,namens zijn/haar
organisatie eenbijdrageheeftgeleverd aandetotstandkoming van
ditrapport.
K.Verbeek
Voorzitter Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
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1.INLEIDING
Deuitwerkingvanhet INFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW vindtgefaseerdplaats.Inmei 1986 isdeeerste fase,hetglobaleinformatiemodel,voltooid.Vervolgens isgestartmetdedetaillering,
ofweldeverdereuitwerkingvanditglobalemodel.Gekozen is
vooreenuitwerking indelen (clusters).Nadetailleringvan
achtereenvolgens decluster:UITVOERING,NORMENVOOR OPERATIONEEL
GEBRUIKENKLIMAATBEHEERSING, isinfebruari 1988gestartmetde
detaillering vandevierdecluster: INVENTARISATIE/COÖRDINATIE.
Dedetaillering vanhet informatiemodel Glastuinbouw iseengezamenlijkeactievanhettuinbouwbedrijfsleven,hetonderzoek ende
voorlichting. Decoördinatievanditprojekt isinhandenvande
takorganisatie SITU (Stichting Informatieverwerking Tuinbouw).
Metnamedeproefstationsindeglastuinbouw endeoverheidsvoorlichting,hebbeneengrotebijdragegeleverd aande detaillering
vandecluster Inventarisatie/Coördinatie. Bijlage 1geefteen
lijstvanpersoneneninstellingen,diebetrokken zijngeweest
bijdedetailleringvandecluster.
Bijdedetaillering wordtuitgegaanvanhetglobale informatiemodelGlastuinbouw, zoalsdat isbeschreven inhetrapport INFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW. IndepublikatieHETGEDETAILLEERDE
INFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW: BASISVOORAUTOMATISERING ENUNIFORMERING wordendedoelstellingvandedetaillering,degevolgde
methodiek,deprojektorganisatieendeprojektuitvoeringtoegelicht.Begrippen alsprocessen,entiteittypen,attributen,zijn
hierinbeschreven.Dezealgemene inleiding isuitgangspuntvoor
degeheledetailleringsfase.
Elkeclusterwordtafgeslotenmetdeuitgavevaneendeelrapport,
waarinderesultatenvandeuitwerking zijnbeschreven.Vooru
ligthetrapport,datbetrekkingheeftopdeuitwerkingvande
cluster:Inventarisatie/Coördinatie.
Achtereenvolgens komendevolgendeonderwerpen naarvoren:
*hoofdstuk 2 :-omschrijving inhoudvandecluster
- projektuitvoering
*hoofdstuk 3 :-toelichtingbijdeuitwerkingvande
cluster
*hoofdstuk 4 :-opmerkingenbijderesultaten.
Debijlagen 3t/m 9bijditrapportbevatten eencompleteweergavevanhetprocesmodel enhetdatamodelvandecluster.Hetmodel
beschrijfteenmomentopname.Doorvoortschrijdendeontwikkelingen
ennieuwe inzichten ishetmodel aanveranderingen onderhevig.De
noodzaak omhetmodel aantepassen,kanookontstaannaaraanleidingvandedetaillering vanvolgende clusters.Onderhoud zal
daarom noodzakelijk zijn.

2.CLUSTERINVENTARISATIE/COÖRDINATIE
2.1Beschrijvingvandecluster
INVENTARISATIEbetreftdebepalingvandebenodigde
(teelt)handelingenuitgaandevan:
-beschikbarenormgegevens
- afgeleideplannenuitdetaktischeplanning
- aktueleomstandigheden,waaronderdestandvanhetgewas
OpbasisvandeinventarisatievolgtdeCOÖRDINATIEvandete
verrichtenhandelingen endedaarbijbenodigdeaanwendingvan
produktiemiddelen,waaronderarbeid.
Inschema 1isdecluster insamenhangmetandere clusters
weergegeven.

Schema 1.
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Hetuitvoerenvanwerkzaamheden levertgegevensop.Deze
gegevenskunnendirectwordengebruiktbijdeinventarisatie en
coördinatievanuittevoerenbewerkingen.Ditkanplaatsvinden
wanneerde (gegroepeerde) operationelegegevensafwijkenvande
normvanwegedeaktueleomstandigheden.Anderzijds kunnende
geregistreerde gegevenswordengebruiktvoorhet
opstellen/bijstellenvanoperationelenormen.Deze operationele
normen, insamenhangmetoperationelegegevenswordengebruikt
bijhet inventariseren/coördineren.

Ditlevertoperationeleplannen indevormvanvoorgesteldeof
opgedragenbewerkingen op.Operationelenormenengegroepeerde
registratiegegevenswordenookgebruiktvoorhetvastleggenvan
normenvoortaktischgebruik.
Taktischeplannenkunnenwordengebruiktbijde inventarisatie
vandebenodigdewerkzaamheden.Hierbijkanwordengedachtaan
eenteeltplan endeelplannen,zoalseengewasbeschermingsplanen
eenklimaatbeheersingsplan. Dezeplannenwordenalleenopgesteld
indienwordtafgewekenvandenormenofwanneergeennormenvoorhandenzijn.
DeclusterNormen,zoalsinschema 1isaangegeven,is
opgedeeld inNormenvooroperationeelgebruikenNormenvoor
taktisch enstrategischgebruik.De 'taktischeen strategische
normen' zijnindeclusterPlanninguitgewerkt.
Metdedetaillering vandeclustersUitvoering,Normenvoor
operationeel gebruik,Klimaatbeheersing en
Inventarisatie/coördinatie zijnhetBEHEERVANHET
PRODUCTIEPROCES endeOPERATIONELE PLANNINGvolledig inkaart
gebracht (zieschema 2). Dezevormen samenmethetbeheer
vandeproduktiemiddelen hetOPERATIONEELBEHEER opeen
bedrijf.Hetoperationeelbeheeromvatalleaktiviteitenmet
betrekking totdekortetermijn.
2.2Projektuitvoering
Declusterwerkgroep bestaatuiteenuitvoeringsteam eneenteam
vandeskundigen.Hetuitvoeringsteam heefttottaakde
informatie,diedoordedeskundigenwordtgeleverd,tevertalen
intermenvanhet informatiemodel.Opbasisvande inhoudvande
cluster (paragraaf 2.1) iseenteamvandeskundigen samengesteld.
Omeenbreed draagvlakteverkrijgen,zijntijdensdeuitwerking
vandeclusterdedoordewerkgroepvoortgebrachteprodukten
maandelijksdooreenklankbordgroepbeoordeeld. Deklankbordgroep
isnaasteenaantalpraktiserendetuinderssamengesteld uiteen
bredevertegenwoordiging vanbedrijfsleven,onderzoek envoorlichting.VanuitdeVerenigingvanNederlandseTuinbouwstudiegroepen (NTS)iseenwerkgroepvanpraktiserendetuinderssamengesteld aanwie ineendrietalbijeenkomsteneenaantalpraktischevragen zijnvoorgelegd. Bijlage1bevateenlijstmetpersonenen instellingen,diebetrokken zijngeweestbijdeuitwerking
vandecluster Inventarisatie/coördinatie.

3.RESULTATENBESCHRIJVING
3.1Inleiding
Deprimair opteleverenproduktenbijdedetailleringsfase van
eeninformatiemodel zijnvoorhetprocesmodel:een
procesdecompositiediagramenprocesbeschrijvingen, envoorhet
datamodel:eenentiteittypen-relatiediagram, entiteittype-en
attribuutbeschrijvingen. Overzichtenhiervan zijntevindenin
debijlagen 5,6,7en8.Omdebeschrijvingen enigzinste
verduidelijken zijndezevaakvoorzienvanopmerkingen. Indit
hoofdstukwordtnaderetoelichting gegevenopderesultaten.
Dezetoelichtingen zijnvaneenmeeralgemene strekking dande
opmerkingenbijdebeschrijvingen.
Bijdeuitwerkingvandezecluster zijnvijf aandachtsgebieden
onderscheiden,teweten:
- specifieke teelthandelingen
-watergeven enbemesting
- gewasbescherming
- afzet
- operationele planning
Deeersteviergenoemdedeelgebiedenhebbenbetrekking opde
inventarisatie.Detailleringvanprocessenheeftplaatsgevonden
binnenderespectievelijkefuncties:
- SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN
- WATERGEVEN/BEMESTING
- GEWASBESCHERMING
- OOGST/VERWERKING/AFLEVERING/VERKOOP
-OPERATIONELE PLANNING
Het informatiemodel moetgezienwordenalseenreferentiemodel.
Ditbetekentdatbijdeuitwerkingvandeaandachtsgebiedenwordt
geprobeerd omeenzovolledigmogelijkebeschrijving tegeven,
datgeldig isvooralleglastuinbouwbedrijven. Ditbetekent
echternietdatopeenbedrijf inallegevallen alleonderscheidenprocessenwordendoorlopenenallebeschrevengegevensworden
gebruikt.
3.2Procesmodel cluster Inventarisatie/coördinatie
3.2.1 Inleiding
Eenprocesdecompositiediagram geefteenoverzichtvande
processenbinnenhetprocesmodel.Hiermeewordtdestruktuurvan
hetprocesmodel duidelijkgemaakt.Deonderlinge relatiestussen
deprocessenworden echternietaangegeven.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhetglobaalmodel (schema2)
zijndeprocessen,dieeenrelatievertonenmetde inventarisatie
encoördinatie,omkaderd. Dezeprocessenhebbenalsuitgangspunt
gediend bijdeuitwerkingvandecluster Inventarisatie/coördinatie.Analoog aanhetglobaalmodel zijnvoordeonderscheiden
deelprocessen indedetailleringsfase decompositiediagrammen
opgesteld. Dezezijnweergegeven inbijlage5.
Procesafhankelijkheidsdiagrammen.
Eengoedhulpmiddel bijhetonderscheidenvan elementaire
processen zijn zogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.
Hiermeekanperproceswordenvastgesteld welke informatie
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benodigd isenwelkewordt opgeleverd.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeftslechtsdeafhankelijkheid wat
betreft informatieaan.Depreciezeaanduidingvanbenodigdeen
opgeleverdegegevensperprocesvindtplaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage4 ) .
Voordegenoemdedeelgebieden zijnafhankelijkheidsdiagrammen
opgesteld,die indeparagrafen 3.2.2 totenmet 3.2.6 worden
toegelicht.Dediagrammenmetbetrekkingtot inventarisatie
vertonentussendeaandachtsgebiedenverschillen in
informatiestromen,maarblijkentocheensoortgelijke struktuur
tebezitten.Dezestruktuur isweergegeven ineenalgemeen
procesafhankelijkheidsdiagramINVENTARISATIE (schema 3 ) .Eris
vanuitgegaandatbijhetnagaanofenwanneereenbewerking
dienttewordenuitgevoerd altijd eerstnaarhetgewaswordt
gekeken.
Ook inhetgevalvaneengeplandeofvoorgenomenbewerking.In
eenaantalgevallen zalspecifieknaarhetgewasstadium worden
gekeken.Ditvaltonderhetproces
BEPALENGEWASSTADIUM. Eengewasstadium iseenobjectiefmeetbaar
kenmerkvandeplantofhetgewas.Bewerkingen kunnen specifiek
geldenvooreenbepaaldgewasstadium. InhetprocesBEOORDELEN
GEWASwordtdealgemenegewastoestand bepaald envergelekenmet
degewenstetoestand. Integenstelling tothetgewasstadium is
degewastoestand eensubjectiefkenmerk,waarvandewaardering
perpersoonenafhankelijkvandeomstandighedenkanverschillen.
Opbasisvandegewastoestand enandere factoren zoalsdeweersomstandighedenwordtbeslistoverdeuitvoeringvaneenhandeling.Volgensdegekozen struktuur zalhetproces
BESLISSENTOTUITVOERING altijdwordendoorlopen,ookalblijkt
uitdegewastoestand datdegeplandeuitvoering nietdoorzal
gaan.Onderhetbeslissentotuitvoering kan inzo'ngevaleen
nieuwedatumvoor inventarisatie engeplandeuitvoeringworden
vastgesteld.
Vaak zalbijdeuitvoeringvaneenbewerkingdewerkmethodevoorafbekend zijn,zekeralshetomgeplandebewerkingengaat.Toch
ishetprocesBEPALENWERKMETHODE opgenomen.Hiermeewordtde
mogelijkheid gebodenomvooreen (andere)werkmethodetekiezen
afhankelijkvandeaktueleomstandigheden, zoalsdeweersomstandigheden,dewerkdrukendearbeidsbezetting.
Dewerkmethodeheeft invloedop:
- debenodigde arbeidstijd
- debenodigdevaardigheden
-hetresultaatvanhetnatestrevendoel,bijvoorbeeld de
verschillende toedieningstechnieken bijdeuitvoeringvaneen
gewasbeschermingshandeling.
Omdatdewerkmethodehetresultaatkanbeïnvloedenvaltde
keuzehiervannietonderdecoördinatie.
Wanneerendoorwieeenvoorgesteldebewerking zalworden
uitgevoerd wordtvastgesteld inhetprocesCOÖRDINEREN,watin
eenapartafhankelijkheidsdiagram (schema9) isuitgewerkt.
Aanzet totprocessen.
Deaanzet,ofdezogenaamdetrigger,tothetuitvoerenvande
processenBEPALENGEWASSTADIUM enBEOORDELEN GEWASkanzijn:
- BEWERKINGVOORGENOMEN,voortkomend uitdenormen
- BEWERKING GEPLAND,voortkomend uitdetaktischeplanning
- BEWERKINGVOORGESTELD,alsresultaatvaneen inventarisatie,
waarbijnogniet isbeslisttotuitvoering,maareennieuw
tijdstiptot inventariseren isvastgesteld.

Schema3.
Algemeen procesafhankelijkheidsdiagram 'Inventarisatie'

bepalen
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beoordelen
gewas

beslissen
tot
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bepalen
werkmethode

coördineren

uitvoeren

- Interneattendering,voortkomend uitsignaleringen tijdens
hetuitvoerenvanwerkzaamheden oftijdenshet inventariseren
vanhetgewasvooranderedoeleinden.
- Degevoeligheid vaneengewasvooreenafwijking onder
bepaaldeklimaatomstandigheden,beschrevenonderhet
entiteittypeAFWIJKING, incombinatiemetdegerealiseerde
weersomstandigheden,beschrevenonderde entiteittypen
KLIMAATREALISATIE enWEERSGESTELDHEID.
- Externeattendering.
Eenaantalvandezetriggers isinhetalgemeneprocesafhankelijkheidsdiagram (schema 3)opgenomen.Inde procesbeschrijvingen
wordtconsequent eenopsommingvanmogelijketriggersgegeven.Op
eenbepaaldmoment zalechtermaareentriggerdewerkelijke
aanzetgeventothetuitvoerenvanhetdesbetreffendeproces.
Triggers zijnmeestalnietbenodigdvoordeeigenlijkeuitvoering
vandeprocessen,maar zijnwelopgenomenbijdeprocesbeschrijvingen onderdebenodigdegegevens.Hiermeewordthetverband
tussenprocessenuitverschillende functiesduidelijkgemaakt.
Bijvoorbeeld hetentiteittype 'bewerkingvoorgenomen'wordtopgeleverd onderde functieEVALUATIEen 'bewerkinggepland' inde
PLANNINGSPROCESSEN.
Indepraktijk ishetzodateentuinderregelmatig doordekas
loopteneigenlijkcontinumethetgewasbezig is.Debeschreven
processenBEOORDELEN GEWASmetbetrekking toteenbepaald
aandachtsgebied zullendaarbij zeerfrequentendoorelkaarheen
wordenuitgevoerd.
Bijhetnemenvanbeslissingen tijdensde inventarisatie ende
operationeleplanning isindeprocessennietaangegevendoorwie
debesluitvorming plaatsvindt.Voordeprocessenmaakthetniet
uitofditnudetuinder zelfisofeenvan zijnmedewerkers,of
dateenbesluit inonderling overlegwordtgenomen. Ideeënen
medezeggenschap vanmedewerkers zijnnietexplicietbeschreven.
Bijprocessenwaarveelgebruikwordtgemaaktvanadvisering is
ditaangegeven indeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.Infeite
kunnenbijdeuitvoeringvanalleelementaire deelprocessen
adviezenworden ingewonnen,alleen isditnietexpliciet
aangegeven.
3.2.2 Specifieke teelthandelingen
Hetprocesafhankelijkheidsdiagram voordespecifieketeelthandelingen (schema4) iseenverdereuitwerkingvanhetalgemene
diagram (schema 3).HetprocesBIJHOUDENNORMENuithetalgemene
diagram isopgesplitst inBIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN TEELTen
BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN ARBEID.Teeltnormen,beschreven inhet
entiteittypenormatievegewastoestand,wordengebruiktbijhet
BEOORDELENVANHETGEWAS.Arbeidsnormen kunneneenrolspelenbij
hetBEPALENVAN DEWERKMETHODE.Aanzettothetbeoordelenvanhet
gewast.b.v.specifieketeelthandelingen kaneeninternesignalering zijn.Evenzokantijdenshetbeoordelenvanhetgewast.b.v.
specifieketeelthandelingen ookietsopgemerktwordenwatbetrekkingheeftopeenandere functie,bijvoorbeeld hetwaarnemenvan
eengebreksverschijnsel.
Ditresulteertdan ineen internesignaleringvanuithetgenoemde
proces.
8

Schema4.
Procesafhankelijkheidsdiagram.
Funktie5:Specifieketeelthandelingen
Onderdeel:Inventariserenspecifieketeelthandelingen
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Hetberekenenvandebenodigdewerktijdvoorhetuitvoerenvan
eenbewerking enhetafstemmenmetdebeschikbarearbeidvindt
plaatsbijdeoperationeleplanning.Tochkanbijhetbepalen
vandewerkmethode alglobaal rekeninggehoudenwordenmetde
beschikbaarheid envaardigheidvanhetpersoneel endebenodigde
hoeveelheid arbeid.
3.2.3 Watergeven enbemesting
Bijdeuitwerkingvanditonderdeel iseenopdelinggemaaktin:
- inventarisatie watergift
- inventarisatie bemesting
Hoeweldewatergift endebemestingvaakgecombineerd worden
uitgevoerd ligtertocheenanderebeslissing tengrondslagaan
devastgesteldehoeveelheidwaterendevastgestelde hoeveelheden
meststoffen.
Inventariserenwatergift en inventariserenbemesting zijnintwee
afzonderlijkeafhankelijkheidsdiagrammenopgenomen (schema5en
6). DeprocessenBEPALENGEWASSTADIUM enBEOORDELENGEWAS zijn
ookhierterugtevinden.Deoverigeprocessenwijken afvanhet
algemeneprocesafhankelijkheidsdiagram (schema 3).Naastde
beoordelingvanhetgewasvindtookeenbeoordelingvanhet
wortelmedium plaatsmetbetrekking totdevochttoestand ende
voedingstoestand. Dezebeoordelingvanhetwortelmedium,
gebaseerd opmetingenenanalysesgeeftbelangrijke informatie
voordetoetedienenhoeveelhedenwaterenmeststoffen. Inhet
gevalvangeautomatiseerdewatergift enbemesting ishetproces
BESLISSEN TOTUITVOERING, zoalsinhetalgemeenmodel is
opgenomen,nietvantoepassing.Wehebbendantemakenmeteen
continuproces.Ookbijnietgeautomatiseerdeuitvoering isde
beslissingtotuitvoering nietvanwezenlijkbelang.Metnamede
beoordelingvanhetwortelmedium geeftaanofeenwatergiften/of
bemesting noodzakelijk is.Welbelangrijk ishetvaststellenvan
dehoeveelheid toetedienenwaterendehoeveelheid ensamenstellingvandemeststoffen.Hierzijntweeprocessenvoor
opgenomen,tewetenBEPALENUITTEVOERENWATERGIFT enBEPALEN
UITTEVOEREN BEMESTING.Naastdezeprocessen isookhetproces
BEPALENEC/pHonderscheiden.Bijhetgecombineerd toedienenvan
waterenmeststoffen ineenvoedingsoplossing wordendeconcentratievandevoedingsoplossing endezuurgraad apartbepaald.
HetbepalenvandeECenpH isnietspecifiektoeterekenenaan
watergeven ofaanbemesten.
Hetverbruikvanvlottendeproduktiemiddelen wordt inhetgeval
vanteelthandelingen andersdanwatergeven/bemesten engewasbescherming bepaald onderhetaandachtsgebied 'operationele
planning'. Zoalshierboven alisaangegeven isditonderdeel
voorwatergeven enbemesting dermatespecifiekenbelangrijk,
dathiervoorbijde inventarisatie aparteprocessen zijn
opgenomen.
Zoals inhetglobaal informatiemodel enindeclusterUitvoering
wel isgedaan ishiergeenonderscheid gemaakttussengecoördineerdeenniet-gecoördineerde watergiften.Gecoördineerd ennietgecoördineerd heeftbetrekkingopdenoodzaakvanafstemmingvan
hetwatergeven en/ofbemestingshandelingen metanderewerkzaamheden. Bijdebepalingvantoetedienenhoeveelhedenwateren
meststoffen isvooreengecoördineerde of niet-gecoördineerde

10

Schema 5.
Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie6:Watergevenenbemesting
Onderdeel:Inventariserenbemesting

bijhouden
bedrijfsnormen
teelt

3.1
coördineren
uitvoering

6.2
uitvoeren
watergift/
bemesting
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Schema6.
Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie6:Watergevenenbemesting
Onderdeel:Inventariserenwatergift
6.1.1
bepalen
gewasstadium

bijhouden
bedrijfsnormen
watergeven/
bemesting

groeperen
klimaatgegevens
weers
L verw.
bijhouden
bedrijfsnormenteelt

6.1.2
inventariseren
bemesting

6.1.4
bepalen
EC/pH

6.1.3.3
bepalen uit
te voeren
watergift
Abewerking
•voorgesteld
3.1
coördineren
uitvoering

bewerking voorgesteld

gewenste
EC/pH
oplossing

bewerking
opgedragen

6.2
uitvoeren
watergift/
bemesting
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uitvoering geenverschil indebeslissingsstruktuuraantegeven.
Nieuweontwikkelingen.
Voordebepalingvandesamenstellingendeconcentratievande
toetedienenmeststoffenwordtdoordetuindersuitgebreid
gebruikgemaaktvanbemestingsadvisering.Eendeelvandeze
bemestingsadviseringismomenteelgeautomatiseerd. DeCommissie
Standaardisatie Bemestingsadvies Glastuinbouw, samengestelduit
verschillende instantiesenonderzoeksinstellingen,heefttot
doelhetvaststellenvaneenintegraleBemestingsadviesbasis
Glastuinbouw.Ookparticuliere adviesbureaus zijnaktiefophet
gebiedvanbemestingsadvisering enautomatiseringhiervan.
Inde (nabije)toekomstkangedachtwordenaansystemen,waarbij
analyseresultaten opeengeautomatiseerdewijzeinhetsysteem
ingevoerdworden.Bedrijfseigenenormen zulleninhetdatabestand
voorhanden zijn.Daarnaastmoetengegevensoverhetgewasstadium
endegewastoestand worden ingevoerd,evenalseventuelegewenste
aanpassingenopbasisvanwaarnemingenaanhetgewas.
Doelstelling isdathetgenoemdesysteemookeenadviserende
taakheeft.Wanneereenaanpassingvandeconcentratievaneen
bepaaldvoedingselement isgewenstmoethetsysteem kunnen
aangevenwelkemeststofhiervoorhetmeestgeschiktis.
Uiteindelijk zaleenadviesoverdegewenstehoeveelheid
meststof doorhetsysteemwordenopgeleverd.Wanneerdegeschetstesituatiedooreensysteemkanwordenuitgevoerdbetekentdit
datdeprocessen 6.1.2.1 'beoordelenvoedingstoestandwortelmedium'en6.1.2.3 'bepalenuittevoerenbemesting'hieringecombineerd zijnverwerkt.Debenodigdeenopgeleverdegegevens
vooreendergelijk systeem zijnmomenteelnognietvolledigaan
tegeven.Hetonderzoek zalditmoetenaanleveren.Onderhoudvan
het informatiemodel voorwatbetreftdezefunctiezalindenabijetoekomstnodigzijn.
Naastbovenstaande ontwikkelingen iseenverdergaandeprocesautomatisering,waarbijgebruikwordtgemaaktvanvloeibaremeststoffengaande.Dedoseringvandemeststoffenwordthierbij
automatisch gestuurd doordeberekendehoeveelhedentoetedienen
meststoffen.Hetproces6.2.1 'klaarmakenoplossing' (cluster
Uitvoering) zouinzo'ngevalkomentevervallen.
Eengoedewijzevanexternevergelijkingvananalyseresultaten
enbemestingscijfersismogelijkwanneerwordtuitgegaanvan
deconcentratiesvoedingselementen indemonstersoftoete
dienenc.q.toegediendevoedingsoplossingen.Hetvergelijkenvan
hoeveelhedenmeststoffenkanleidentotonduidelijkheden.Hetis
namelijkmogelijkommetverschillendemeststoffeneenzelfde
samenstellingvaneenvoedingsoplossing teverkrijgen.
BehalveBLGG (Bedrijfslaboratoriumvoorgrond-engewasonderzoek)
zijnerookparticuliere adviesbureausdiebemestingsadviezen
geven.Openheid overdegebruiktevoedingsschema's iseenvoorwaardevooreengoedevergelijkingvanbemestingsgegevens.
Deplaatsvanbemonstering isookeenbelangrijke faktorvoor
een zuiverevergelijkingvanvoedingsgegevens.Bijhetgebruik
vanhetzelfdebemonsteringsvoorschrift kunnendebemonsteringsfoutensomsoplopentotzo'n20%.Wanneerdewijzevanbemonsteringverschillend iskunnendeze foutenoplopentoteenveelvoud
hiervan,bijvoorbeeld wanneerplaatselijkwaterwordtgegeven.
DitpleitvoorhetgebruikvanhetzelfdebemonsteringsvoorschriftdoorBLGGenandereadviesbureaus.
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Totslotdienttewordenopgemerktdatdebrochuresover
voedingsoplossingen samengesteld zijnuitcijfers,verkregenop
basisvanhetbemonsteringsvoorschrift dat isopgesteld doorBLGG
enhetonderzoek. Bijhetgebruikvandezebrochuresmoetdan
ookvaneenzelfdewijzevanbemonstering wordenuitgegaan.
Bemesting iseencomplexgeheel,erisveelkennisaanwezig,maar
erzijnooknogveelnieuweontwikkelingen gaande.Inhet
informatiemodel isdestruktuuraangegevenvandebesluitvorming
metbetrekking totwatergeven enbemesting.Vooreenverdere
inhoudelijke invulling, inhetbijzonderderekenregelsmet
betrekking totdebemestingsadvisering,wordtverwezennaarde
plaatsenwaardespecifiekekennisaanwezigis.
3.2.4 Gewasbescherming
Inhetprocesafhankelijkheidsdiagramvoor gewasbescherming
(schema7)zijndevierdeelprocessenuithetalgemenediagram
opgenomen.BEPALENMIDDEL isalsapartprocesonderscheiden.
Binnendegewasbescherming isditeenbelangrijkekeuze,die
nietaltijdvoordehand ligt.OnderhetprocesBEPALEN
HOEVEELHEIDMIDDELwordtdeconcentratie ofdoseringvanhette
gebruikenmiddelbepaald.Hettotaalverbruikwordtonder
operationeleplanningvastgesteld.
Inhetglobaal informatiemodel iseenonderscheid gemaakttussen
inventariseren geplandeen inventariseren niet-geplandebehandelingen.Dezeopsplitsing isnietmeergemaakt.Hetverschil ligt
voornamelijk indeaanzetomtot inventarisatie overtegaan.In
heteerstegevalkomtdituiteenvoorgenomen ofeengeplande
bewerking enwanneernietgeplanduiteen interneofexterne
attendering.Gesteld isdatinbeidegevallenaltijd eerstnaar
hetgewaswordtgekeken,ookbijdegeplandebehandelingen.Het
kanwelvoorkomendatbijeengeplandebehandeling hetmiddelen
detoedieningstechniek voordienvastligt.Wanneerbijdebeoordelingvanhetgewasgeenbijzonderhedenwordengeconstateerd en
aandebewerkingsrandvoorwaarden wordtvoldaan zalbijhetproces
'beslissentotgewasbescherming'eenbewerkingvoorgesteld worden
opgeleverd samenmeteengeplandverbruikaanvlottende
produktiemiddelen. Deprocessen 'bepalentoedieningstechniek,
middel enhoeveelheid middel'wordendannietmeerdoorlopen.
Het ismogelijkdatbijhetBEOORDELENVANHETGEWAST.B.V.
GEWASBESCHERMING geenafwijkingenwordengeconstateerd ener
geenenkele reden istotgewasbescherming. Inditgevalzal
de inventarisatienietverder lopendandezebeoordeling.
Onderhetaandachtsgebied gewasbescherming valtookdeCHEMISCHE
GROEI-ENBLOEIREGULATIE.Tijdensdeprocesbeschrijvingen is
hiernietexpliciet overgesproken.Deinventarisatievan
chemischegroei-enbloeiregulatie kanvolledigworden
ondergebracht bijdeonderscheidenprocessen.
3.2.5 Afzet
Inhetglobalemodel zijn,metbetrekkingtotdeafzet,eentweetal funktiesonderscheiden,namelijk:
- funktie 9:Oogst,verwerking,aflevering
- funktie 10:Verkoop
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Schema 7.
Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie7:Gewasbescherming
Onderdeel:Inventariserengewasbescherming

bewerking gepland

7.1.1
bepalen
gewasstadium

7.1.2
beoordelen
gewas tb.v.
gewasbescherming

bewerking
voorgesteld
7.1.3
beslissen
tot
gewasbescherming
bewerking
voorgesteld
7.1.4
bepalen
methode en
toedieningstechniek

7.1.5
16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
gewasbescherming

beoordelen
uitgevoerde
gewasbescherming

bewerking
opgedragen

bepalen
middel

7.1.6
bepalen
hoeveelheid
middel

verbruik v.p.m.

7.3
uitvoeren
gewasbeschermingshandelingen
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Schema8.
Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie9:Afzet
Onderdeel:Inventariserenoogstbewerkingen

16.3.2
bijhouden
bedrijfsnormen
produktie

9.1.2
beoordelen
produktie

9.1.1
beoordelen
prijs

9.1.3
beoordelen
gewast.b.v.
oogst

16.3.1
bijhouden
bedrijfsnormen
prijs

gewastoestand

9.1.4
analyseren
afzetmarkt op
kortetermijn

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
teelt

prijsverwachtingen
(marktanalyse)

9.1.5
bepalen
aanbod
aanbod
- hoeveelheid
- aanb. prijs
aktueel
9.1.6
beslissen
tot
afzet

9.1.7
beslissen
tot
oogsten
bewerking
voorgesteld
- omvang

9.1.8
vaststellen
werkmethode

baarheidsresultaten
bewerking voorgesteld

3.1
coördineren
uitvoering
bewerking opgedragen
9.2
uitvoeren
oogstbewerkingen
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Omdaterechtereensterkegegevensuitwisseling tussenbeide
funktiesaanwezig is,zijndeze funkties indeclusterInventarisatie/Coördinatie samengevoegdtotdefunktieAfzet.
Metbetrekking totdeafzetvanglastuinbouwprodukten,kunneneen
tweetal categoriënondernemerswordenonderscheiden,namelijk:
A.Ondernemersmeteenpassief afzetbeleid
B. Ondernemersmeteenaktief afzetbeleid
Bijde indeling spelendedoordeondernemergeteeldegewassen
eenrol.Eenproduktalstomaat leentzichnamelijknietvoor
eenaktiefafzetbeleid. Binnendegroepgewassenwaareenaktief
afzetbeleid welmogelijk is,speeltdepersoonlijke instelling
vandeondernemer eenbelangrijkerol.
Deafwegingwel/niet oogstenheeftvoordeeerstgenoemdecategorieondernemersnauwelijks inhoud.Vaststaatnamelijkdat indien
Produkten oogstbaar zijn,dezeookgeoogst zullenworden.Eventueelkannogeenafwegingplaatsvinden opwelkemarktenopwelke
wijze (verpakking e.d.)wordtafgezet.Nahetproces BEOORDELEN
GEWAST.B.V.OOGSTvolgthetprocesBESLISSENTOTOOGSTEN (zie
schema8 ) .
Dezebeslissingsstruktuur heeftoverhetalgemeenbetrekkingop:
-meermaligoogstbareprodukten (roos,tomaat,paprika, e.d.)
- eenmaligeoogstbareproduktenmeteenvastoogsttijdstip (chrysant,bolbloemen e.d.).
DeprocessenANALYSERENAFZETMARKTOPKORTETERMIJN,BEPALEN
AANBODenBESLISSENTOTAFZEThebbenbetrekkingopondernemers
meteenaktiefafzetbeleid.Hetbetreftdanveelal eenmalige
oogstbareproduktenmeteenvariabel oogsttijdstip (groenepotplanten,sla, e.d.).
Afhankelijkvandeondernemer zalbijhetproces 'beslissentot
afzet'eenverschillend gewichttoegekendwordenaanaspekten
als: het strikthandhavenvanhetteeltplan,deaktueleprijs
e.d.
Opgemerktdientnogeensteworden,datdezeclusterdebesluitvorming opkortetermijnbelicht.Bijhetopstellenvaneenteeltenplan (taktischebesluitvorming) zullenzogenaamde 'ondernemers
meteenpassiefafzetbeleid' ongetwijfeld ookmeerofminder
marktgericht eenopzetvoorhetkomendeteeltseizoenopstellen.
Ditonderdeelvanhetmodel isuitgewerkt indeclusterTaktische
enStrategischeplanning.
3.2.6 Operationeleplanning
Deuittevoerenbewerkingen,dietijdensde inventarisatie zijn
vastgesteldwordenonderling afgestemd inde operationele
planning. Inhetafhankelijkheidsdiagram (schema 9)zijnde
verschillende deelprocessenweergegeven.Bijhetopstellenvan
eenwerkplanningwordteerstbegonnenmethetBEPALENVANDE
ARBEIDSBEHOEFTE voorelkeafzonderlijkebewerking.Vervolgens
wordendeafzonderlijkebewerkingen samengevoegd bijhet
VASTSTELLENvanhetWEEKPLAN.
Hierwordtnagegaan ofopweekniveaudebenodigde endebeschikbarehoeveelheid arbeidmetelkaarovereenkomen.Wanneerdebenodigdearbeid debeschikbarehoeveelheid arbeid overtreft zullen
opditniveau,oplossingengezochtmoetenworden.
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Schema 9.
Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie3:Operationeleplanning

inventariseren

bewerkingvoorgesteld
urgentie/
randvoorwaarden

soort
personeel

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
arbeid

bedrijfsnorm arbeid

3.3.3
beoordelen
bestede
werktijd

3.1.1
bepalen
arbeidsbehoefte
per bewerking

3.1.2
vaststellen
weekplan

beoordeling

3.1.3
opstellen
voorlopige
dagplannen

bewerkingvoorgesteld
- voorlopige datum

3.1.4
vaststellen/
bijstellen
dagplan

personeelsbeheer

vaardigheden

3.1.5
toewijzen
personeel

bewerking
opgedragen

3.3.1
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bewaken
uitvoeringsplan

inventariseren

3.3.2
groeperen
arbeidsgegevens

niet
gerealiseerde
bewerkingen

J.
uitvoeren
bewerking

3.3.3
beoordelen
bestede
werktijd

Indeopmerkingenbijhetproces 3.1.2 VASTSTELLENWEEKPLAN (bijlage4)zijneenaantal alternatievenuitgewerkt.Ditweekplan
kanverderwordenuitgewerktbijhetOPSTELLENvanVOORLOPIGE
DAGPLANNEN.Vaak zalopeenbedrijfofeenweekplanofeenvoorlopigdagplanwordenopgesteld.Dekeuzehiertussenkanafhankelijk zijnvandematewaarinvooreeneerstvolgendeperiode (bijvoorbeeld eenweek)dewerkzaamheden reedsvoorafgepland kunnen
worden.Hetbedrijfstypezalhierbijeenrol spelen.Analoogaan
deweekplanningwordtopdagniveauookgekekenofervoldoende
arbeidvoorhanden is.Devoorlopigedagplannen resulterenuiteindelijk ineendefinitiefdagplan,inhetproces 3.1.4 VASTSTELLEN/BIJSTELLEN DAGPLAN.Tenslottevindteendefinitieve toewijzingvanhetpersoneel aandeverschillendebewerkingenplaats.
Dehierbovenbeschrevenprocessen zijneenuitwerkingvanhet
procesCOÖRDINERENUITVOERINGuithetglobaal informatiemodel.
Behalvecoördineren uitvoering omvatdeoperationeleplanning
ookdeprocessen 'integraaloplossenvanproblemen'en 'bewaken
uitvoeringsplan'. BijhetINTEGRAALOPLOSSENVAN PROBLEMEN
handelthetomnietvoorzieneproblemenopkortetermijnmet
vaaktegenstrijdigebelangenbinnendebedrijfsvoering.Omdat
hetomeenveelheid vanproblemenkangaan isditprocesniet
eenduidigtebeschrijven indevormvanbenodigdeenopgeleverde
gegevens. Inbijlage 4zijnonderditproceseenaantalvoorbeeldenuitgewerkt,omdeaardvandeproblementeillustreren.
BEWAKENUITVOERINGSPLAN uithetglobalemodel isopgedeeld in
driedeelprocessen,teweten:
- BEWAKEN UITVOERINGSPLAN
-GROEPEREN ARBEIDSGEGEVENS
- BEOORDELEN BESTEDEWERKTIJD
Detwee laatsteprocessen zijneerderbeschreven indecluster
Normenvooroperationeelgebruik.
Debewakingvandeoperationeleplanning endeuitvoeringvan
bewerkingenvindtplaatsondermeerdereprocessen:
-Hetproces 'vaststellen/bijstellendagplan'bevatde
TIJDBEWAKINGvandeuitvoering.Wanneerwerkzaamhedenworden
vertraagd wordtditgesignaleerd ingenoemdprocesenkunnen
mogelijkmaatregelenwordengenomenbinnendezelfdedag.
-KWALITEITSBEWAKING vindtplaatsonderdeuitvoerendeprocessen
zelf.Eventueleopmerkingenhieroverkunnenwordenvastgelegd
onderdeentiteittypen 'bewerkinguitgevoerd' en 'gewastoestand'.
- CONTROLEOPDEVOORTGANG aanheteindvandedagvindtplaats
inhetproces 'bewakenuitvoeringsplan'. Indien opgedragen
bewerkingen nietvolledig zijnuitgevoerd wordtnagegaanofen
hoedezehetbestkunnenworden afgerond.
- Inhetproces 'beoordelenbestedewerktijd'wordtde
gerealiseerdewerktijdvergelekenmetdegeplandewerktijd.
EnerzijdskanditwordengezienalseenCONTROLEOPHET
GEREALISEERDEARBEIDSTEMPO,anderzijdskaneengevonden
afwijking leidentoteentijdelijke BIJSTELLINGVANDE
GESTANDAARDISEERDE ARBEIDSTIJDEN diewordengebruiktbijde
operationeleplanning.
Bijhetopstellenvaneenweekplanofvoorlopigedagplannenwordt
rekening gehoudenmetdeaanwezigheid en/ofbeschikbaarheid van
benodigdeduurzameproduktiemiddelen (d.p.m.).Deuitwerking
hiervangaatechternietzoveralsvoordearbeid.Eenechte
planningvand.p.m.isindepraktijknietgangbaar.
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Arbeidsplanningligtoverhetalgemeenveelmoeilijkerdande
afstemmingvanhetgebruikvand.p.m.Zijnergedurende langere
tijdproblemenmetdebeschikbaarheid vanduurzameproduktiemiddelen,dan zaldeondernemerproberenditbinneneen redelijke
termijnoptelossen,bijvoorbeeld dooraankoopvaneennieuw
produktiemiddel.
Eenplanningvanhetverbruikvanvlottendeproduktiemiddelen bij
deuitvoeringvanbewerkingenvindtplaatsbijhetopstellenvan
eenweekplan envoorlopigedagplannen.Uitzonderingen hierbij
zijndebepalingvandehoeveelheidmeststoffen engewasbeschermingsmiddelen,wattijdensdeinventarisatiewordtuitgevoerd.In
deparagrafen 3.2.2 en3.2.3 isdittersprakegekomen.Inhet
proces 'vaststellen/bijstellendagplan'wordtgeen 'verbruik
v.p.m.'bepaald. Bijplotselinge ingeplandebewerkingen kunnen
ookvlottendeproduktiemiddelen benodigd zijn.
Determijn istekortomnogbestellingen tekunnenplaatsen.Er
isaangenomendat indebenodigdev.p.m.'skanwordenvoorzien,
zodatgeengeplandverbruikv.p.m. indeprocesbeschrijving is
opgenomen.
InhetprocesTOEWIJZEN PERSONEELworden opbasisvanvaardighedenmedewerkerstoegewezenaandeteverrichtenbewerkingen.
Zowelbijdeinventarisatieprocessen 'beslissentotuitvoering'
en 'bepalenwerkmethode',alsmedebijhetopstellenvanweekplannenendagplannen speeltdebeschikbaarheid vanmedewerkersen
hunvaardigheid eenrol.Indemeestegevallen zalhiernietop
individueel niveauwordengerekend,maaropgroepsniveau.Voor
eenoverzichtvandebenodigdeenbeschikbarehoeveelheid arbeid
vooreenbepaaldebewerking ineenweek ishetvoldoende omhet
aantal ervarenenonervarenmedewerkersteweten.Pasbijhet
toewijzenvanhetpersoneelwordendeafzonderlijkemedewerkers
inogenschouwgenomen,meteventueelhunspecifiekevaardigheden.
Het isgoedmogelijkdateenbewerkingweldooreengroepwordt
uitgevoerd. Inditgevalkrijgenmeerderemedewerkers dezelfde
bewerkingopgedragen.
HetuitvoerenvanOVERHEADARBEID isoptevattenalseen
bewerking enwordtbijhetopstellenvaneen arbeidsbegroting
ook ingepland. Inhetmodelwordtvoordezewerkzaamheden een
'bewerkingvoorgesteld'opgesteld enwordtonderproces 3.1.1
'bepalenarbeidsbehoefteperbewerking'eenschattingvande
benodigdewerktijdgemaakt.
3.3Datamodelcluster Inventarisatie/coördinatie
3.3.1 Inleiding
Deentiteittypen zijnonderverdeeld inviersoorten.Deze
opdeling leidttoteenbeterestruktuur inhetdatamodel,watde
duidelijkheid tengoedekomt.Opgemerktdienttewordendatdeze
opdeling nietaltijd zwart/wit is.Deverschillende soorten zijn
alsvolgttebeschrijven:
- BEDRIJFSGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diebetrekking hebbenopde
bedrijfsuitrusting,demedewerkersendeexternerelaties.
-OPERATIONELEGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendieindirecte zinverband
houdenmetdeteeltvaneengewasofuitgangsmateriaal.
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Deinhoudvandezeentiteittypen (attribuutwaarden) zijnvoor
hetbedrijf alleentijdenshetbestaanvandeteeltvandirect
belangenhebbendaarmeeeenkortelevensduur.
-NORMGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypenwaarin ervaringvoor
toekomstig gebruikwordtvastgelegd. Denormenkunnenverkregen
zijnuitervaring opheteigenbedrijfuitvoorgaandeperioden.
Ookkunnennormendoorderdenwordenopgelegd (veilingvoorschriften).Overhetalgemeen zijnexternenormennoggeen
bedrijfsnormen.Bijvoorbeeld eentaaktijdvanexternwordtpas
eenbedrijfsnormwanneerdegeldigheid hiervan isaangetoondop
heteigenbedrijf.
-TAKTISCHE PLANGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendiegegevensbevatten overde
taktischeplanning,maarnietgerekendkunnenwordentotde
normgegevens.Degegevenskunnenderesultante zijnvanmeerderenormgegevens (bijvoorbeeldmeerdereteelten ineenafdeling
met iedereteeltandereklimaatnormen) ofgebaseerd zijnop
externeadviezen en/ofinformatie.
Eenentiteittypewordtbeschrevendooreenaantal attributenof
gegevens.Hierbijkunnendrietypenattributenwordenonderscheiden:
- sleutelattributen. Deze zorgenvooreenunieke identificatie
vaneenentiteit.
- informatie-attributen. Ditzijngegevensdie informatie
verschaffen overeenentiteittype.
- relatie-attributen. Dezegevenhetverbandweertussentwee
entiteittypen.
Desleutelvaneenentiteittype kanbestaanuiteenofmeer
sleutelattributen. Inhetgevaleenentiteittypemeer
sleutelattributen heeftkanhetsomspraktisch zijndezeverkort
weertegeven,bijvoorbeeld bijeenprocesbeschrijving of
wanneereenaantal relatie-attributen tevens sleutelattribuut
vaneenentiteittype zijn.Dezeverkorteweergavevaneen
samengestelde sleutel isAANDUIDING entiteittype.
Deonderlinge relatiestussendeentiteittypenkunnenworden
weergegeven ineenentiteittypen-relatiediagram. Peraandachtsgebied iseenrelatiediagram opgenomen.Hierin zijnderelevante
entiteittypenmetbetrekkingtothetonderwerpopgenomen.
3.3.2 Bewerkingen
Indezeclusterkomen zes (entiteit)typenbewerkingenter
sprake.Dezewordenhieronder inhetkortbesproken.Aangegeven
istotwelkecategorievangegevensdeentiteittypenbehoren.
Voorhetbegrip 'bewerking'iseensoortlevenscyclusaante
geven. Inschema 10isdezeweergegeven.Aangegeven iswelk
procesdebewerking ineenvolgend stadiumbrengt.Inschema11
zijndezeentiteittypen ineenrelatiediagram opgenomen.
- BEWERKING(normgegevens).
Onderditentiteittype zijndeopeenbedrijfvoorkomende
handelingen aangegeven.Eenbewerking isbeschreven inclusief
dewijzevanuitvoering.Alskenmerk (=attribuut) isonder
andere opgenomende 'bedrijfsnormarbeid',uitgedrukt in
min/100 eenheden,dieondernormaleomstandighedenvoorde
desbetreffendehandeling ophetbedrijfgangbaaris.
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Schema 10.
Overzichtvande'levenscyclus' van het begrip'bewerking'

bewerking

opstellen
taktische
plannen
bijhouden
bedrijfsnormen
i'

'

bewerking
gepland

bewerking
voorgenomen

inventariseren
uitte voeren
bewerkingen

»
bewerking
voorgesteld

coördineren
bewerkingen

bewerking
opgedragen

1
uitvoeren
bewerking
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bewerking
uitgevoerd

- BEWERKINGVOORGENOMEN (normgegevens).
Eenbewerkingvoorgenomen geeftaanwanneereenbepaalde
handelinguitgevoerd dienttewordenondernormale
omstandigheden.Alvorenstotuitvoering overtegaanwordt
eerstgeïnventariseerdofenwanneerdeze 'handelingvolgens
hetboekje'daadwerkelijkmoetwordenuitgevoerd. Inhet
entiteittype isaangegevenwanneerdeze inventarisatieplaats
moetvinden.
- BEWERKINGGEPLAND (taktischeplangegevens).
Wanneernormenvoorhanden zijnhoevengeentaktischeplannente
worden opgesteld.Alleenwanneerwordtafgewekenvande
beschikbare normenofwanneerergeennormenvoorhanden zijn
wordentaktischeplannenopgesteld. Evenals inhet entiteittype
'bewerkingvoorgenomen'wordt in 'bewerkinggepland'de
tijdsaanduiding vandeinventarisatieendegeplandeuitvoering
aangegeven.
Eentomatentelerheeftbijvoorbeeld bijaanvangvan zijnteelt
besloten zijnteelttweewekenvroegertebeëindigendan
gangbaar is,wegens aantebrengenwijzigingen indekas.Dit
betekentdatbewerkingen, zoalskoperuitnemen,ethrellenen
uitruimenvanhetgewaswordenvervroegd endusnietvolgensde
normenwordenuitgevoerd.Voordegenoemdehandelingenwordt
dangeengebruikgemaaktvan 'bewerkingenvoorgenomen',maar
worden 'bewerkingengepland'opgesteld.
- BEWERKINGVOORGESTELD (operationele gegevens).
Binnenoperationeel beheer,watallekortetermijn aktiviteiten
omvat,wordtgeïnventariseerd opbasisvanplannen,normenof
van interne/externe signalenwelkehandelingenuitgevoerd moetenworden.Deze inventarisatie resulteert ineen 'bewerking
voorgesteld'waarinconcreetkanwordenaangegevendeweek,dag
ofhetgewasstadiumvanuitvoeringvandebewerking.Wanneer
nognietwordtbeslotentotuitvoering,maareennieuweinventarisatie isgewenst,danwordtdatookonderdit entiteittype
vermeld.
Tijdensdeoperationeleplanningsfase,waarindeverschillende
uittevoerenhandelingen opelkaarworden afgestemd,wordthet
entiteittypeverder ingevuld, zoalsdevastgesteldeurgentie
vaneenbewerking endegeplandewerktijd.
Eenbewerkingvoorgesteldheeft indemeestegevallenbetrekkinghebbenopeenpartij,maarhetkanookvoorkomendat
bewerkingenmoetenwordenuitgevoerd dieniet indirectezin
verband houdenmeteenpartij,bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamhedenaandekas.
- BEWERKING OPGEDRAGEN (operationele gegevens).
Uittevoerenbewerkingenwordenopgedragen aanmedewerkers.De
namenvandezemedewerkers,degeplandedatumvanuitvoeringen
hetgeplandetijdstip zijnvermeld inhetentiteittype 'bewerkingopgedragen'.Dezegegevenswordenopgeleverd bijde
coördinatievandebewerkingen.
- BEWERKINGUITGEVOERD (operationele gegevens).
Inditentiteittype zijngegevensoverdeuitgevoerdebewerking
vastgelegd, zoalsdedooreenmedewerkerbestedewerktijd.
Invoorgaande clusters is 'bewerkinggepland'beschouwd alseen
operationeel entiteittype.Naardehuidige inzichtenbestaat
'bewerkingvoorgenomen'enkeluitnormgegevens.Wanneereen
geplandebewerkingwordtopgesteld afwijkendvandenormenofop
basisvanexternegegevenswordtditnietmeergerekend toteen
bewerkingvoorgenomen.
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Schema 11.
Entiteittypen-relatiediagram
'bewerkingen/operationeleplanning'
bewerking
gepland

.
I

taktischegegevens

vaardigheid

bedrijfsgegevens
afdeling

cel

arbeid
gerealiseerd

teeltlaag

bewerking
voorgesteld

teeltplaats

bewerking
opgedragen

teeltbeschrijving

medewerker

beschikbaarheid
d.p.m.

beschikbaarheid
medewerker

bewerking
uitgevoerd

V~

T"

normgegevens

d.p.m.

verbruik
v.p.m.

partij
operationelegegevens

voorraadbak

"verbruik
normatief
gewasbeschermingsmiddel

v.p.m.
(soort)

V"

teeltsysteem

bewerking
voorgenomen

verbruik
normatief

T"
_A_

gewas

afwijking
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bewerking

bewerkingsrandvoorwaarde

v.p.m. = vlottendproduktiemiddel
d.p.m.= duurzaamproduktiemiddel

Omdezereden isnunaast 'bewerkingvoorgenomen'hetentiteittypeBEWERKINGGEPLANDgedefinieerd,vallend onderdetaktische
planningsgegevens.Deoorspronkelijkebewerkinggepland isdaarmeegewijzigd ineenBEWERKINGVOORGESTELD.
Deuitvoeringvaneenbewerking zalnietonderalleomstandighedenmogelijk zijn.Inhetentiteittype BEWERKINGSRANDVOORWAARDEN
zijndevoorwaarden aangegeven,welkeaandeuitvoeringvaneen
bewerkingwordengesteld.Dezekunnenbetrekkinghebbenopeen
bewerking (bijvoorbeeld niet foggenbijtehogewindsnelheden),
maarookopeenvlottend produktiemiddel zoalseengewasbeschermingsmiddel.
3.3.3 Gewastoestand/gewasbescherming
Bijdediverseprocessen 'bepalengewasstadium1 en 'beoordelen
gewas'wordengegevensvanhetentiteittype GEWASTOESTAND
opgeleverd.Omeenvastgesteld gewasstadium eneenwaargenomen
gewastoestand tekunnenbeoordelenwordendezevergelekenmet
hetgewensteofnormatieve stadiumc.q. toestand. Dezeteeltnormenzijnondergebracht inhetentiteittype NORMATIEVE
GEWASTOESTAND. Bijdebeoordelingvaneengewaskunnenafwijkingenwordengeconstateerd, zoalseengebreksverschijnselofeen
aantasting.Kennisomtrentdezeafwijkingen isnodigomdeaard
vandeafwijkingtekunnenvaststellenenvervolgensdejuiste
maatregelen tekunnennemen.Kenmerkenvandezeafwijkingen zijn
vermeld indeentiteittypenAFWIJKING,SYMPTOOM enONTWIKKELINGSSTADIUM SCHADELIJKORGANISME.Inschema12zijndeonderlinge
relatiestussendegenoemdeentiteittypenweergegeven.
IndeclusterNormenvooroperationeel gebruik ishetentiteittype 'aantasting'onderscheiden. Ditwasgerichtopeenaantasting
dooreen ziekte.Erzijnechtermeeroorzakenaantewijzendie
eenafwijking kunnenveroorzaken.Vandaar isnuhet entiteittype
AFWIJKING onderscheiden,metalssubtypenaantasting,gebreksverschijnsel, fysiogeneafwijking enoverigeafwijkingen.
IndeclusterNormenvooroperationeel gebruikwasonderhet
entiteittype 'bewerkingvoorgenomen'demogelijkheid omeen
verbruikvaneengewasbeschermingsmiddel aantegeven.Indeze
opzet ishetnietmogelijkommeerdaneenmiddeltevermelden.
Indepraktijk zalhetgebruikvanmeermiddelen ineenbewerking
kunnenvoorkomen.
Omditookadministratief tekunnenverwerken isnueenentiteittypeVERBRUIKNORMATIEF GEWASBESCHERMINGSMIDDEL opgenomen.
3.3.4 Watergevenenbemesting
Naastdeprocessen 'beoordelengewast.b.v.bemesting'en
'beoordelengewast.b.v.watergift1 zijneronderhet
aandachtsgebied 'inventariserenwatergift/bemesting' ookde
processen 'beoordelenvoedingstoestand wortelmedium'en
'beoordelenvochttoestand'onderscheiden.Bijdebeoordelingvan
devoedingstoestand wordendeanalyseresultaten getoetstaande
normatievevoedingswaarden.Hier zijnmeerdereentiteittypenvoor
beschreven (zieschema 13).Hetproces zelf isuitgewerkt inde
clusterNormenvooroperationeel gebruik.VOEDINGSOPLOSSING
GEPLAND isalsaanvullend entiteittypeopgenomen.
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Behalveeenhoeveelheid meststoffen kandebeoordeling vande
voedingstoestand ookeengeplandevoedingsoplossing opleveren
waarinhetgewenstegehaltevan iedervoedingselement isaangegeven.
Bijhetbeoordelenvandevochttoestand zijnde entiteittypen
VOCHTHUISHOUDING enNORMATIEVEVOCHTHUISHOUDING opgenomen.
Gegevensoverdevochthuishouding worden samenmeteenaantal
gegevensvermeld onderhetentiteittype ANALYSERESULTATEN,
vergelekenmetdenormatievevochthuishouding.
3.3.5 Afzet
Indeprocessenmetbetrekking totdeinventarisatievan
oogstbewerkingen komenookeenaantalnieuweentiteittypenaan
deorde.Deafzetvanpotplantenensomsooksnijbloemen hoeft
niettelopenviadeveiling,maarkanookwordengeregeldvia
eenbemiddelingsbureau ofparticuliereafzetkanalen.Indit
gevalbiedtdetuinder zelfzijnproduktenaan,ofkrijgthij
eenorderbinnen.Deafsprakentussentuinderenafnemer zijn
vastgelegd indeentiteittypen OVEREENKOMST en OVEREENKOMSTREGEL
(zieschema 14).AFNEMER isookeenapartentiteittype.Naast
afnemer isookAFZETKANAALonderscheiden.Eenafzetkanaalkan
zijneenveiling,eenbemiddelingsbureau,eenhandelsonderneming,
endergelijke.Indiendetuindereenaktiefafzetbeleidvoert
zalhijgeïnteresseerd zijn ineenprijsverwachtingvaneenartikelvooreenbepaald afzetkanaal overeenbepaaldeperiode.
Gegevenshieromtrent zijnondergebracht inhet entiteittype
MARKTANALYSE.Vervolgens zullenwordenvastgesteld dehoeveelhedenperartikel endeprijsperafzetkanaal,waarvoorhet
bedrijfhaarprodukten aanbiedt.HetentiteittypeAANBODbevat
dezegegevens.
3.3.6 Operationeleplanning
Indezecluster zijnookeenaantalgegevensvandemedewerkers
vanbelang.OnderhetentiteittypeMEDEWERKER isalgemene
informatie overdedesbetreffendemedewerker opgenomen.Het
entiteittypeVAARDIGHEIDbevatgegevensoverdedoelmatigheid
waarmeeeenmedewerker eenbewerking bijeengegevenwerkmethode
uitvoert.Erisbinnenhetbegripvaardigheid geenonderscheid
gemaakttussenkwaliteit (kwalitatievevaardigheid) ensnelheid
(kwantitatievevaardigheid).Dezeopdelingvanhetbegrip
vaardigheid blijkt indepraktijkmoeilijk tehanteren.
Tenslotte ishetvoordewerkplanningvanbelang eenoverzicht
tehebbenvandeaanwezigheidvanhetpersoneel.Dezegegevens
zijnvermeld inhetentiteittype BESCHIKBAARHEID MEDEWERKER.
Gegevensoverdemedewerkersmetbetrekking tothetsoort
arbeidscontract wordenbeschreven indecluster Personeelsbeheer.
Behalvedebeschikbaarheid vanarbeid ishetvoordewerkplanning
ookvanbelang inzichttehebben indeaanwezigheid vanduurzame
produktiemiddelen. Dit isvermeld inhetentiteittype BESCHIKBAARHEIDD.P.M..Degenoemdeentiteittypen zijnweergegeven
inschema11.
3.4Afstemming proces-endatamodel
Vooreencompleet informatiemodel geldtdatproces-endatamodel
volledig opelkaarafgestemdmoeten zijn.Voorhetprocesmodel
endatamodel vaneenclusterhoeftditniet zotezijn.
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Het isimmersmogelijk daterentiteittypenvoorkomen,die ineen
andereclustergecreëerdworden,maarwaarvan attributen indeze
clusternodig zijn.Omgekeerd geldtweldatalleentiteittypen,
diegecreëerdwordendoordeprocessen ineencluster,vermeld
staan inhetdatamodelvandezecluster.
Omdegenoemdeafstemming zichtbaartemaken,wordendeprocessen
tegenoverdeentiteittypen ineenmatrixgezet.Deentiteittypen
zijngerangschikt indegroepen:
I entiteittypenwaarvaneenofmeerattributendooreenvan
deprocessenwordtgecreëerd.
IIentiteittypen dieslechtsdoordebeschrevenprocessenworden
gebruikt.
Vervolgenswordendeprocessendiehetzelfdeofverwante
entiteittype(n)uitcategorieIvastleggen (create)bijelkaar
gezet.Uitdegepresenteerde opstellingvolgen desysteemgebieden. De interactiematrixkanwordengebruiktalshulpmiddelbij
detoetsingvandeconsistentievanhetmodel.
Dematrixvoordecluster Inventarisatie/coördinatie isweergegeven inbijlage 9.Metdedetailleringvandezecluster,samenmet
declustersUitvoering,Normenvooroperationeel gebruik enKlimaatbeheersing, zijnhetproduktieproces endeoperationeleplanninguitgewerkt.Degenoemdeclustersvertonen eenduidelijke
samenhang.Omeengoedbeeld tekrijgen isgewensteenmatrixop
testellenvoordegezamenlijkeclusters.
Indezeverslagleggingwordtspecifiekdeaandachtgerichtop
decluster Inventarisatie/coördinatie. Degepresenteerde
interactiematrix heeftookalleenbetrekking opdezecluster.
3.5Bedrijfstypering
De frequentiesvandeonderscheiden elementaireprocessen spelen
eenrolbijdebepalingvanprioriteitentenaanzienvante
automatiseren delenvanhetbedrijfsgebeuren.Naarmateprocessen
vakerwordenuitgevoerd ligthetmeervoordehanddezete
automatiseren.Bijdebepalingwordtuitgegaanvandemaximumfrequentiedoordetijd.Uitgegaan isvandeclassificering:
- continuvoorkomend
- dagelijksvoorkomend
-wekelijksvoorkomend
-maandelijks of4wekelijksvoorkomend
- jaarlijksvoorkomend
- incidenteel voorkomend
Defrequentiesvandeelementaireprocessen indezeclusterzijn
weergegeven inschema 15.
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SCHEMA15
FREQUENTIESVAN PROCESSEN
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

bepalengewasstadium t.b.v. spec,teelthand.
beoordelengewast.b.v. spec,teelthandelingen
beslissentotuitvoerenhandelingen
bepalenwerkmethode

dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk

6.1.1 bepalengewasstadium t.b.v.watergeven/bemesting dg/wk
6.1.2.2beoordelen gewast.b.v. bemesting
dg/wk
6.1.3.2beoordelen gewast.b.v. watergift
dg/wk
6.1.2.1beoordelenvoedingstoestand wortelmedium
wk
6.1.3.1beoordelenvochttoestand
dg/wk
6.1.2.3bepalenuittevoerenbemesting
wk
6.1.3.3bepalenuittevoerenwatergift
dg/wk
6.1.4 bepalenEC/pH
dg
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

bepalengewasstadium t.b.v. gewasbescherming
beoordelen gewast.b.v. gewasbescherming
beslissentotgewasbescherming
bepalenmethodeentoedieningstechniek
bepalenmiddel
bepalenhoeveelheidmiddel

dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

beoordelenprijs
beoordelenproduktie
beoordelengewast.b.v. oogst
analyseren afzetmarkt opkortetermijn
bepalen aanbod
beslissentotafzet
beslissentotoogsten
vaststellenwerkmethode

dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg
dg/wk

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

bepalen arbeidsbehoefteperbewerking
vaststellenweekplan
opstellenvoorlopigedagplannen
vaststellen/bijstellendagplan
toewijzenpersoneel
bewakenuitvoeringsplan

dg/wk
dg/wk
dg/wk
dg
dg/wk
dg

De inhetschemaaangegeven frequentiesgevenslechtseen
indicatie.Deverschillen infrequentiestussenbedrijvenzal
voornamelijkwordenveroorzaaktdoorhetteeltplan.Vande
aangegeven classificeringkomenalleendecategorieën 'dagelijks
voorkomend'en 'wekelijksvoorkomend' inaanmerking.Opzichis
ditnietvreemd,omdathetgaatomaktiviteiten opoperationeel
niveau,dusmetbetrekking opdekortetermijn.
Doordegestruktureerde opzet zijnveelprocessen apartonderscheiden. Indepraktijkkunneneenaantalprocessen gecombineerd
wordenuitgevoerd. Bijvoorbeeld bijhetbeoordelenvanhetgewas
kannaarverschillende aspectentegelijkwordengekeken.
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4.OPMERKINGEN BIJDERESULTATEN
4.1 Sectorspecifieke invulling
Eenvandeuitgangspuntenbijdedetailleringsfasevanhet
informatiemodel isom ineerste instantietetrachtende
glastuinbouw alseengeheeltebeschouwen.Indienwenselijk,kan
worden overgegaannaareensectorspecifiekeinvulling. Inde
clusterUitvoering isgeprobeerd aandehandvanreferentiegewassendeviersectoren indeglastuinbouw,tewetenbolbloemen,
snijbloemen,groenten enpotplanten ingelijkematetebelichten
bijdedetaillering.
Indezecluster isnietspecifiekgewerktmetreferentiegewassen.
Voorhetonderdeel inventariseren/coördineren iseenvrijalgemenestruktuuraantegevendieveelalgewasonafhankelijkis.
Inparagraaf 3.2.5 isreedsopgemerktdatde inventarisatievan
deoogstbewerkingen ende inventarisatievandeverkoopbijde
uitwerking zijnsamengevoegd. Deoorspronkelijke functie
'verkoop'uithetglobaal informatiemodel heeftmetnamebetrekkingopdepotplantensector. Bijhetonderscheidenvandeelprocessen iseensplitsing gemaakt inbedrijvenmeteenaktiefen
eenpassief afzetbeleid. Bijeenaktiefafzetbeleid zijndevolgende specifiekeprocessen aantegeven:
- (beoordelenprijs)
- analyseren afzetmarkt opkortetermijn
-bepalenaanbod
-beslissentotafzet
Dezeprocessen zijnzekervantoepassingbinnendepotplantensector.Ook ishetzodatbijvoorbeeldmethetgewasslaenigzins
aktief opdemarktkanworden ingespeeld.
Hetproces 'beoordelenprijs'kanookdoorlopenwordendoor
ondernemersdieeenpassief afzetbeleidvoeren.
Argumentenvoorhetcontinubeoordelenvanprijzenvanartikelen
kunnenzijn:
-hetverwervenvan informatietenbehoevevanhetopstellen
c.q. bijstellenvanprijsnormen
-verwervenvansignalenterbeëindigingvaneenteelt
Gekoppeld aandegenoemdespecifiekeprocessen zijnookeen
aantal specifieke entiteittypen onderscheiden,teweten
Aanbod,Leverancier/afnemer,Afzetkanaal,Marktanalyse,
Overeenkomst enOvereenkomstregel.
Bijdeuitwerkingvandeoverigeaandachtsgebieden zijngeen
processen enentiteittypen aantewijzendieuitsluitend
betrekkinghebben opeenbepaaldesector.
4.2Inventarisatieproduktieplantmateriaal
Inhetglobaal informatiemodel isde functie 'Specifieke
handelingenproduktieplantmateriaal'opgenomen.Indecluster
Uitvoering zijnvierteeltfasenonderscheiden,teweten
- vermeerderingsfase
- opkweekfase
- behandelingsfase
- produktiefase
Er isbijdeuitwerkingvangenoemdeclustervastgesteld,dat
vanuithetoogpuntvan informatievoorziening hetnietuitmaakt
inwelketeeltfaseeenteelthandelingwordtuitgevoerd.
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Dedeelprocessenmetbetrekking tothet 'uitvoerenvan specifieke
handelingen produktieplantmateriaal' zijnvoorhetmerendeel
ondergebracht bijdeelementaireprocessendie oorspronkelijk
alleenwarengericht opdeproduktiefase.Analooghieraan isde
inventarisatievan specifiekehandelingen plantmateriaal
beschouwd alsonderdeelvande inventarisatieprocessen zoals
beschreven onderdeverschillende aandachtsgebieden.
Indecluster 'Uitvoering'zijnuiteindelijk specifiekvoor
plantmateriaal nogdrieelementaireprocessenovergebleven,die
inhoofdzaak opdebolbloemen zijngericht.Tijdensdedetailleringvandecluster Inventarisatie/coördinatie isgeenaandacht
besteed aandezeprocessen.Dit ismetnameveroorzaaktdoor
afwezigheidvandeskundigheid vandebollensector indeclusterwerkgroep.
4.3Praktischetoepasbaarheidvanderesultaten
Opbasisvanhet informatiemodelkan inhoudwordengegevenaan
indetoekomstteontwikkelen systemen.Hetdatamodel isbijde
ontwikkelingvannieuwesystemenvanbelang,omdathetaangeeft
welkegegevensstruktuur eraaneenglastuinbouwbedrijftengrondslag ligt.Hetprocesmodelverschaft inzicht indeverschillende
delendieeensysteem kanbevatten.Bijdeontwikkelingvaneen
systeem,gebaseerd ophetgedetailleerde informatiemodel,zaleen
keuzegemaaktmoetenwordenopbasisvanwelkedelenuithet
modelhetsysteemwordtopgebouwd.
Dezeafweging zalonderandereafhankelijk zijnvandedoelgroep
waardesysteemontwikkelaar zichoprichtenvandeeisendieaan
hetteontwikkelen systeemgesteldworden.
Zoalshetbovenstaandemisschiendoetsuggereren ishetnietzo
datopditmomentallerlei systemenontwikkeld kunnenwordenop
basisvanhet informatiemodel.
Eenheeleenvoudigevoorstellingvan zaken isdevolgende:
model

> systeem
specificatie

wat

> hoe

Het informatiemodel iseengestructureerde beschrijvingvande
huidigekennisvanhetbedrijfsgebeuren,vanuithetoogpuntvan
informatievoorziening. Erwordtbeschrevenwatergebeurt.In
velegevallenbestaatdituiteenopsommingvanallegegevens
diebijeenprocesmeespelen.Somsishetmogelijk omhet
gegevensgebruik verdertekwantificereninrekenregels.Vaakis
hetechter zodaterbijeenbeslissing nietalleenmetkwantificeerbare cijferswordtgewerkt,maardatervaring,advieseneen
eigen interpretatievandeaktueleomstandigheden eenbelangrijke
rolspelen.Methetopstellenvanhet informatiemodelwordtkennisgebrek zichtbaargemaaktenblijktdatveel aanwezige kennis
nietduidelijk oppapier istezetten.
Omdespecificatiestapvanmodel naarsysteemtekunnenmakenis
hetnoodzakelijk ommetgeformaliseerde kennistewerken.Het
informatiemodel istegebruikenalsingangbijhet formuleren
vanonderzoeksbehoeften,dieenerzijdsgericht zijnopdeuitbreidingvankennisenanderzijds opformaliseringvanaanwezige
kennis.

33

Het informatiemodel kaneenhulpmiddel zijnbijdekeuzevaneen
teontwikkelen deelsysteem. Binnendegehanteerdemethodiekbij
hetopstellenvanhetmodel zijntechnieken aangegevenomprocessenengegevensdieveelverbandmetelkaarvertonentegroeperen.Op zo'nmanierkunnenonderwerpengoedworden afgebakend.
Momenteel ismetdedetailleringvandehuidigeclusterhet
beheervanhetproduktieproces endeoperationeleplanningafgerond.Ditbiedtgoedemogelijkhedenvoorhetafbakenenvanzulk
soortdeelgebieden.
Bijdekeuzevanonderwerpenvoordeontwikkelingvan (geautomatiseerde) informatiesystemen isdevraaguitdepraktijkook
belangrijk. Inzicht indeautomatiseringsbehoeften indepraktijk
isdaaromgewenst.
Indespecificatiestap,zoalshierboven isaangegeven,wordteen
keuzegemaakthoeeenprocesofbeslissingwordtuitgevoerd.
Anderzijdswordthetinformatiemodel,watbedoeld isalsreferentiemodel,waarelkbedrijf inmoetpassen,verderafgebakend of
specifiekgemaaktvoorhetbeoogdebedrijfstype.
Meteenvoorbeeld wordteenenanderuithetbovenstaande
geïllustreerd.
Inparagraaf 3.2.1 istersprakegebracht,datwanneerde
kenmerkenvaneenafwijking (bijvoorbeeld deomstandighedenvan
voorkomen) inrelatiewordengebrachtmetdegerealiseerde
klimaatomstandigheden,diteenaanzetkangeventothet
beoordelenvanhetgewas.Indeprocesbeschrijvingen wordendeze
benodigdegegevensopgesomd. Dekennisreiktveelal nietverder
dandateenbepaaldweertypehetvoorkomenvanbijvoorbeeld een
aantasting sterkvergroot.Naardetoekomstkijkend lijkthet
nietonwaarschijnlijkdatdebeschrevenattendering doorde
computerkanwordengegeven.Hiervoor isechternogveel concrete
kennisnodig.Wanneerbijvoorbeeld bijeenbepaald gewasdeRV
langerdan2wekenboven80%ligtdanisdekansopeenbepaalde
aantastinggroot,zodathetsignaalgegevenwordttotcontrole
vanhetgewas.Zoumenwillenkomentotzulksoortvansystemen,
betekentditdaternogtalvanwittevlekken ingevuldmoeten
worden.
Totslotmoetworden opgemerkt,datalleinhet informatiemodel
gebruiktegegevens zijngedefinieerd.Waarbegrippenverschillend
werdenuitgelegd isgeprobeerd overeenstemming tebereiken.Op
dezemanierwordteenvandedoelstellingenvanhetinformatiemodel,namelijk 'hetuniformerenvanrekenregelsenbegrippen'
nagestreefd.Onafhankelijkvanmogelijke systeemontwikkeling
kunnendebeschrevengegevensdirectwordentoegepastbijgegevensgebruik en-uitwisseling.
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Betrokkenpersonen enorganisaties
CLUSTERWERKGROEP
Uitvoeringsteam
- ir.G.R.N.M.Selman
- ir.A.A.vanderMaas

SITU
PTG
stagiaire CAH-Dronten

-dhr.A. Schokker
Teamvan deskundigen
- ing.J.J. Amsing
- ing.R.vandeBogaard
- ing.A.T.M. Hendrix
- ing.J.K. Nienhuis
-dhr.A.vanderWees
Methodische begeleiding
dhr.J.H.Alders
ir.G.M.A.Verheijen

PBN
CT-Roermond
IMAG
PTG
CT-Naaldwijk

COVAM-Advies
J.M.A.

NTS-WERKGROEP
-dhr.J.
- dhr.A.
-dhr.G.
-dhr.F.
- dhr.P.
- dhr.L.
- dhr.R.
- dhr.G.
-dhr.J.

Ammerlaan
Flinterman
denHollander
vanHorssen
Klapwijk
vanderKnaap
vanVliet
deVreede
Vreugdenhil

Bleiswijk
1
s-Gravenzande
Vleuten
Schipluiden
Monster
DeLier
DeKwakel
1
s-Gravenzande
Wateringen

Secretaris
dhr.J. Rouwhorst

NTS

KLANKBORDGROEP
dr.ir. G.A. vandeBerg
dr.ir. C.H.J.Booij
ir. E. Heuvelink
ing..H. .J.W.Konings
ing..H. .J.vanderLinden
ing..A. •N.T.vanMarrewijk
ing..E. .Moerman
ir. J.A.M.Mourits
ing.,R. .K.Oving
dhr..T. .vanderRee
ing..C. .Sonneveld
ir. A. Tabak
dhr..K. .Verbeek
ir. C. vanderVleuten

PBN
IPO
LUW
vakgroep Tuinbouwplantenteelt
CT-Naaldwijk
CAD-KwaliteitenBewaring
OVTO
Koppertb.v.
CAD-Glasgroente
IMAG
NationaleCoöperatieveRaad
PTG
CAD-BAT
voorzitterSITU
BLGG
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ir.G.W.H.Welles
ing.P.J.A.Wilders

PTG
CT-Naaldwijk

PROJEKTBEGELEIDINGSGROEP
ir. J..C.J.Ammerlaan
dr. A..J.Dop
ir. L..H.M.Matthijssen
dr. ir..K.Rijniersce
ir. H..P.Zwinkels
ir. G..R.N.M.Selman
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PTG
LBO
Min. van Landbouw
Min. van Landbouw
SITU
SITU

Visserij
Visserij

BIJLAGE2
Geraadpleegde literatuur
1.Werkgroep Informatiemodel
Glastuinbouw

Informatiemodel Glastuinbouw
mei1986

2.G.R.N.M.Selman
A.A.vanderMaas
E.vanRijssel

Hetgedetailleerde informatiemodelGlastuinbouw,
basisvoorautomatisering en
uniformering
juli1987

3. Clusterwerkgroep

Hetgedetailleerde informatiemodelGlastuinbouw,
cluster:UITVOERING +bijlagen
juli1987

4. Clusterwerkgroep

Hetgedetailleerde informatiemodelGlastuinbouw,
cluster:NORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIK+bijlagen
december 1987

5. Clusterwerkgroep

Hetgedetailleerde informatiemodelGlastuinbouw,
cluster: KLIMAATBEHEERSING
mei1988

Commissievoorde
Terminologievande
Nederlandse PlanteziektekundigeVereniging

Lijstvangewasbeschermingskundigetermen:
Gewasbescherming 16,
supplement nr.1
december 1985

Commissie Standaardisatie
Bemestingsadvies
Glastuinbouw

Bemestingsadviesbasis
Glastuinbouw
april 1988
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BIJLAGE4
PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAMPERFUNKTIE
Voordeuitgewerkteprocessen isperdeelgebied eenafhankelijkheidsdiagram opgesteld. Inzo'ndiagramwordendebelangrijkste
informatiestromen tussendeprocessenbinnende funktie,alsmede
derelatievandeonderscheiden elementaireprocessenbuitenhet
betreffende deelgebeid aangegeven.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeftslechtsdeafhankelijkheidwat
betreft informatieaanendusnieteenvolledigebeschrijvingvan
devolgordevanprocessen.Depreciezebeschrijvingvnabenodigde
enopgeleverde informatieperprocesvindtplaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage5).
Aandelinkerzijdevandediagrammen zijndeprocessen aangegeven
waaruitdebenodigde informatieafkomstig isenrechtsdeprocessenwaardeopgeleverdegegevensgebruiktworden.Bijdeinformatiestromen staataangegevenwelksoortgegevensvanbelangzijn.
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Procesafhankelijkheidsdiagram.
Funktie5:Specifieketeelthandelingen
Onderdeel:Inventariserenspecifieketeelthandelingen

bewerking voorgesteld

3.1
coördineren
uitvoering

bewerking
opgedragen

5.3
uitvoeren
specifieke
teelthandelingen

3.3.2
groeperen
arbeidsgegevens
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Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie 6:Watergeven en bemesting
Onderdeel: Inventariseren bemesting

bepalen
gewasstadium

gewasstadium

bijhouden
bedrijfsnormen
watergeven/
bescherming
gewasstadium

groeperen
klimaatgegevens

bijhouden
bedrijfsnormen
teelt

opmerkingen

6.1.2.3
bepalen
uittevoeren
bemesting

6.1.3
inventariseren
watergift

6.1.4
bepalen
EC/pH
opm

gewenste
watergift
bewerkingvoorgesteld

3.1
coördineren
uitvoering

6.2
uitvoeren
watergift/
bemesting
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Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie6:Watergevenenbemesting
Onderdeel:Inventariserenwatergift

groeperen
klimaatgegevens

bijhouden
bedrijfsnormenteelt

6.1.2
inventariseren
bemesting

6.1.4
bepalen
EC/pH

6.1.3.3
bepalenuit
tevoeren
watergift
bewerking
voorgesteld

bewerkingvoorgesteld

gewenste
EC/pH
oplossing

bewerking
opgedragen

6.2
uitvoeren
watergift/
bemesting
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Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie 7: Gewasbescherming
Onderdeel: Inventariseren gewasbescherming
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Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie9:Afzet
Onderdeel:Inventariserenoogstbewerkingen

16.3.2
bijhouden
bedrijfsnormen
produktie

9.1.2

9.1.1
beoordelen

beoordelen
produktie

prijs

9.1.3

16.3.1
bijhouden
bedrijfsnormen
prijs

beoordelen
gewast.b.v.
oogst

gewastoestand

9.1.4
analyseren
afzetmarkt op
kortetermijn

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
teelt

prijsverwachtingen
(marktanalyse;

9.1.5
bepalen
aanbod
aanbod
- hoeveelheid
- aanb. prijs
aktueel
9.1.6
beslissen
tot
afzet

9.1.7
beslissen
tot
oogsten
bewerking
voorgesteld
- omvang

beschikbaarheid

-J

9.1.8
vaststellen
werkmethode

houdP
baarheidsresultaten
bewerking voorgesteld

3.1
coördineren
uitvoering
bewerkingI opgedragen
i
^

9.2
uitvoeren
oogstbewerkingen
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Procesafhankelijkheidsdiagram
Funktie3:Operationeleplanning

inventariseren

bewerkingvoorgesteld
urgentie/
randvoorwaarden

soort
personeel

16.3
bijhouden
bedrijfsnormen
arbeid

bedrijfsnorm arbeid

3.1.1
bepalen
arbeidsbehoefte
per bewerking

"T

3.3.3
beoordelen
bestede
werktijd

3.1.2
vaststellen
weekplan

beoordeling

3.1.3
opstellen
voorlopige
dagplannen

bewerkingvoorgesteld
- voorlopige datum

3.1.4
vaststellen/
bijstellen
dagplan

personeelsbeheer

vaardigheden

3.1.5
toewijzen
personeel

bewerking
opgedragen

inventariseren

3.3.2
groeperen
arbeidsgegevens

niet
gerealiseerde
bewerkingen

J.
uitvoeren
bewerking

3.3.3
beoordelen
bestede
werktijd

3.3.1
bewaken
uitvoeringsplan
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BIJLAGE5

PROCESMODEL
- procesdecompositiediagrammen
- elementaire procesbeschrijvingen
ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
(gerangschikt opvolgordevanprocesnummers)
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Procesdecompositiediagram
Cluster:Inventarisatie/coördinatie
Funktie3:Operationeleplanning

(
X.

operationele
planning

j
J

r

•

3.3
bewaken
uitvoerings
plan

3.2
integraal
oplossen van
problemen

3.1
coördineren
uitvoering

•

3.1.1
bepalen
arbeidsbehoefte
per bewerking

3.3.1
bewaken
uitvoeringsplan

3.1.2
vaststellen
weekplan

3.3.2
groeperen
arbeidsgegevens

3.1.3
opstellen
voorlopige
dagplannen

3.3.3
beoordelen
bestede
werktijd

i

3.1.4
vaststellen/
bijstellen
dagplan

3.1.5
toewijzen
personeel

.
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FUNKTIE

OPERATIONELE PLANNING

PROCES 3.1:COÖRDINERENUITVOERING
PROCES 3.1.1:BEPALENARBEIDSBEHOEFTE PER BEWERKING
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandearbeidsbehoefteper geïnventariseerde
'bewerkingvoorgesteld'. Hierbijwordtrekening gehoudenmet
degewastoestand.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- aanduidingpartij
of nummer teeltplaats
of nummerafdeling
-weeknr.uitvoering
of datumuitvoering
-aantal
- eenheid
- aantal stuks
- oppervlaktebeteelbaar
- oppervlaktenetto
- oppervlaktebruto
-percentagebezet
- aantal oogstbaar (aantalte
oogstenprodukt)
- eenheid
-gewastoestand vastgesteld
-bedrijfsnormarbeid
-taaktijdformule
- invloed produktiegrootte
-naam faktorn
- invloed faktorn
-werktijd pereenheid gepland
(=aangepastewerktijd)

Partij
Teeltplaats
Afdeling
Standplaats
Gewastoestand

Bewerking

Arbeid gerealiseerd
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUUT
-naambewerking
-werktijd gepland

REKENREGELS:
*Werktijd gepland =
aant.eenheden

werktijd pereenh.gepland
*aant.herhalingen

100

60

werktijd gepland inurenpergeplandebewerking
werktijd pereenheid gepland inminutenper 100eenheden
*Werktijd pereenheid gepland =bedrijfsnormarbeid+
invloed faktorn
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Voorhet 'aantaleenheden' indeformulemetbetrekkingtotde
werktijd gepland kano.a.worden ingevuld:
- aantal stuks,aantalplanten ofkg (oogsten)
- aantalm2 (gewasbescherming, grondbewerking)
Degehanteerde eenheid komthierbijovereenmetdeeenheidwaarin
debedrijfsnormvoorarbeid isuitgedrukt.
PROCESUITVOERING
- Selecteer eenbewerkingvoorgesteld diebinnen eenbepaalde
weekofdaguitgevoerdmoetworden.
- Bepaal deomvangvandezebewerking.
-Neemdebedrijfsnormarbeidbehorendbijdebewerking ofneem
debijgestelde bedrijfsnormarbeid opbasisvanuitgevoerde
bewerkingen.
- Berekendewerktijd gepland.
OPMERKINGEN:
- Bijdebepalingvandeomvangvandebewerking kanvaakgebruik
wordengemaaktvandeoppervlaktedieeenpartijbeslaatofhet
aantal plantenwaaruiteenpartijbestaat.Ineenaantalgevallenzaldeomvangvaneenbewerkinghiervanafwijken.Bijvoorbeeld inhetgevalvaneenBB-order staathetaantalteoogsten
plantenvast.Ditwordt ingevuld onderdeattributen 'aantal'
en 'eenheid'vanhetentiteittype 'bewerkingvoorgesteld'.
Wanneerbijoogstwerkzaamhedeneenschattingwordtgemaaktvan
dehoeveelheid oogstbaarprodukt isditterugtevindenonder
hetentiteittype 'gewastoestand'.
- Dewerktijd pereenheid gepland (inminutenper 100eenheden)
wordtbepaald opbasisvandebedrijfsnormenvoorarbeid ende
tijdensde inventarisatiewaargenomen invloedsfaktoren.Bij
een invloedsfaktor kangedachtworden aaneenafwijkende
gewastoestand diedewerkzaamhedenkandoenversnellenof
vertragen.Hetismogelijkdatmeerdere invloedsfaktoren
tegelijkertijd eenrolspelen.Voordeattributen 'naamfaktor
n'en 'invloed faktorn'kunnen ineenprocesbeschrijvingmeerdere faktorenworden ingevuld.
Hetattribuut 'gewastoestandvastgesteld'van entiteittype
'gewastoestand' geeftdeinvloedsfaktoren terbepalingvande
werktijd pereenheidgepland.
Indegepresenteerde rekenregelmetde invloedsfaktoropgenomen, isgeprobeerd omeenkwalitatievegewasbeoordeling te
kwantificeren.Indepraktijkwordtermomenteel (nog)nietmet
dergelijke rekenregelsgewerkt,maarhet iseendoelvanhet
informatiemodel om,waarmogelijk enrelevant,beslissingen
zovermogelijkteontleden.
Beoordelingsresultaten van inhetnabijeverledenverrichte
werkzaamheden kunnenookeenbelangrijkebasisvormenbijde
vaststelling vandetehanterenarbeidsnorm.
- Bijdebewerking oogsten isdebedrijfsnormarbeid soms
afhankelijkvanhetaantalteoogsteneenheden.
Informulevorm:
bedrijfsnormarbeid=a+b *1/X
waarbijX=aantal/eenheid (b.v.aantal kg/m2,aantal
stuks/plant)
a iseenconstante,b iseenparameter
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Indepraktijkwordtnognauwelijksgebruikgemaaktvan
bovenstaande formule.Deenigevormvanpresentatie isde
grafischeweergavevande formule.Hierwordtopbedrijven
bijhetopstellenvaneenoperationele arbeidsplanning
echternietvaakmeegewerkt.Toch isgemeend dezekennis,
dievanuitarbeidskundig onderzoek isverkregen,inhet
informatiemodel optenemen.Voornamelijkvanuithetoogpunt
vanmogelijke toekomstige systeemontwikkelingen.
Vooralgemenewerkzaamheden zoalsadministratie encontrole
kanookeenbewerkingwordenopgesteld.Erzaleen schatting
wordengemaaktvandebenodigdwerktijd voordeze zogenaamde
overhead-arbeid.
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PROCES3.1.2:

VASTSTELLENWEEKPLAN

OMSCHRIJVING:
Hetopbasisvandegeïnventariseerdehandelingen,debeschikbaarheid vanpersoneel enduurzameproduktiemiddelenkomentot
eenoverzichtvan indebetreffendeweekteverrichtenbewerkingen.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Teeltplaats
Afdeling
Standplaats
Gewastoestand
Beschikbaarheid medewerker

Vaardigheid
Bewerking
Beschikbaarheidd.p.m.

Verbruik normatief

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Verbruik v.p.m.
Gebruikd.p.m.

ATTRIBUUT
- naambewerking
- nummerteeltplaats
of nummerafdeling
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- aantal
- eenheid
- oppervlaktebeteelbaar
- oppervlaktenetto
-percentagebezet
- aantal oogstbaar (aantalte
oogstenprodukt)
- eenheid
- naammedewerker
-weeknummer
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
-naammedewerker
- aanduiding vaardigheid
-benodigded.p.m.
- naamd.p.m.
-weeknummer
- aantal beschikbaar
- eenheid
-naamv.p.m.
-hoeveelheid benodigd
-eenheid
ATTRIBUUT
-naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-statusbewerking voorgesteld
-werktijd gepland
- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
-eenheid
-naamd.p.m.
- aantalgepland

OPGELEVERDEAFGELEIDE
GEGEVENS
-werktijdtekort/overschot
-weeknr
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REKENREGEL:
Totalewerktijd gepland perweek (w)isdesomvande
geplandewerktijdenvoordeafzonderlijkebewerkingen gepland:

Werktijd geplandtotaal=

/
w

werktijd gepland
i,w
i=l

Bijhetopstellenvaneenweekplan zalhettoewijzenvaneen
bewerking aaneengroepofcategoriemedewerkersvoldoende
gedetailleerd zijn.Deindeling incategorieënzalmeestal
betrekkinghebben opdealgemenevaardigheid vandemedewerkers.
Detotalebeschikbarewerktijdvandemedewerkersbehorendtot
categoriecinweekw isdesomvandeafzonderlijke
beschikbaarhedenvandemedewerkersa:

*Werktijd beschikbaar=
c,w

^

(beschikbareuren
a=l

+
a,c,w

beschikbare overuren )
a,c,w
Afhankelijkvandegewensteberekeningwordendebeschikbare
overurenmeegenomen.
Detotalewerktijd beschikbaar inweekw isdesomvande
beschikbarewerktijd percategoriec:
n
*Werktijdbeschikbaartotaal

= f
w

werktijd beschikbaar
c=l

c,w

Eenvergelijking vandewerktijd gepland totaalmetdewerktijd
beschikbaar totaalgeefteenoverzichtvanhettekort ofoverschotaanbeschikbarewerktijd inweekw:
*Werktijd tekort/overschot =werktijd gepland totaalwerktijd beschikbaar totaal
Inbovenstaande formules isuitgegaanvaneennormaal
arbeidstempo (tempo=100%).Tempokanworden omschrevenalsde
matewaarineenpersoon ineenbepaald tijdsbestek doorzijn
vaardigheid eninspanning zijnwerkdoetvorderen.
Informulevorm:
*Tempo=vaardigheid *inspanning
Vaardigheid =dedoelmatigheid,datiso.a.detrefzekerheid,
waarmeeeenpersooneenwerkopdrachtbijeen
gegevenwerkmethodeuitvoert.
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Inspanning =demoeitedieeenpersoon zichgetroostomzijn
werktedoenvorderen,ondermeertotuiting
komende inzijnsnelheidvanbewegen eninde
uitgeoefende krachten.Degeleverde inspanning
opeenbepaaldmomentkanafhankelijk zijnvan
onderanderewerkdruk, arbeidsomstandigheden,
lichamelijke/geestelijketoestandvande
medewerker enz..
Hetbegrip 'werktijdbenodigd'wordtgehanteerd wanneerbijde
werktijd gepland ookhetwerktempovandemedewerkers ofde
groepmedewerkerswordtbetrokken:
*Werktijd benodigd =werktijd gepland*100/tempo
Zoalsreeds isvastgesteld ishetwerktempo afhankelijkvan
zoweldevaardigheid vandemedewerker/categorie medewerkers
alsvande inspanning diewordtgepleegd.Teneindehetwerktempo
tekunnenvaststellen waarmeeeenbewerking opgedragenwordt
uitgevoerd, zalnaastdetoewijzingvanvaardigheden een
inschatting gemaaktmoetenwordenvande inspanning.Een
tijdelijkhogerewerkdrukkantoteenverhogingvanhet
werktempo leiden.Warmweer,langewerkdagengedurendeeen
langereperiode ofmedewerkersdieRamadanhoudenveroorzaken
eenlagerwerktempo.
Indienbijdearbeidsplanning voorweekween arbeidstekort
wordtgeconstateerd kan ineerste instantieworden nagegaanof
dittekortmethet inplannenvanoverurenkanwordenopgevangen.
Dezemogelijkheid isindebovenstaande formulesaangegevenbij
hetberekenenvandebeschikbarewerktijd.Wanneer erdannog
steedseengepland arbeidstekort iszijneenaantal andere
oplossingenmogelijk:
I aantrekkenvan (losse)medewerkers.
II nagaan ofmethethuidigepersoneelsbestand d.m.v. een
hogerwerktempodegeplandewerkzaamheden kunnenworden
uitgevoerd.
IIIbewerkingenmeteenlageurgentiebuitendeweekplanning
latenvallen.
IV hetaantrekkenvaneenaanneemploeg.
Eencombinatievandealternatieven ismogelijk.
Ad.I)
Indiendeaantetrekkenmedewerkers eenzelfdevaardigheid en
daarmeeeen zelfdetempohebbenalsdereedsaanwezigemedewerkers,dankandewerktijd beschikbaar totaalwordengebrachtop
degewensteomvang.
Wanneerdetijdelijkemedewerkers eenlagerevaardigheid bezitten
zaldebenodigdewerktijd groter zijndandeoorspronkelijkgeplandewerktijd.Meestalwordendezemedewerkersaanvoorafgeselecteerdewerkzaamheden toegewezen (bijv.oogsten)enwordende
overigebewerkingen doorvastearbeidskrachten uitgevoerd.De
geplandewerktijd dientdanookperbewerking tewordenbijgesteld. Degeselecteerdebewerkingwordtuitgevoerd doordeervarenarbeidskrachten voor zoverhiervoortijdbeschikbaar.De
overigebenodigdearbeidwordtverrichtdoortijdelijkemedewerkersmeteenlagerevaardigheid.Gesteldwordtdat inditgeval
nietop individueel niveauwordtgepland,maardatonderscheid
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wordtgemaakt inmedewerkers categoriën.Debenodigdewerktijd
vooreenbewerking ikanalsvolgtwordenweergegeven:
*Werktijd benodigd = (werktijd gepland -werktijd tekort) *100
i
i
i
+
tempo1
werktijd tekort *100/tempo2
i
Wanneertempo 2lager isdantempo 1,dan zaldewerktijd
tekorttoegenomen zijn.Deondernemerkanopdezemaniereen
schattingmakenvandehoeveelheid aantetrekkenarbeid.
Ad.II)
Inhetgevalvandezeoverwegingwordtgebruikgemaaktvande
formulewerktijd benodigd =werktijd gepland/tempo
Nagegaan kanwordenofmeteenhogertempodewerktijd benodigd
zodanig afneemtdathetverschil tussengeplandewerktijd en
beschikbarewerktijd wordtopgeheven.Ditkanophetniveauvan
totaal aanwerkzaamheden,maarookophetniveauvandeafzonderlijkewerkzaamhedenwordenbekeken.
Ad.III)
Wanneervoorlopig geplandewerkzaamhedenuitdeweekplanning
worden geschrapt,betekentditdatdeze indedaaropvolgende
weekofwekenmoetenwordenuitgevoerd. Ofditmogelijk iszal
moetenwordennagegaan.
Ad.IV)
Indienwerkzaamhedenwordenuitbesteed aaneenaanneemploeg
betekentditdatgeenaanspraakwordtgemaaktopdeeigen
medewerkers.Welkunnendezewerkzaamheden doorderdende
uitvoeringvananderewerkzaamheden indeweg staan.Dit
betekentdatookuitbestedewerkzaamheden indeoperationele
planningmoetenwordenopgenomen.
PROCESUITVOERING
- Selecteerdevoorgesteldebewerkingenvooreenbepaaldeweek
- Totaliseer dewerktijdenvandebewerkingen
- Bepaaldebeschikbaarheid vandemedewerkers enhun
vaardigheid voordebewerkingen
-Totaliseer de beschikbaarheden
-Vergelijk debenodigdemetdebeschikbarehoeveelheid arbeid
- Indiendezenietovereenkomen,beschouwde alternatieven
omdeproblement.a.v.deafstemmingvanbenodigdeen
beschikbarehoeveelheid arbeid optelossen.
- Selecteereenofmeerderealternatieven engade invloed
hiervanna.
-Vergelijk opnieuwdebenodigdeenbeschikbare hoeveelheid
arbeid
- Stelvastwelkebewerkingen uitgevoerd dienenteworden
- Ganaofdeaanwezigeduurzameproduktiemiddelen toereikend
zijnvoordeuitvoeringvandewerkzaamheden
- Stelaandehandvandeomvangvandebewerking enhet
normatiefverbruikdehoeveelhedenbenodigde vlottende
produktiemiddelenvast.
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OPMERKINGEN:
-Voordebepalingvandebenodigdehoeveelhedenv.p.m.is
kennisoverdeomvangvandebewerking noodzakelijk.
Voordeberekeningvandezeomvangzijndeattributenaantal
eenheden,oppervlaktebeteelbaar,oppervlakte netto,percentage
bezetenaantal (hoeveelheid geschat)+eenheid indeprocesbeschrijvingopgenomen.
-Voorhetbenodigdeenbeschikbaregebruikvanduurzame
produktiemiddelenzouden soortgelijke rekenregels opgesteld
kunnenworden,alsvoorarbeid isgedaan.Erwordtwel rekening
gehoudenmetdeduurzameproduktiemiddelen,maar zelden zaldit
leidentoteenknelpuntbijdearbeidsplanning.Omdezereden
ishetgebruikvand.p.m.nietverdergedetailleerd dan inde
procesbeschrijving isaangegeven.
-Urgentie iseenattribuutvanhetentiteittypebewerking.
Tijdensde inventarisatiekanhetnormatiefgegeven 'urgentie'
wordenbijgesteld alsgevolgvandeaktueleomstandigheden,
zoalsklimaatofgewastoestand. Ditoperationeel gegeven is
alsattribuut 'urgentievastgesteld' opgenomen onderhet
entiteittypebewerkingvoorgesteld.
-Het isindepraktijk zeermoeilijkombinnenhetbegrip
vaardigheid eenopsplitsing temaken inkwalitatieveen
kwantitatieveaspecten.Aangenomen isdatondernormale
omstandighedenverschillen invaardigheid terug zijntevoeren
opdekwaliteitenvandemedewerker.Vaardigheidwordtin
eengetaluitgedrukt,waarmeedekwaliteitwordtgekwantificeerd.
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PROCES 3.1.3: OPSTELLENVOORLOPIGE DAGPLANNEN.
OMSCHRIJVING:
Opbasisvande inhetweekplanvastgelegdebewerkingen reeds
indeafzonderlijkedagen inplannen.Hierbijwordt rekening
gehoudenmetdevastgesteldeurgentieen randvoorwaarden
waaronderdebewerkingenverrichtdienenteworden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Teeltplaats
Afdeling
Standplaats
Gewastoestand
Bewerkingsrandvoorwaarde

Beschikbaarheid medewerker

Vaardigheid
Bewerking
Beschikbaarheid d.p.m.
Verbruik normatief
Overeenkomstregel

OVERIG
- weersverwachting
58

ATTRIBUUT
- naambewerking
- aanduidingpartij
- nummer teeltplaats
of nummerafdeling
-weeknr.uitvoering
of datumuitvoering
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- aantal
- eenheid
- oppervlaktebeteelbaar
- oppervlakte netto
-percentagebezet
- aantal oogstbaar (aantalte
oogstenprodukt)
- eenheid
- nummerperiode
- gewasstadium
-kastemperatuurmin.
-kastemperatuurmax.
-RVmin.
-RVmax.
- stralingmin.
- stralingmax.
-windsnelheidmax.
- conditiet.a.v. gewastoestand
- bewerkingsvoorschrift
-naambewerkingvoorafgaand
-naammedewerker
- dagaanduiding
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
- naammedewerker
- aanduiding vaardigheid
-benodigde d.p.m.
- naam d.p.m.
-weeknummer
- aantal beschikbaar
- naamv.p.m.
- aantalbenodigd
- eenheid
- aanduiding partij
of nummerteeltplaats
of nummerafdeling
-naambewerking
-datumgepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Verbruikv.p.m.
Gebruikd.p.m.
OPGELEVERDE AFGELEIDE
GEGEVENS

ATTRIBUUT
-naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-tijdstipgewenst
-werktijd benodigd
- statusbewerking voorgesteld
- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
-eenheid
-naamd.p.m.
- aantalgepland
-werktijdtekort/overschot
- datum/dagaanduiding

REKENREGELS:
Derekenregels,benodigdvoorditproces,zijnanaloog
aandegegeven formules inhetproces 3.1.2 'vaststellen
weekplan'.Hetenigeverschil isdatderekenregelsbij
hetopstellenvandagplannenopdagniveau ingevuld moeten
worden.
Indieneenwerktijd geplandvooreenbewerking (i)binneneen
week (w)meerderemalenwordtuitgevoerd,danwordtde
werktijd gepland perdag (d)alsvolgtberekend:
*werktijd gepland =werktijd gepland/aantal herhalingen
i,d
i,w
PROCESUITVOERING
- Selecteerdevoorgesteldebewerkingenvooreenbepaaldedag
-Ganaofdevoorgesteldebewerkingen kunnenvoldoenaande
gestelde randvoorwaarden
-Totaliseerdewerktijdenvandebewerkingen
- Bepaal debeschikbaarheid vandemedewerkers enhun
vaardigheid voordebewerkingen
- Totaliseerde beschikbaarheden
-Vergelijkdebenodigdemetdebeschikbarehoeveelheid arbeid
- Indiendezenietovereenkomen,beschouwdealternatieven
omdeproblement.a.v.deafstemmingvanbenodigdeen
beschikbarehoeveelheid arbeid optelossen.
- Selecteer eenofmeerderealternatieven engade invloed
hiervanna.
-Vergelijk opnieuwdebenodigde enbeschikbare hoeveelheid
arbeid
- Stelvastwelkebewerkingen uitgevoerd dienenteworden
-Vergelijkdebenodigdemetdebeschikbarehoeveelheid arbeid
- Stelvastwelkebewerkingen uitgevoerd dienenteworden
- Ganaofdeaanwezigeduurzameproduktiemiddelentoereikend
zijnvoordeuitvoeringvandewerkzaamheden
-Maak,indienmogelijk,eenplanningvandetijdstippen binnen
dedagwaarop dewerkzaamheden dienentewordenuitgevoerd.
Ditkanplaatsvinden opbasisvandeweersverwachting,de
bewerkingsrandvoorwaarden eneventuelebeperkingen door
werkzaamheden,teverrichtendoorderden
- Stelaandehandvandeomvangvandebewerking enhet
normatiefverbruikdehoeveelhedenbenodigdevlottende
produktiemiddelen vast
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OPMERKINGEN:
-Uitvoeringvanwerkzaamheden doorderden legtgeenbeslagop
debeschikbaarheid vaneigenmedewerkers,maarkanwelde
uitvoeringvanoverigewerkzaamheden belemmeren.Inzo'ngeval
ishetvoordeoperationeleplanningvanbelangtewetenwanneerdezeuitbestedewerkzaamhedenwordenuitgevoerd. Inhet
model zijndezegegevensbeschreven onderhet entiteittype
overeenkomstregel.
-Afhankelijkvanhetbedrijfstypekunnenmeerofminder
bewerkingen reedsvooraf indevoorlopige dagplannen ingepland
worden.Overhetalgemeen zullenvoormeermaligoogstbare
gewassen (roos,tomaat)devoorlopigedagplannenvooraf
gedetailleerder ingevuld kunnenwordendanvooreenmalig
oogstbaregewassen (potplanten e.d.).
- Inditproceswordttevensbepaald ofdearbeidsbehoefteper
dagvande ingeplandehandeling overeenkomtmethetaanbod.
-Verderwordtbepaald ofhetbeslag opdeduurzame
produktiemidddelenovereenkomtmetdebeschikbaarheid. Doelis
reedsvoorafdeknelpuntenperdagtesignaleren.
- Eenvoorlopigdagplankanopeentermijnvaneenweek
ofvanenkeledagenvoordienwordenopgesteld.Naarmatede
termijn langerwordt,wordendeweersverwachting,metdaaraan
gekoppeld debewerkingsrandvoorwaarden m.b.t.klimaatvanminderbelang alsbenodigdegegevensbijhetproces.
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PROCES 3.1.4: VASTSTELLEN/BIJSTELLEN DAGPLAN
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandebinneneendagteverrichtenwerkzaamheden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Verbruikv.p.m.
Bewerkingsrandvoorwaarde

Beschikbaarheid medewerker

Vaardigheid
Bewerking
Beschikbaarheidd.p.m.
Verbruiknormatief
Overeenkomstregel

ATTRIBUUT
-naambewerking
- aanduidingpartij
-nummerteeltplaats
of nummerafdeling
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
- statusbewerkingvoorgesteld
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
-aantal
- eenheid
- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
-naambewerking
of naamv.p.m.
-nummerperiode
- gewasstadium
-kastemperatuurmin.
-kastemperatuurmax.
-RVmin.
-RVmax.
- stralingmin.
- stralingmax.
-windsnelheidmax.
-conditiet.a.v.gewastoestand
- bewerkingsvoorschrift
-omschrijving voorschrift
-naambewerking voorafgaand
-naammedewerker
- dagaanduiding
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
-naam medewerker
- aanduiding vaardigheid
-benodigded.p.m.
-naamd.p.m.
-weeknummer
-aantal beschikbaar
-naamv.p.m.
- aantalbenodigd
- eenheid
-aanduidingpartij
of nummer teeltplaats
of nummerafdeling
-naambewerking
-datumgepland
-werktijd gepland

OVERIG
- weersverwachting

6.1

OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
-naambewerking
-datum uitvoering
-tijdstipgewenst
- statusbewerking voorgesteld

REKENREGELS:
Derekenregels,benodigdvoorditproces,zijnanaloog
aandegegeven formules inhetproces3.1.2 'vaststellen
weekplan'.Hetenigeverschil isdatderekenregelsbij
hetopstellenvandagplannenopdagniveau ingevuldmoeten
worden.
PROCESUITVOERING
- Selecteerdevoorgesteldebewerkingenvooreenbepaaldedag
voortkomend uithetvoorlopigedagplan
- Selecteerdeeerdervoorgesteldemaarnognietofniet
vollediggerealiseerde,bewerkingen
- Selecteerdeopkortetermijnuittevoeren
bewerkingen,dieniet inhetvoorlopigedagplan zijnopgenomen
-Ganaofdebewerkingenkunnenvoldoenaandegestelderandvoorwaarden
-Totaliseerdewerktijdenvandebewerkingen
- Bepaaldebeschikbaarheidvandemedewerkers enhun
vaardigheidvoordebewerkingen
-Totaliseer debeschikbaarheden
-Vergelijkdebenodigdemetdebeschikbarehoeveelheid arbeid
- Indiendezenietovereenkomen,beschouw de alternatieven
omdeproblement.a.v.deafstemmingvanbenodigdeen
beschikbarehoeveelheid arbeid optelossen.
- Selecteereenofmeerderealternatieven engadeinvloed
hiervanna.
-Vergelijk opnieuwdebenodigdeenbeschikbarehoeveelheid
arbeid
-Stelopbasisvandeurgentie,debeschikbarehoeveelheid
arbeid,debewerkingsrandvoorwaarden endeeventuele
beperkingenvanwegewerkzaamhedenuittevoerendoorderden
vastwelkebewerkingenuitgevoerddienenteworden, inclusief
degewenste aanvangstijd
- Ganaofdeaanwezigeduurzameproduktiemiddelen toereikend
zijnvoordeuitvoeringvandewerkzaamheden
OPMERKINGEN:
- Bijhetvaststellenvandebeschikbaarheidvaneenmedewerker
isuitgegaanvaneendag.Ineenaantalgevallenkanhetnodig
zijnomtewerkenmetdagdelen,wanneereenmedewerkernieteen
volledigedagaanwezig is.Indeprocesbeschrijving, inclusief
derekenregels ishiernietinvoorzien.
-Voordeuitvoeringvaneenniet-geplandebewerking isook
inzicht indebenodigdewerktijd nodig.Dezewordtbepaald
onderhetproces3.1.1 'Bepalenarbeidsbehoefteperbewerking'.
- Bijeenniet-geplandebewerking kunnenvlottendeproduktiemiddelenwordengebruikt.Determijn istekortomnogbestellingentekunnenverrichten.Er isaangenomendat indebenodigde
v.p.m.kanwordenvoorzien,zodatgeengeplandverbruikv.p.m.
opbasisvandeomvangvandebewerking indeprocesbeschrijving isopgenomen.
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Onderbeschrevenprocesvaltookdetijdsbewakingvande
bewerkingen diewordenuitgevoerd. Indienwerkzaamhedenmeer
tijdvragendangepland, zaldeoorzaakworden opgezocht.Een
mogelijkheid isdateennieuwe inventarisatiewordtuitgevoerd
eneenbijstellingvandeomvangvandebewerkingplaatsvindt.
Meestal zullen zulksoortbijsturingen nietwordengeregistreerdenkomenafwijkingenaanheteindvandedagaanhet
lichtwanneerdeuitgevoerdebewerkingenworden gecontroleerd
(=proces 3.3.1 'Bewakenuitvoeringsplan').
Kwaliteitsbewaking valtonderdeprocessendiebetrekking
hebbenopdeuitvoeringvandebewerkingenzelf.
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PROCES 3.1.5:TOEWIJZEN PERSONEEL
OMSCHRIJVING:
Hetopbasisvandevaardigheden toewijzenvanhetbeschikbare
personeel aandeteverrichtenbewerkingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Bewerking
Beschikbaarheid medewerker

Vaardigheid
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking opgedragen

ATTRIBUUT
- naambewerking
-datumuitvoering
-tijdstip gewenst
- statusbewerking voorgesteld
- naambewerking
-gewenstevaardigheid
- naammedewerker
- dagaanduiding
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
-dagdeel
- naammedewerker
- aanduiding vaardigheid
ATTRIBUUT
- nummerbewerking gepland
- naammedewerker
-datumgepland
-tijdstipgepland
-werktijd benodigd
- plaatsaanduiding
- opmerkingent.a.v.uitvoering
- statusbewerking opgedragen

PROCESUITVOERING
- Selecteerdevoorgesteldebewerkingenvoortkomend uithet
vastgestelde dagplan
- Bepaaldegewenstevaardighedenvoordeuittevoeren
bewerkingen
- Bepaaldebeschikbaarheid vanhetpersoneelvoordiebepaalde
dag
- Bepaaldevaardighedenvanhetbeschikbare personeel
-Wijshetbeschikbarepersoneel toeaandeuittevoeren
bewerkingen
OPMERKINGEN:
- Inditproceswordttevensbepaald ofdearbeidsbehoeftevan
diedagovereenkomtmethetaanbod.Indienhetwerkplan
uitvoerbaar is,wordende 'bewerkingenvoorgesteld'omgezetin
bewerkingen opgedragen.Indiendebehoeftenietovereenkomt,
zalmenextra (los)personeel aantrekkendanwel bewerkingen
uitstellen.
- Devaardigheid ispermedewerkerweergegeven. Inde
werksituatie komthetvoordateenbepaaldebewerking altijd
dooreenvastegroepmedewerkerswordtuitgevoerd. Inzo'n
geval kanvoorallemedewerkersbinnendezegroepeen zelfde
vaardigheid worden ingevuld,ofkan,indiengewenst,opindividueel niveaunogonderscheid wordengemaakt.
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PROCES 3.2 :INTEGRAALOPLOSSENVAN PROBLEMEN
OMSCHRIJVING:
Hetoplossenvanproblemen opkortetermijnwanneer zichafwijkingenvoordoenvanhettaktischeplanofweleronvoorzien
tekorten ontstaanaanproduktiemiddelenalsarbeid,machines
en/of ruimte.Deoplossing ligthierbijvaaknietbinnende
funktiewaarinhetprobleem zichvoordoet.
BENODIGDE INFORMATIE
-detaktischeplannen;
- overzichtvangerealiseerdebewerkingen;
- overzichtvangerealiseerd kasklimaatenhetweer;
- degewastoestand aldannietpartijgebonden.
OPGELEVERDE INFORMATIE
-gewas,grond ofwatermonster;
- geplandebewerkingen;
- gewenste instelling kasklimaat (tijdelijk);
-wenstotaanpassing taktischplanopbasisvandeaktuele
situatie;
-gewenste aanpassingwater-envoedingsgift.
Terverkrijging vaneeninzicht inhetbredescala beslissingen
dieonderditprocesresorteren,volgenhieronder eenaantal
voorbeelden:
-Vanuitde funktie 'Afzet'komthetberichtdateenpartijchrysantenklaar isomgeoogstteworden.Tevenskomtvanuithet
proces 'inventariserengewasbescherming'designaleringdater
eenaantasting indepartijvoorkomt.Wanneereenbespuiting
wordtuitgevoerd,magpasovervijfdagenwordengeoogst.Het
produkt isdannietteverkopen (teveruitgebloeid afhankelijk
vanweersomstandigheden?).
Binnenhetproces 3.1 'coördinerenuitvoering'kangeenbeslissingwordengenomenoverdeteverrichtenhandelingen.De
afweging diegemaaktmoetworden isveel ingrijpender.Inhet
proces 'integraaloplossenvanproblemen'krijgthijnute
makenmetdekeuze:oogstenofnietoogsten.Hetnietverkopen
zouweleensinkunnenhouden:vernietigenvanhetgewas.
- Eenplantenkwekermoetopeenbepaaldevantevoren afgesproken
tijdstipplantmateriaal aanleverenbijeenpotplantentuinder.
Inhetwerkschema vandieweekkomtdantestaandatopwoensdagdeplantengebracht zullenworden.Zemoetendandirekt
opgepot indekas invantevorengeplanderuimten.
Wanneerhet indeplanning isgezet,blijktdatderuimtenog
nietvrij is,maardatvanwegetragegroeideplantennupas
zijnaangebodenaanhetB.B.endatpaseindevandeweekde
eersteoogstbareplanten kunnenwordenafgeleverd.
Eenvertragingvan± 10dagen ishetgevolg.Inhetproces
'integraal oplossenvanproblemen'moeterbekekenwordenwat
dealternatieven zijnomditprobleem optelossen.
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PROCES 3.3

BEWAKEN UITVOERINGSPLAN

PROCES 3.3.1:BEWAKEN UITVOERINGSPLAN
OMSCHRIJVING:
Hetcontroleren ofdeuitgegevenwerkopdrachten inhungeheel
zijnuitgevoerd. Bijnietofslechtsgedeeltelijk uitgevoerde
werkopdrachten beoordelen ofuitvoering opeentoekomstig
tijdstip nog zinvol isofdateenaangepastebewerking gewenst
wordt.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld
Bewerking opgedragen

Bewerkinguitgevoerd

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking opgedragen
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUUT
- nummerbewerking gepland
-urgentievastgesteld
-werktijd gepland
- naammedewerker
-datumgepland
-tijdstipgepland
-werktijd benodigd
- statusbewerking opgedragen
-datum werkuitvoering
-tijdstip aanvangwerk
-werktijd besteed
- opmerkingent.a.v.
uitvoering encoördinatie
ATTRIBUUT
- opmerkingent.a.v.uitvoering
-werktijd benodigd (nieuw)
- naambewerking
- aanduidingpartij
of nummer teeltplaats
of nummerafdeling
-weeknr.uitvoering
of teeltweeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
-tijdstipgewenst
-urgentievastgesteld
-werktijd gepland (nieuw)

REKENREGEL
Indieneenbewerking opgedragenovermeerderedagen looptisna
eengedeeltelijkeuitvoering deresterendearbeidsduurhet
verschilvandegeplandewerktijd endebestedewerktijd:
*werktijd gepland (nieuw)=werktijd gepland -werktijd besteed
of
*werktijd benodigd (nieuw)=werktijdbenodigd -werktijd
besteed
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PROCESUITVOERING
- Selecteer encontroleerdeuitgevoerde bewerkingen
- Controleer ofdeopgedragenbewerkingenvolledig zijn
uitgevoerd
- Beoordeel ofenwanneerniet-voltooidebewerkingen afgerond
dienenteworden
- Stelnieuwevoorgesteldebewerkingen opofpasdebenodigde
werktijd aanvanreedsvoorgestelde bewerkingen
OPMERKINGEN:
- Indieneennieuwevoorgesteldebewerkingwordtopgesteld,zal
nietaltijd duidelijk zijnwatdeomvang isvande resterende
werkzaamheden.Omdewerkijd tekunnenplannen kaneennieuwe
inventarisatienodigzijn.
- Bijstellingenvanhetdagplan opdedag zelfkunnenhet
gevolg zijnvanplotseling teverrichtenhandelingen ofvaneen
verkeerde inschattingvandewerkzaamheden. Ingenoemdegevallenvindtdebijstelling plaatsopbasisvaneennieuwe
inventarisatie.Ditvaltnietonderhetproces 'bewaken
uitvoeringsplan'
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PROCES 3.3.2:GROEPEREN ARBEIDSGEGEVENS
(ziecluster 'Normenvooroperationeel gebruik')
OMSCHRIJVING:
Hetsamenvoegenvangeregistreerde arbeidsgegevens overeen
gewenstetijdsperiode enhetverwerkenvandezegegevenstot
minutenper 100verwerkteeenheden (m2,planten,kg, stuks).
PROCES 3.3.3:BEOORDELEN BESTEDEWERKTIJD
(ziecluster 'Normenvooroperationeel gebruik')
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijkenvandewerktijd gerealiseerd metdegeplande
werkijd enhetopstellenvaneenaangepastewerktijdvoornog
uittevoerenbewerkingen opbasisvandeactuelesituatie.

68

Schema 18.
Procesdecompositiediagram
Cluster: Inventarisatie/coördinatie
Funktie 5:Specifieketeelthandelingen

5.2
inventaris,
spec,teelthandelingen

5.2.1
bepalen
gewasstadium

5.2.2
beoordelen
gewas t.b.v.
spec,teelthandelingen

5.2.3
beslissen tot
uitvoeren
handelingen

5.2.4
bepalen
werkmethode
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FUNKTIE

SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN

PROCES 5.2:INVENTARISEREN SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN
PROCES 5.2.1:BEPALENGEWASSTADIUM T.B.V.SPECIFIEKE
TEELTHANDELINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhetgewasstadiumwaarbijeen specifieke
teelthandelinguitgevoerd dientteworden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerkingvoorgesteld

Partij

Normatieve gewastoestand

Bewerkinguitgevoerd

ATTRIBUUT
- naambewerking
-gewasstadium inventarisatie
-gewasstadium geplandeuitvoering
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplandeuitvoering
of teeltweeknr.geplandeuitvoering
of gewasstadium geplandeuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
-naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduidingpartij
-weeknr.startpartij
of periodenr.startpartij
of jaarnr.startpartij
- aanduiding teeltsysteem
-weeknummerstart
of periodenummer start
of jaarnummerstart
-teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar
-volgnummer gewastoestand norm.
-gewasstadium normatief
- opmerkingent.a.v.hetgewas
(=interne attendering)

OVERIG
- externe attendering
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

70

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datumbeschrijving
-volgnummer gewasstadium
- gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerking gepland
ofeenbewerkingvoorgesteld ofinventariseerde
interneopmerkingen ofdeexternegegevens/informatieaangaandehetgewas.
- Selecteerhetgewasstadium normatief aangaande specifieke
teelthandelingen.
- Bepaal enbeoordeel hetgewasstadium.
OPMERKINGEN:
-Hetproceskanwordenopgestartdooreenbewerkingvoorgenomen,eenbewerking gepland ofeenbewerkingvoorgesteld of
een interneofeenexterneattendering. Inheteerstegeval ishetgewasstadium waarbijde inventarisatiedientte
wordenuitgevoerd deaanzetomhetgewasstadium tebepalen.
Hetgewasstadium normatiefgeeftglobaal aanwanneerhetbetreffendegewasstadium wordtbereikt.
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PROCES5.2.2:

BEOORDELEN GEWAST.B.V.
HANDELINGEN

SPECIFIEKETEELT-

OMSCHRIJVING:
Hetvaststellen enbeoordelenvandehuidigegewastoestand opde
noodzaakvoorhetuitvoerenvaneenbepaaldespecifieketeelthandeling.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerkinggepland

Bewerking voorgesteld

Bewerking uitgevoerd
Gewastoestand

Normatieve gewastoestand
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ATTRIBUUT
- naambewerking
- aanduidingteeltbeschrijving
of aanduiding teeltsysteem
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datumgeplandeuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduiding partijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
- naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datumuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- opmerkingent.a.v.hetgewas
(=interneattendering)
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium
- opmerkingent.a.v.gewastoestand
(=interne attendering)
- aanduiding teeltsysteem
-weeknummerstart
of periodenummerstart
of jaarnummerstart
-teeltweeknummer

of teeltperiodenummer
of teeltjaar
-volgnummergewastoestand norm.
-gewastoestand normatieft.a.v.
specifieke teelthandelingen
OVERIG
- externe attendering
- weersverwachting
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-volgnummer gewastoestand
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v.spec, teelthandelingen
- opmerkingent.a.v.
gewastoestand

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerkinggepland
ofeenbewerkingvoorgesteld ofinventariseerde
interneopmerkingen ofexternegegevens/informatieaangaandehetgewas.
- Selecteerdegewastoestand normatief aangaande specifieke
teelthandelingen.
- Betrekhetgewasstadium endeweersverwachting bijdebeoordelingvandegewastoestand.
- Bepaalenbeoordeel dehuidigegewastoestand opdenoodzaak
voorhetuitvoerenvaneenspecifieketeelthandeling.
OPMERKINGEN:
- Eenvandegegevensuithetteeltplanofeenattendering
vormtdeaanzettothetproces 'beoordelen'.
- Door 'signalering'of 'externadvies'kandetuinderworden
aangezetomtegaankijken (beoordelengewas)ofdeteelthandeling noodzakelijkis.
Ditgeldtvoorteelthandelingendiedaneerderuitgevoerd
wordendangepland.Hetkanechterookgaanomnietgeplande
handelingen.
- Tebeoordelen onderdelengewaskunnen zijn:blad+stengels,
bloemen+vruchtenofwortels.
- Inhetentiteittype normatievegewastoestand zijndeteeltnormenopgenomen.Voorbeelden hiervan zijnhierondervermeld.Eennormatievegewastoestand wordt opgesteld opbasis
vanervaring enkennis (internenextern). Degewastoestand
wordtgetoetstaandenormatieve gewastoestand.
- Deaktuelegewastoestand isopgenomen ingewastoestandvastgesteld.
-Voorbeeld hoeveelheid: Bijstamvruchten isdenormatieve
gewastoestand 2stuksperplant.Erwordteenaktuelehoeveelheid van 3stuksgeteld (gewastoestand).Hetresultaat
vandetoetsing aandeteeltnormenisdater1teveelis.
-Voorbeeld hoedanigheid: Bijchrysantenwordthetgaasopgehaald bijeenhoogtevan 25cm.Deaktuelehoogte isongeveer
25cm,dushetgaaswordtopgehaald.
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Voorbeeld hoeveelheid: Bijdebeoordelingvanhetgewasvindt
detuinder (opbasisvaneigenervaring/kennis) daterteveel
blad is.Toetsing aan zijneigenteeltnormen levertdusop:
Teveelblad.
Voorbeeld hoedanigheid: Bijdebeoordelingvanhetgewas
vindtdetuinder (opbasisvaneigenkennis/ervaring enkeuringseisenveiling)datdevruchtkwaliteit slecht is.Toetsing
aaneigenteeltnormen levertdusop:Slechtevruchtkwaliteit.
Voorbeeld verhouding:Bijdebeoordelingvanhetgewasvindt
detuinder (opbasisvaneigenervaring enkennis)deverhoudingtussengewasenvruchtennietgoed.Toetsing aaneigen
teeltnormen levertop:teveelbladt.o.v.aantalvruchten.
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PROCES 5.2.3: BESLISSEN TOT UITVOERING HANDELINGEN
OMSCHRIJVING:
Bepalen of en wanneer een bepaalde teelthandeling uitgevoerd
dient te worden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITYPE
Bewerking voorgenomen

Normatieve gewastoestand

Gewastoestand

Bewerking uitgevoerd

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduiding teeltsysteem
- weeknr. geplande uitvoering
of periodenr. geplande
uitvoering
of teeltweeknr. geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datum geplande uitvoering
- aanduiding teeltsysteem
- weeknummer start
of periodenummer start
of jaarnummer start
- teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar
- volgnummer gewasstadium norm.
- gewasstadium normatief
- volgnummer gewastoestand norm.
- gewastoestand normatief
t.a.v. spec, teelthandelingen
- aanduiding partij
- datum beschrijving
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v. spec, teelthandelingen
- volgnummer gewastoestand
- gewasstadium vastgesteld
opmerkingen t. a.v.
gewastoestand
opmerkingen t. a.v.
gewasstadium
opmerkingen t. a.v. het gewas
(= interne attendering)

OVERIG
- weersverwachting
- adviezen
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- aanduiding partij
- nummer cel
of nummer produktieafdeling
of nummer teeltplaats
of nummer teeltplaats
of nummer d.p.m.
of nummer voorraadbak
- weeknr. uitvoering
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of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- tijdstipgewenst
-urgentievastgesteld
- aantal ]wanneerniet
- eenheid ]afteleiden
- opmerkingent.a.v.bewerking
voorgesteld
PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen ofinventariseer de
interneopmerkingen ofexternegegevens/informatieaangaandehetgewas.
- Selecteereengewastoestand normatief aangaande specifieke
teelthandelingen.
- Betrekdegewastoestand endeweersverwachting bijhet
beslissentotuitvoeringvanspecifieketeelthandelingen.
- Bepaalofenwanneereenspecifieketeelthandelinguitgevoerd
dientteworden.
OPMERKINGEN:
- Dematevanbladplukkenbijtomaatkanafhangenvande
weersverwachting,bijvoorbeeld minderbladplukkenwanneer
scherp zonnigweerwordtverwacht.
-Verbruikv.p.m.kaneensignaal zijnrichtinghet
beheervanv.p.m. (vlottendeproduktiemiddelen).Bijvoorbeeldvoorhetoppottenvan2000planten zaleenbepaalde
hoeveelheid potgrond nodig zijn.Nagegaanmoetwordenof
dezehoeveelheid aanwezigis.
Deexactehoeveelheid benodigdev.p.m.wordtbepaald onder
de funktie 'operationeleplanning'.Designalering kan
wordengeplaatst onderhetattribuut 'opmerkingent.a.v.
bewerkingvoorgesteld'.
- Stelteweinigblad inverhouding totdehoeveelheid
vruchten:Ermoetdanookbeslistwordenwelke specifieke
teelthandelinguitgevoerd dientteworden:->minderblad
plukken,meertrossnoei,extradievenaanhouden,enz.
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PROCES 5.2.4: BEPALEN WERKMETHODE
OMSCHRIJVING:
Het definitief vaststellen van de wijze waarop een specifieke
teelthandeling moet worden uitgevoerd.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Gewastoestand

Beschikbaarheid medewerker

Vaardigheid
Bewerking

Bewerkingsrandvoorwaarde
Arbeid gerealiseerd

Beschikbaarheid d.p.m.

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- aanduiding partij
- weeknr. uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
- tijdstip gewenst
- urgentie vastgesteld
- aantal
- eenheid
- gewasstadium vastgesteld
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v. spec, teelthandelingen
- opmerkingen t.a.v.
gewastoestand
- naam medewerker
- weeknummer
of dagaanduiding
- beschikbare uren
- beschikbare overuren
- naam medewerker
- aanduiding vaardigheid
- naam bewerking
- bedrijfsnorm arbeid
- benodigde d.p.m.
- gewenste vaardigheid
- gewasstadium min.
- gewasstadium max.
- werktijd per eenheid gepland
(aangepaste werktijd)
- afwijking werktijd
besteed/benodigd
- naam d.p.m.
- weeknummer
- aantal beschikbaar

OVERIG
- weersverwachting
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
- naam bewerking

PROCESUITVOERING
- Selecteer een voorgestelde bewerking.
- Maak een overzicht van de mogelijke werkwijzen, die kunnen
worden aangewend voor de uitvoering van de voorgestelde
handeling.
- Betrek bij de keuze van een bewerking de faktoren die van
invloed zijn op die bewerking.
- Selecteer de bewerking.
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OPMERKINGEN:
-Optaktisch nivo isvaakaleenvoorlopigewerkmethodevastgesteld. Inditproceswordtdewerkmethodedefinitiefvastgesteld ofwordtdewerkmethode alsnoggewijzigd.
-Opbasisvanbedrijfsnormenofexternenormen isbekendwelke
methodehetsnelstegaat.Desnelstebewerking isteeltkundiggezien somsnietdebestemethode.Erzaleenafweging
moetenplaatsvinden. Deurgentievanuitvoering kanhierbij
eenrolspelen.
-Dekeuzevaneenwerkmethodekanafhangenvandebeschikbaarheidvanvoldoendepersoneel endevaardigheidvandit
personeel.
- Dewerkmethodekanafhankelijk zijnvandeaanwezigheidvan
hulpmaterialen.
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FUNKTIE

6:WATERGEVEN ENBEMESTING

PROCES 6.1: INVENTARISEREN WATERGIFT/BEMESTING
PROCES 6.1.1: BEPALENGEWASSTADIUM T.B.V.WATERGIFT/BEMESTING
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhetgewasstadium waarbij,volgensde
bemestingsnormen, eenaanpassing ophetbemestingsschema is
gewenst.Hetgewasstadium wordttevensgebruiktbijde
beoordeling vanhetgewast.b.v.dewatergift endebemesting.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Partij

Normatieve gewastoestand

Bewerkinguitgevoerd

ATTRIBUUT
-naambewerking
-gewasstadium inventarisatie
-gewasstadium geplande
uitvoering
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplande uitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
- aanduidingpartij
- aanduidingteeltsysteem
-weeknummerstartpartij
of periodenummerstartpartij
of jaarnummerstartpartij
- aanduiding teeltsysteem
-weeknummer start
of periodenummer start
of jaarnummer start
-teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar
-volgnummergewasstadium norm.
- gewasstadium normatief
t.a.v.watergift/bemesting
- opmerkingent.a.v.gewas
(=interne attendering)

OVERIG
- externe informatie
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand
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ATTRIBUUT
-gewasstadium vastgesteld
- aanduiding partij
-datum beschrijving
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerking gepland
ofeenbewerkingvoorgesteld of inventariseerde interne
opmerkingen ofdeexternegegevens/informatieaangaande
hetgewas.
- Selecteerhetgewasstadium normatief aangaandewatergift/
bemesting.
- Bepaal enbeoordeel hetgewasstadium.
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PROCES 6.1.2.1: BEOORDELENVOEDINGSTOESTANDWORTELMEDIUM
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelenvaneenbemestingstoestand opbasisvan
analyseresultaten endebedrijfseigenbemestingsnormen.
Resultaat iseenvoorlopigvastgesteldebemesting.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Analyseresultaten

Bemestingsadvies

Gewastoestand

Normatieve voedingstoestand
wortelmedium

Normatieve voedingsoplossing

Verbruiknormatiefmeststof

Verbruik v.p.m.
Instelling hoeveelheid
Waterkwaliteit
Klimaatrealisatieweek
Weersgesteldheid week
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ATTRIBUUT
- aanduiding analyseresultaten
-datumbinnenkomst analyse
-ECwortelmedium lab
-pHwortelmedium lab
-gehaltevoedingselement
- aanduiding analyseresultaten
-nr.voorraadbak
- naamv.p.m.
- aantalbenodigd
-eenheid
- aantal herhalingen
- opmerkingent.a.v.
bemesting
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium
- aanduiding teeltbeschrijving
- gewasstadium
of periodenummer
-pHwortelmedium norm
-pH (KCl)wortelmedium norm
-gehalte voedingselement
wortelmedium norm
-volgnr.norm voedingstoestand
wortelmedium
-weeknummer
of periodenummer
of gewasstadium
-pHvoedingsoplossing norm
- gehalte voedingselement
voedingsopl.norm
-volgnr.norm voedingsoplossing
-naamv.p.m.
- soortvoedingsnorm
- aantalbenodigd
- eenheid
-naamv.p.m.
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- aantal ingesteld (gerealiseerd)
- naamwater
-gehalte voedingselement
gietwater
- gemiddeldekastemperatuur
- stralingssom oflichtsom

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Voedingsoplossing gepland
Verbruikv.p.m.
Analyseresultaten
Bemestingsadvies

ATTRIBUUT
-naammeststof
-gehaltevoedingselement
voedingsopl.gepland
-naamv.p.m.
- aantalbenodigd (gepland)
- eenheid
-opmerkingent.a.v.analyseresultaten
-opmerkingent.a.v.bemesting

PROCESUITVOERING
- Selecteerdeanalyseresultaten en/ofhetbemestingsadvies.
-Vergelijkdeanalyseresultaten en/ofbemestingsadviesmetde
bemestingsnormen.
-Vergelijkdeanalyseresultaten en/ofbemestingsadviesmetde
uitgevoerdebemesting.
- Betrekhetgewasstadium, detoegediendehoeveelheidwateren
dewaterkwaliteit bijdebeoordeling.
- Betrekdegerealiseerdeklimaatomstandighedenbijdebeoordeling.
- Bepaal eengeplande samenstelling vandevoedingsoplossing of
bemesting opbasisvandevergelijking,debemestingsnormen
endegerealiseerdebemesting.
OPMERKINGEN:
- Bijdebepalingvandevoorlopige samenstellingvande
voedingsoplossing ofbemestingwordtgebruikgemaaktvaneen
aantal rekenregels encondities.Dezeworden indepraktijk
gebruikt,handmatig ofopgenomen ingeautomatiseerde systemen.
Voornadere informatieoverdezerekenregelswordtverwezen
naarbrochuresoverdeberekening ensamenstelling van
voedingsoplossingen enhetonderzoek.
-Hetbovenstaand proces isenerzijdseenbeoordelingvande
uitgevoerdebemesting enanderzijdsuitgangspuntvoordetoe
tedienenbemesting.Detweedetoepassingwordtgezienalshet
meestbelangrijk, zodat 'beoordelenvoedingstoestand
wortelmedium'beschreven isalsdeelprocesvanhetproces
'inventariserenwatergift/bemesting'.
- DevermeldingvanECenpHbijdeanalyseresultaten zijn
nodigvoordejuiste interpretatievandegemetengehaltesvan
devoedingselementen. Denormatievevoedingscijferszijn
weergegevenbijeenvastgestelde EC.
-Onderverbruikv.p.m.wordt zoweldegerealiseerde bemesting
alsdeuitgevoerdewatergiftbeschreven.
- Dewaterkwaliteit kanhetgehaltevanspore-elementensterk
beïnvloeden.
-Het ismogelijk omeen (voorraad)bemestinguittevoerenop
basisvanbedrijfseigenbemestingsnormen zonderdateen
analyseheeftplaatsgevonden.
- Ineenaantalgevallen zalhetbeterzijnomdeterm 'wortelmilieu'tegebruiken inplaatsvan 'wortelmedium'.Hetwortelmilieubeslaatdatdeelvanhetwortelmedium ofhetgehelewortelmedium,waarvandefysischeenchemischeconditiesrechtstreekswordenbeïnvloed doordewortelaktiviteit.
Omvoorbijtegaanaaneenmogelijkediscussieoverhetgebruik
vandezetweetermen isvoorhetgemakbijbenamingenvanprocessen,entiteittypen enattributenaltijddetermwortelmedium
gebruikt.
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PROCES 6.1.2.2: BEOORDELEN GEWAS T.B.V. BEMESTING
OMSCHRIJVING
Het vaststellen en beoordelen van de bemestingstoestand van het
gewas.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerking voorgesteld

Bewerking uitgevoerd
Gewastoestand

Normatieve gewastoestand

84

ATTRIBUUT
- naam bewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduiding teeltsysteem
- weeknr. geplande uitvoering
of periodenr. geplande
uitvoering
of teeltweeknr. geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datum geplande uitvoering
- weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduiding partij gepland
- weeknr. geplande uitvoering
of periodenr. geplande
uitvoering
of teeltweeknr. geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
- weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
- naam bewerking
- weeknr. uitvoering
of datum uitvoering
- weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- opmerkingen t.a.v. het gewas
(= interne attendering)
- aanduiding partij
(= interne attendering)
- datum beschrijving
- gewasstadium vastgesteld
t.a.v. watergift/bemesting
- opmerkingen t.a.v.
gewastoestand
- opmerkingen t.a.v.
gewasstadium
- aanduiding teeltsysteem
- weeknummer start
of periodenummer start
of jaarnummer start
- teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar

Normatieve voedingstoestand
wortelmedium
Afwijking

Symptoom
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

volgnummer gewastoestand
normatief
gewastoestand normatief
t.b.v.watergift/bemesting
pHwortelmedium normatief
pH (KCl)wortelmedium
normatief
naamgewas
aanduidinggebrek/overmaat
gevoeligheid gewas
periodevanvoorkomen
plaatsvanvoorkomen
gewasstadiumvanvoorkomen
symptoom

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-volgnummer gewastoestand
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v.watergift/bemesting
- symptoom vastgesteld
- aanduidinggebrek/overmaat
- opmerkingent.a.v.gewastoestand

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerking gepland
ofeenbewerkingvoorgesteld of inventariseer deinterne
opmerkingen ofexternegegevens/informatieaangaandede
bemestingstoestand vanhetgewas
- Selecteerdegewastoestand normatief aangaandedebemesting
- Betrekhetgewasstadium bijdebeoordelingvande
gewastoestand
- Bepaal enbeoordeel dehuidigegewastoestand methetoogop
deuittevoerenbemesting
OPMERKINGEN:
-Tijdens inventarisatievanhetgewasomandereredendanhet
bepalenvandebemestingstoestand kunnenwel afwijkingen
aangaandedebemestingwordengeconstateerd. Dezeafwijkingen,
verwoord inopmerkingent.a.v.gewastoestand,kunnendeaanzet
zijnvoorbovenstaandproces.
-Wanneeronderbovenstaand proceseen gebreksverschijnsel
wordtgeconstateerd kanhierdirektop ingespeeld wordenmet
eenbemesting.Dezewordt inproces6.1.2.3 'Bepalenuitte
voerenbemesting'bepaald, zonderdateenvoorlopigebemesting
isvastgesteld.
Eengebreksverschijnselkanaanleiding zijnvooreenanalyse.
-Vanuithetproces 'Beoordelengewast.b.v.gewasbeschermingkanerbeslotenwordenombitterzouttoetevoegen.
Bitterzout kantoegediendworden ineenoplossing omhet
gewasbeschermingsmiddel betertelatenuitvloeien.
Eenandereffectvanbitterzout isdathetgewasharderen
daarmeemindergevoeligwordt.
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PROCES 6.1.2.3: BEPALENUITTEVOEREN BEMESTING
OMSCHRIJVING:
Hetaanpassenvandevoorlopigevastgesteldebemesting c.q
samenstellingvandevoedingsoplossing aandeactueleomstandigheden,waaronderdetoestandvanhetgewas.Resultaat iseen
definitiefvastgesteldebemesting.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Voedingsoplossing gepland

Verbruikv.p.m.
Gewastoestand

OPGELEVERDE GEGEVENS
Verbruik v.p.m.
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUUT
-pHvoedingsoplossing gepland
- naammeststof
-gehalte voedingselement
voedingsopl.gepland
-naamv.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- aanduidinggebrek/overmaat
-gewastoestand vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewastoestand
- symptoom vastgesteld

- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- naambewerking
- nummervoorraadbak
-weeknr.uitvoering
of teeltweeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
-tijdstipgewenst

PROCESUITVOERING
- Selecteerdevoorlopigvastgesteldegewenste voedingsoplossing
ofhetgewensteverbruikvanmeststoffen
- Selecteerdevastgesteldegewastoestand t.a.v.bemesting
- Bepaaldedefinitief uittevoerenbemesting
OPMERKINGEN:
- Bijhetopstellenvaneenbemestingsschema wordeneenaantal
rekenregelsgebruiktenmoetwordenvoldaanaaneenaantal
condities. Dezezijnonderditprocesnietopgenomen,maar
worden indepraktijk enbinnenhetonderzoek algemeen
gebruikt.
-EenaanpassingvandepHkanleidentothetaanpassenvan
hetuittevoerenbemestingsschema.
-Hetproces resulteert invoorgesteldebewerkingenvoorhet
klaarmakenvandevoedingsoplossing enwanneer nietgeautomatiseerd,tevens ineenvoorgesteldebewerkingvoordeuitvoering
van bemestingshandelingen.
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PROCES 6.1.3.1: BEOORDELEN VOCHTTOESTAND
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelenvandevochttoestand vanhetwortelmedium.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Analyseresultaten

Verbruikv.p.m.
Instelling hoeveelheid
Vochthuishouding

Gewastoestand

Normatieve vochthuishouding

Klimaatrealisatie dag

Klimaatrealisatieweek

Weersgesteldheid dagoverzicht
Weersgesteldheidweekoverzicht

ATTRIBUUT
-aanduiding analyseresultaten
-datumbinnenkomst analyse
-ECwortelmedium lab
-ECwortelmedium bedrijf
-pHwortelmedium lab
-pHwortelmedium bedrijf
-aantaleenheden drainagewater
-eenheid
- %drainagewater
- opmerkingent.a.v.
analyseresultaten
- naamv.p.m.
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- aantal (gerealiseerd)
-aanduidingpartij
of nr.teeltplaats
- naamwortelmedium
- naamgietsysteem
-datumvastleggen
- grondwaterstand
- luchtdruk
-vochttoestand
-gewichtpotofmat
- alg.beoordeling grond
-datum beschrijving
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.gewasstadium
- aanduiding teeltsysteem
- gewasstadium
-periodenummer
-vochttoestand wortelmedium
normatief
-maximale afwijking
- %drainagewater normatief
-nr.meetpunt
- dagaanduiding
-gemiddeldekastemperatuur
-gem.bodemtemperatuur/pottemperatuur
-gemiddeldeRV
- nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddelde kastemperatuur
-gem.bodemtemperatuur/pottemperatuur
- dagaanduiding
-gemiddeldewindsnelheid
- stralingssom oflichtsom
-weeknummer
-gemiddeldewindsnelheid
- stralingssom oflichtsom
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OVERIG
- resultaten externevergelijking
OPGELEVERDE GEGEVENS
Instelling hoeveelheid
Instelling start
Verbruikv.p.m.

- aantal (gepland)
- typestart ingesteld
- starttijdstip ingesteld/
aantal herhalingen
-naamv.p.m.
- aantal (gepland)] (hoeveel- eenheid
]heid)

PROCESUITVOERING
- SelecteergemetenEC-enpH-waarden encijfersoverde
hoeveelheid drainagewater
- Selecteer overigegegevensomtrentdevochthuishouding van
hetwortelmedium
- Bepaaldetoegediendehoeveelheid water
- Beschouwhetgewasstadium,degerealiseerdeklimaatomstandigheden indegeselecteerde tijdsperiode
- Beoordeel deuitgevoerdewatergift ensteldegewenste
watergiftvast
OPMERKINGEN:
- InhetgevalvansubstraatteeltwordtdeEC/pH endehoeveelheiddrainagewater regelmatighandmatig doordetuindergecontroleerd. DeECenpHkunneneen indicatieoverdewatergift
geven.DebeoordelingvanEC/pH-wortelmediummoet insamenhangmetdehoeveelheid drainagewaterwordengezien.
- Bepalingvandegewenstewatergift ineengrondteelt is
lastigi.v.m.aanleveringvanwateruitdeondergrond ende
schattingvandehoeveelheid beschikbaarvocht inhetwortelmedium.
- Een schattingvandehoeveelheidverdamping kantothulpzijn
bijdebepalingvandewatergift ineenteelt.
Uitgegaankanwordenvandereferentieverdamping (externe
informatie).Deverdampingkanookgeschatwordenopbasis
vanonderanderestraling,stookinvloed enplantgrootte
(hoeveelheid blad).
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PROCES 6.1.3.2: BEOORDELENGEWAST.B.V.WATERGIFT
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellen enbeoordelenvandegewastoestand methetoog
opdewatergiftvooreengewas.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerking voorgesteld

Bewerking uitgevoerd
Gewastoestand

Normatieve gewastoestand

ATTRIBUUT
- naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduidingteeltsysteem
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr. geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datumgeplandeuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
- naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- opmerkingent.a.v.hetgewas
(=interne attendering)
- aanduidingpartij
(=interne attendering)
-datum beschrijving
-volgnummer gewastoestand
-nummer teeltplaats
-gewasstadium vastgesteld
-opmerkingent.a.v.
gewasstadium
- opmerkingent.a.v.
gewastoestand
-gewastoestand normatief
t.b.v.watergift/bemesting
- aanduiding teeltsysteem
-weeknummerstart
of periodenummerstart
of teeltjaarstart
-teeltweeknummer
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Klimaatrealisatiedag

Klimaatrealisatieweek

Weersgesteldheid dagoverzicht
Weersgesteldheid weekoverzicht

of teeltperiodenummer
of teeltjaar
-volgnummer gewastoestand
normatief
-nr.meetpunt
- dagaanduiding
-gemiddelde kastemperatuur
-gem.bodemtemperatuur/pottemperatuur
- gemiddeldeRV
-nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddelde kastemperatuur
- gem.bodemtemperatuur/pottemperatuur
- dagaanduiding
-gemiddelde windsnelheid
- stralingssom oflichtsom
-weeknummer
-gemiddeldewindsnelheid
- stralingssom oflichtsom

OVERIG
Informatie afkomstiguitexterne
vergelijking
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datumbeschrijving
-volgnummer gewastoestand
-gewastoestand vastgesteld
t.b.v.watergift/bemesting
-opmerkingent.a.v.
gewastoestand

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerking gepland
ofeenbewerkingvoorgesteld of inventariseerde interne
opmerkingen ofexternegegevens/informatieaangaande
devochttoestand vanhetgewas
- Selecteerdegewastoestand normatief aangaandedevochttoestand
- Betrekhetgewasstadium bijdebeoordelingvandegewastoestand
- Beschouwdegerealiseerde klimaatomstandigheden inde
geselecteerde tijdsperiode
- Bepaalenbeoordeeldehuidigegewastoestand methetoogop
deuittevoerenwatergift
OPMERKING:
-Uithetoogpuntvangewasbescherming kaneenwatergift
beïnvloed worden.Hetkanzijndateennat/droog gewasgewenst
is.Methetoogophetvoorkomenvanschimmel-enbacterie-aantastingenmoethetgewasdroogdenacht ingaan.
Daarommoeter 's-morgensberegendworden.Ookkaneenberegeninghierdoor eendaguitgesteldworden.
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PROCES 6.1.3.3: BEPALEN UIT TE VOEREN WATERGIFT
OMSCHRIJVING:
Het aanpassen van de voorlopig vastgestelde watergift aan de
actuele omstandigheden, waaronder de toestand van het gewas en
de weersverwachting.
Resultaat is een definitief vastgestelde watergift.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Instelling hoeveelheid
Instelling start
Verbruik v.p.m.
Gewastoestand
Analyseresultaten

ATTRIBUUT
- aantal (gepland)
- type start
- starttijdstip ingesteld/
aantal herhalingen
- naam v.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v. watergift
- opmerkingen t.a.v.
analyseresultaten

OVERIG
- weersverwachting
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Instelling hoeveelheid
Instelling start
Verbruik v.p.m.
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
- aantal (gepland)
- eenheid
- type start
- starttijdstip ingesteld/
aantal herhalingen
- naam v.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- naam bewerking
- nr. teeltplaats
of nr. produktieafdeling
of nr. cel
- weeknr. uitvoering
of teeltweeknr. uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering

PROCESUITVOERING
- Selecteer de voorlopig vastgestelde watergift en/of
instellingen
- Selecteer de vastgestelde gewastoestand t.a.v. watergift
- Verzamel de overige gegevens die van invloed zijn op de
watergift
- Bepaal de definitief uit te voeren watergift
OPMERKINGEN:
- Er bestaat een verband tussen de watergift en het uitvoeren
van bemestingshandelingen. Na het uitvoeren van de bemestingshandelingen (het uitstrooien van meststoffen) wordt vaak water
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gegeven.Ditwaterbehoeftdangeenvoedingselementen tebevatten.
Indeprocesbeschrijving isditalsvolgtweergegeven:
Deinformatiedateenhandmatige bemesting isgepland ofis
uitgevoerd isvermeld onderhetentiteittypebewerkinggepland.
Resultaathiervan iseengeplandewatergiftmetde
bewerkingsrandvoorwaarde dateerstdebemestingmoet zijn
uitgevoerd.
Inhetgevalvaneennietgeautomatiseerde watergiftwordt
degroottevandewatergiftbeschreven onderhet entiteittype
'verbruikv.p.m.1.
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PROCES 6.1.4: BEPALEN ECENpH
OMSCHRIJVING:
HetbeoordelenvandeECenpHvanhetwortelmedium enhet
vaststellenvandegewensteECenpHvandevoedingsoplossing.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Analyseresultaten

Normatieve voedingstoestand
wortelmedium

Normatieve voedingsoplossing

Gewastoestand

Instelling hoeveelheid
Verbruik v.p.m.

Klimaatrealisatie dag
Klimaatrealisatieweek
Weersgesteldheid week

ATTRIBUUT
- aanduiding analyseresultaten
-datumbinnenkomst analyse
- ECwortelmediumlab.
- ECwortelmediumbedrijf
-pHwortelmedium lab.
-pHwortelmedium bedrijf
-pH (KCl)wortelmedium
- opm.t.a.v. analyseresultaten
- aanduiding teeltbeschrijving
- gewasstadium
of periodenummer
- ECwortelmedium norm
-pHwortelmedium norm
-pH (KCl)wortelmedium norm
-volgnr.norm voedingstoestand
wortelmedium
-weeknummer
of periodenummer
of gewasstadium
-ECvoedingsoplossing norm
-pHvoedingsoplossing norm
- aanduiding partij
-datum beschrijving
-volgnr.gewasstadium
-gewasstadium vastgesteld
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v. bemesting
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v. watergift
-volgnummer gewastoestand
- symptoomvastgesteld
- aanduidinggebrek/overmaat
- aantal (gerealiseerd)
aantal (gepland)
naamv .p.m.
aantal (gereal.)
aantal (gepland)
hoeveeleenheid
heid
gemiddelde kastemperatuur
gemiddeldeRV
gemiddelde kastemperatuur
gemiddeldekastemp.dag
stralingssom oflichtsom

OVERIG
- weersverwachting
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OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Instellingvoedingsoplossing

Analyseresultaten

ATTRIBUUT
-nr instelling
voedingsoplossing
[ datum instelling
= [tijdstip instelling
[ nummerkraanvak
- ECvoedingsopl ingesteld
(nieuw)
-pHvoedingsopl ingesteld
(nieuw)
-opmerkingent.a.v.
analyseresultaten

PROCESUITVOERING
- SelecteerdegemetenEC-enpH-waarden
- SelecteerdenormatieveECenpHvanhetwortelmedium
- Beoordeel degemetenwaarden aandehandvandenormatieve
waarden,degewastoestand,deuitgevoerdewatergift ende
gerealiseerdeklimaatomstandigheden
- BepaaldeintestellenECenpHaandehandvande
beoordelingvandegemetenECenpH,denormatieveECenpH
endegewenstewatergift
OPMERKINGEN:
- BijhetentiteittypeAnalyseresultaten isonderscheid gemaakt
tussenpHenECwortelmedium lab.enpH/ECwortelmedium
bedrijf.
Inheteerstegeval zijndeanalysesdooreenexterne
organisatieuitgevoerd, inhettweedegevalwordtgedoeld opde
(handmatige)bepalingbinnenhetbedrijfdoordetuinderofeen
van zijnmedewerkers.
-WanneerdeECdusdanighoog isopgelopen,datuitspoelingvan
zouten isgewenst,danwordtditviahetattribuut 'opmerkingen
t.a.v.analyseresultaten'doorgegeven aanhetproces 'bepalen
uittevoerenwatergift'.
- Inhetgevalvansubstraatteelt wordtdeEC/pHende
hoeveelheid drainagewater regelmatighandmatigdoordetuinder
gecontroleerd. DeECenpHkunneneen indicatieoverdewatergiftgeven.DebeoordelingvanEC/pH-wortelmediummoet insamenhangmetdehoeveelheid drainagewaterwordengezien.
- Eenverandering vandepH inhetwortelmedium kaneen
wijziginggeven indebeschikbaarheid enopneembaarheidvaneen
voedingselement.OokdeECheeft invloed opdeopneembaarheid
vanvoedingselementen. Bijvoorbeeld Mg-gebrekkanhetgevolg
zijnvaneenhogeECinhetwortelmedium en/ofeenhogepH.
AnderzijdskaneenlagepHeenMg-overmaatveroorzaken.
-Aanpassingvandewatergift kanleidentoteengewijzigde
EC-instellingvandevoedingsoplossing.
- EenaanpassingvandepHkano.a.nodig zijndoorwisselingen
vandewaterkwaliteit,toevoegenvanmeststoffen,groei/plantopnameetc.
- Ineengrondteelt komtcontrolevanEC/pHminder frequent
voor.
-Hetproces6.1.2.1 'beoordelenvoedingstoestand wortelmedium'
levert eengewenstevoedingsoplossing metdegewensteconcentratievanvoedingselementen aldannietuitgedrukt in
meststoffen ofeengewenstehoeveelheid meststoffen op.Deze
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gewensteconcentraties c.q. hoeveelheden zijnbepaald aande
handvananalyseresultaten engecorrigeerdmetbedrijfseigen
bemestingsnormen.
Inproces6.1.2.3 'bepalenuittevoerenbemesting'wordende
gewensteconcentratiesofhoeveelhedengecorrigeerdvoor
variabele invloedsfactoren zoalsweersverwachting engewastoestand.Hetprocesresulteert ineengeplandehoeveelheidmeststoffenvoorhetklaarmakenvandevoedingsoplossingen.
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Procesdecompositie
Cluster:Inventartisatie/coördinatie
Funktie7:Gewasbescherming

7.1
inventariseren
gewasbeschermingshand.

7.1.1
bepalen
gewasstadium

7.1.2
beoordelen
gewas tb.v.
gewasbescherming

7.1.3
beslissentot
gewasbescherming

7.1.4
bepalen
methode en
toedieningstechniek

7.1.5
bepalen
middel

L
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7.1.6
bepalen
hoeveelheid
middel

PROCES 7.1.1: BEPALENGEWASSTADIUM T.B.V.GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhetgewasstadium waarbij,volgensde
planning,eengewasbeschermingshandeling uitgevoerd dientte
wordenofwaarbijhetgewasdienttewordengecontroleerd op
hetvoorkomenvaneenbepaaldeaantasting.Opbasisvan
attenderingkanhetookgewenst zijnhetgewasstadium te
bepalen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerking voorgesteld

Partij

Normatieve gewastoestand

ATTRIBUUT
- naambewerking
-gewasstadium inventarisatie
-gewasstadium geplande
uitvoering
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. invent,
of gewasstadium invent.
-naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datumuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduidingpartij
- aanduiding teeltsysteem
-weeknr.startpartij
of periodenr.startpartij
of jaarnr.startpartij
- aanduiding teeltsysteem
-weeknr.start
of periodenr.start
of jaarnr.start
-teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar
of (temperatuursom)
-volgnummergewastoestand norm.
-gewasstadium normatief

OVERIG
- externe attendering
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-volgnummer gewasstadium
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium
97

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerkinggepland
ofeenbewerkingvoorgesteld ofinventariseerdeexterne
gegevens/informatieaangaandehetgewas.
-Selecteerhetgewasstadium normatief aangaandegewasbescherming.
- Bepaal enbeoordeel hetgewasstadium.
OPMERKINGEN:
-Hetproceskanwordenopgestartdooreenbewerkingvoorgenomen,eenbewerkinggepland ofeenbewerkingvoorgesteld
ofeenexterneattendering. Inheteerstegeval ishet
gewasstadium waarbijdeinventarisatiedientteworden
uitgevoerd deaanzetomhetgewasstadium tebepalen.
Hetgewasstadium normatiefgeeftglobaalaanwanneerhet
betreffendegewasstadiumwordtbereikt.
-Opmerkingent.a.v.gewasstadium onderhet entiteittype
gewastoestand kunnenbetrekkinghebbenopdetoetsingvanhet
aktuelestadiumaanhetgewasstadium normatief.
-Hetontsmettenvandekasendegrond zijngewasbeschermingshandelingen diewordenuitgevoerdvoordateengewas indekas
aanwezig is.Dezehandelingenwordengerekend tot 'beheer
d.p.m.'.
- Defysiologischeontwikkelingvangewassen,insectenetc.is
sterkafhankelijkvandetemperatuur.Voorhetbereikenvan
eenbepaald fysiologisch ontwikkelingsstadium kaneen
temperatuursomwordenaangegeven.Deze isteomschrijvenals
desomvandegemiddeldedagtemperaturen,uitgedrukt in
graaddagen.
Inhetonderzoek ishetgangbaar ombijhetgebruikvan
simulatiemodellen voorgewasgroei tewerkenmeteen
temperatuursom voordebepalingvanhet ontwikkelingsstadium.
Momenteelwordt indebedrijfssituatiehiernoggeengebruik
vangemaakt,maarteverwachten isdatdetemperatuursom inde
nabijetoekomst ookvoordetuindereengangbareterm zal
worden.Eenbepaaldetemperatuursom kandanaanzet zijnvoor
detuindertothetvisueelbepalenvanhetgewasstadium.
- Detemperatuursom wordtookgebruiktbijdebepalingvande
ontwikkelingvanplagen
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PROCES7.1.2:BEOORDELENGEWAST.B.V.GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Het zoekennaaren/ofhetwaarnemenvaneenaantastingen
vervolgenshetvaststellenvandeaard endeernstvande
gesignaleerde aantasting.Eenalgemenebeoordelingvanhet
gewasmaakt ookdeeluitvanditproces,ook inhetgevalvan
preventieve gewasbescherming.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerking voorgesteld

Bewerking uitgevoerd
Gewastoestand

Normatieve gewastoestand

ATTRIBUUT
-naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of-aanduiding teeltsysteem
of-schadelijk organisme
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datumgeplande uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplande
uitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr.invent,
of gewasstadium invent.
-naambewerking
-weeknr.uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of datum inventarisatie
- opmerkingent.a.v.gewas
(=interne attendering)
- aanduidingpartij
-datum beschrijving
-volgnummer gewasstadium
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.
gewasstadium
- opmerkingent.a.v.
gewastoestand
(=interne attendering)
- aanduiding teeltsysteem
-weeknummerstart
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of periodenrstart
of jaarnrstart
teeltweeknummer
of teeltperiodenummer
of teeltjaar
-gewastoestand normatief
t.a.v.gewasbescherming
-volgnummer gewastoestand
normatief
Afwijking

Symptoom
Klimaatrealisatie dagoverzicht

Klimaatrealisatie weekoverzicht

Weersgesteldheid dagoverzicht
Weersgesteldheid weekoverzicht

naamgewas
schadelijk organisme
gevoeligheid gewas
vatbaarheid gewas
klimaatomst.vanvoorkomen
gewasstadiumvanvoorkomen
symptoom
nr.meetpunt
dagaanduiding
gemiddelde kastemperatuur
gemiddeldeRV
nr.meetpunt
weeknummer
gemiddelde kastemperatuur
gemiddeldeRV
gemiddelde windsnelheid
stralingssom oflichtsom
gemiddeldewindsnelheid
stralingssom oflichtsom

OVERIG
- externeattendering
- advies
OPGELEVERDEGEGEVENS
Gewastoestand

aanduiding partij
datumbeschrijving
volgnummer gewastoestand
gewastoestand vastgesteld
t.a.v.gewasbescherming
opmerkingent.a.v.
gewastoestand
symptoomvastgesteld
schadelijk organisme
aantastingsniveau
eenheid
ontwikkelingsstadium
schad.org.vastgesteld
verhouding schadelijk
organisme/predator
verdeling aantasting
uitval

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerkingvoorgenomen,eenbewerkinggeplandof
eenbewerkingvoorgesteld,of inventariseer deinterne
opmerkingen ofdeexternegegevens/informatieaangaandehet
gewas.
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- Selecteerdegewastoestand normatief aangaandegewasbescherming.
- Betrekhetgewasstadium enhetadviesbijdebeoordelingvan
degewastoestand.
- Bepaal enbeoordeel dehuidigegewastoestand opdenoodzaak
voorhetuitvoerenvaneen gewasbeschermingshandeling.
OPMERKINGEN:
-Weersgegevensvandeafgelopen (korte)termijnkunnenmeespelen
bijdebeoordeling vanhetgewas.Deweerssituatie is
weergeven indevormvangemiddelde cijfersonderde
entiteittypen 'klimaatrealisatie'en 'weersgesteldheid'.
-Geplandegewasbeschermingshandelingen zijnbeschreven inhet
entiteittypebewerkingvoorgenomen.Ditkandeaanzet zijnom
hetgewastebeoordelen.
- Deaanzetvooreenniet-geplandegewasbescherming kanzijn
een interneofexterneattendering.Dezeattendering kan
bestaanuiteentecontrolerenaantasting.
-Vanuithetproces 7.1.3 'beslissentotgewasbescherming' kan
wordenbesloten omeengewasbeschermingshandeling nognietuit
voeren,maarhetgewasbinneneenkorteperiodeopnieuwte
beoordelen. Inditgevalkanonderhetentiteittypebewerking
voorgenomenhetattribuutweeknummerofgewasstadium ofdatum
worden ingevuld.
-Hetgebruikvano.a.vangplaten iseendetectietechniekvoor
het signalerenvandeaanwezigheidvanschadelijkeorganismen.
Genoemdetechniekvaltbinnendeprocesbeschrijving.
-Aantastingsniveau =niveauvanaantasting opgrondvanaantal
schadelijke organismenofsymptomen.
- Bijhetbeoordelenvanhetgewaswordtrekeninggehoudenmet
deklimaatomstandigheden indeafgelopendagen.
-Hetaantastingsniveau kangerelateerd zijnaangerealiseerde
klimaatgegevens:-gerealiseerde temperatuur
- gerealiseerdeRV
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PROCES 7.1.3:BESLISSENTOT GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Hetbepalen ofenwanneereengewasbeschermingshandeling dient
tewordenuitgevoerd.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewas
Bewerkingvoorgenomen

Verbruiknormatiefgewasbeschermingsmiddel

Gewastoestand

Afwijking
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ATTRIBUUT
-naamgewas
- naamcultivar/ras
- naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduidingteeltsysteem
of schadelijk organisme
-weeknr.geplande uitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datumgeplandeuitvoering
- naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
-hulpstof
- aantalbenodigd
- eenheid
- aanduidingpartij
- datum beschrijving
-volgnummer gewastoestand
- gewasstadium vastgesteld
- opmerkingen t.a.v.
gewasstadium
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v. gewasbescherming
- opmerkingen t.a.v.
gewastoestand
- symptoomvastgesteld
- schadelijk organisme
- aantastingsniveau
- eenheid
-verhouding schadelijk
organisme/predator
-verdeling aantasting
-uitval
- resultaat uitgevoerde
gewasbescherming
- opmerkingen t.a.v. resultaat
schadelijk organisme
gevoeligheid gewas
vatbaarheid gewas
periodevanvoorkomen
gewasstadium vanvoorkomen
schadedrempel
levenswijze
(klimaat)omstandighedenvan
voorkomen
schadelijk organisme

Ontwikkelingsstadium

Symptoom
Klimaatrealisatiedagoverzicht

Klimaatrealisatie weekoverzicht

Weersgesteldheid dagoverzicht

Bewerkingsrandvoorwaarde

- ontwikkelingsstadium
-duur ontwikkelingsstadium
of-temp.somontwikkelingsstadium
- symptoom
-nr.meetpunt
- dagaanduiding
-gemiddeldekastemperatuur
-gemiddeldeRV
-nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddelde kastemperatuur
-gemiddeldebodemtemperatuur
-gemiddeldeRV
- dagaanduiding
- stralingssom
of lichtsom
-gemiddelde windsnelheid
- bewerkingsvoorschrift

OVERIG
-bestrijdingsdrempel/economischeschadedrempel
- kosten gewasbeschermingsmaatregel
-verwachtegeldelijke opbrengstderving
-verwachte fysieke opbrengstderving
- effectvoornaburigeenvolggewassen
-weersverwachting: -temperatuur
- luchtvochtigheid
- instraling
- adviezen
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

Verbruik v.p.m.

ATTRIBUTEN
- naambewerking
- aanduidingpartij
-weeknr.uitvoering
of teeltweeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datumuitvoering
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
-naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
-naamhulpstof
- aantal (gepland)
- eenheid

PROCESUITVOERING
- Selecteer eenbewerkingvoorgenomen.
- Betrekdebenodigdegegevens,waaronderdegewastoestand,de
klimaatomstandigheden endeaantastingbijdebeslissingof
enwanneer eengewasbescherming uitgevoerd dientteworden.
- Betrekdeoverigebenodigdegegevensbijdebeslissing ofen
wanneer eengewasbescherming uitgevoerd dientteworden.
- Bepaalofenwanneereengewasbescherming uitgevoerd dient
teworden.
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OPMERKINGEN:
- Bijeengeplandegewasbescherming isineenaantal gevallen
hettegebruikenmiddel,deconcentratieofdosering ende
toedieningstechniek bekend. Inditgeval resulteert
bovenstaand proces ineenbewerkingvoorgesteldwaarbijook
aangegevenwordteenverbruikv.p.m.endewerkmethode.
- Indiennietbeslotenwordttotgewasbescherming kanonderhet
entiteittypebewerkingvoorgenomenwordenaangegevenwanneer
opnieuwnagegaanmoetwordenofeengewasbeschermingshandelingalsnoguitgevoerddientteworden.
toename populatiedichtheid
>
__|
|
|
schadebestrijdingseconomische
drempel
drempel
schadedrempel
Deschadedrempel isgedefinieerd alsdepopulatiedichtheid van
eenschadelijk organisme in,ofaantastingsniveauvaneen
gewas,waarbijdeschademeetbaarwordt.Ditiseenvaststaand
gegevendatalsattribuutbijhetentiteittype afwijking onder
hetentiteitssubtype aantasting isopgenomen.
Deeconomische schadedrempel isdepopulatiedichtheid vaneen
schadelijk organisme in,ofaantastingsniveauvan,eengewas
waarbijdebatenvangewasbescherming groterbeginnenteworden
dandekostenervan.
Debestrijdingsdrempel isdepopulatiedichtheid vaneen
schadelijk organisme in,ofaantastingsniveauvaneengewas
waarbijeen ingreephetoverschrijdenvandeeconomische
schadedrempel kanvoorkomen.
Deschadedrempel isonafhankelijkvandeprijsenwordtniet
beïnvloed dooreennul-tolerantie.
Bijnul-tolerantie zaldebestrijdingsdrempelveelalbijeen
populatiedichtheid vannul liggenendeeconomische schadedrempeltheoretischgezienbijeenpopulatiedichtheid van 1(mede
bepaalddoordegevoeligheidvandedetectietechniek).
Indienergeen sprake isvaneennul-tolerantie danwordtde
afstand tussenbestrijdingsdrempeleneconomische schadedrempel
voornamelijkbepaalddoordeeffectiviteitvandebestrijding.
Deeconomische schadedrempel enbestrijdingsdrempel zijnniet
goedteomschrijven,omdatdezevanmeerdere (variabele)
factorenafhankelijkzijn.
Onder 'overig'zijndefactoren:kostenmaatregel,geldelijke
en fysiekeopbrengstderving eneffectvooranderegewassen
vermeld.Dezespelenookeenrolbijdebeslissing.Dekosten
vandegewasbeschermingsmaatregel kunnenalleengeschatworden
zolanghettegebruikenmiddel endehoeveelheid nognietbekend is.Erwordtdanuitgegaanvandemeestgangbaremethode
enmiddel.Deverwachtegeldelijke en fysieke opbrengstderving
inclusiefheteffectopanderegewassenwanneerwelofniet
bestredenwordt ismoeilijkvasttestellen.Ditgeeftookaan
dathetbegripeconomische schadedrempelmoeilijkbruikbaaris.
Eeneconomische schadedrempelwordt indeglastuinbouwoverigensnietvaakgehanteerd.
Relatiefgezien zijndekostenvangewasbeschermingmeestal
nietgroot.Geziendeontwikkelingen rondomdekwaliteitvande
Produktenendemilieu-eisen ishetmogelijkdat indetoekomst
dekostenendaarmeeookdeeconomische schadedrempelbelangrijkerworden.
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Debestrijdingsdrempelkanverhoogd worden (uitstellingvan
debeslissing totchemischebestrijding), indiengeenmiddel
voorhanden isdat incombinatiemeteenbiologische bestrijding
kanwordentoegepast (b.v.inhetgevalvankatoenluisbij
paprika).
Grondontsmetting/grondbehandelingen zijnondergebrachtbij
'beheerd.p.m.'enwordenalszodanignietonderde functie
gewasbescherming beschreven.
Bijdeverwachteopbrengstderving wordtdeziekte/plaagontwikkelingbetrokken.
Bijhetresultaatvandeuitgevoerde gewasbeschermingshandelingenwordt o.a.gekekennaardesymptoomontwikkeling ende
ernstvandeaantasting.
Eenbestrijding indegrondvoordathetgewaserstaat
wordtonderpreventievegewasbescherming geplaatst. (Is
ookonderhoud duurzameproduktiemiddelen).
Alseraaltjesbestredenwordenalshetgewaseralwel
staatdanwordtdittotcuratievebestrijding gerekend.
Voorbeeld vaneenwettelijkebepaling iseenverplichte
preventieve ofcuratievebestrijding.
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PROCES7.1.4:BEPALENMETHODEEN TOEDIENINGSTECHNIEK
OMSCHRIJVING:
Hetdefinitiefvaststellenvande gewasbeschermingsmethode
(b.v.biologisch ofchemisch)endewijzevanuitvoering
vandegewasbescherming (=toedieningstechniek).
BENODIGDEGEGEVENS
Bewerking voorgesteld

Gewastoestand

Afwijking
Ontwikkelingsstadium

-naam bewerking
- aanduiding partij
-weeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
-tijdstip gewenst
- schadelijk organisme
- aantastingsniveau
- eenheid
- ontwikkelingsstadium
schad.org.vastgesteld
-verdeling aantasting
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v.gewasbescherming
- gewasstadium vastgesteld
-opmerkingent.a.v.
gewastoestand
- levenswijze
- ontwikkelingsstadium
-duur ontwikkelingsstadium
of temp.somontwikkelingsstadium
-gevoeligheidvoorbestrijding
- opmerkingent.a.v.bestrijding

*gegevensuitgevoerde gewasbeschermingshandeling:
Gewastoestand
V.p.m.(soort)

Verbruikv.p.m.
Bewerking uitgevoerd

Klimaatrealisatie dagoverzicht

- resultaat gewasbescherming
- opmerkingt.a.v.resultaat
-naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
- formulering
- schadewerking opbiologische
gewasbescherming
-veiligheidstermijn
-hulpstof
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
-naam bewerking
-datum werkuitvoering
- tijdstipaanvangwerk

nr.meetpunt
dagaanduiding
-gemiddeldekastemperatuur
-gemiddeldeRV
Klimaatrealisatieweekoverzicht -nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddelde kastemperatuur
- gemiddelde bodemtemperatuur
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Weersgesteldheid dagoverzicht

Normatiefverbruik
gewasbeschermingsmiddel

Gewas
Bewerking

Bewerkingsrandvoorwaarde
Teeltplaats
Afdeling
Partij
Beschikbaarheidd.p.m.
Beschikbaarheid medewerker

V.p.m.(soort)

-gemiddeldeRV
- dagaanduiding
- stralingssom
of lichtsom
-gemiddeldewindsnelheid
- naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
- naamhulpstof
- aantalbenodigd
- eenheid
- naamgewas
-naamcultivar/ras
-groeiwijze
-naambewerking
(=toedieningstechniek/
gewasbeschermingsmethode)
-bedrijfsnormarbeid
-benodigded.p.m.
-gewenstevaardigheid
- alleattributen
- opp.nettobeteelbaar
- opp.brutokas
- opp.nettokas
- aantal stuks
- naamd.p.m.
- weeknummer
- aantal beschikbaar
-weeknummer
- dagaanduiding
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
-naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
-naamhulpstof
- formulering
- soortmiddel

OVERIG
-weersverwachting:
- luchttemperatuur
- relatieve luchtvochtigheid
- windsnelheid
- straling
- advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
Bewerkingvoorgesteld

-naambewerking
(=toedieningstechniek/
gewasbeschermingsmethode)

PROCESUITVOERING
- Selecteer eenvoorgesteldebewerking.
- Betrekbijdekeuzevandegewasbeschermingsmethode degegevensvanuitgevoerdegewasbeschermingshandelingen.
- Betrekbijdekeuzevandegewasbeschermingsmethode de
faktorendievan invloed zijnopdiemethode.
- Betrekderandvoorwaardendieaaneengewasbeschermingsmethodegekoppeld zijn.
- Bepaaldegewasbeschermingsmethode.
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OPMERKINGEN:
-Optaktisch niveau isvaakaleenvoorlopigewerkmethodevastgesteld. Inditproceswordendewerkmethode entoedieningstechniekdefinitiefvastgesteld ofdezeworden alsnog
gewijzigd.
-Hygiënischemaatregelenvallenonderdegewasbeschermingsmethode.
- Detoedieningstechniek isvaakbepalendvoorheteffectvan
de gewasbescherming
-Detoedieningstechniek kanafhangenvandebeschikbare
arbeidstijd.
-Verschillende tebestrijden stadiakunnenvragen omverschillendetoedieningstechnieken enmiddelen.
-Geïntegreerdgewasbeschermingsschema. Biologische bestrijding
isalleenmogelijkalsereengeïntegreerdgewasbeschermingsschemaaanwezig is.Datwil zeggendat indiener schadelijke
organismen zijndiechemische (moeten)wordenbestreden,de
chemischemiddelenverenigbaarmoeten zijnmetdebiologische
middelen.Ditgeldtookwanneereenbiologischegewasbescherming isgepland,maarnogniet isingezet.
Indeprocesbeschrijving iseengeïntegreerd gewasbeschermingsschemavertaald ineenbewerkinguitgevoerdmethetbijbehorendeverbruikv.p.m.eninhetgevalvaneengeplande,maarnog
nietuitgevoerdebiologischegewasbescherming, ineenbewerking
voorgenomen.
- Eenbepaaldehulpstofkangekoppeld zijnaaneengewasbeschermingsmiddel.Anderzijds isdehulpstof zelfookeenvlottend
produktiemiddel.
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PROCES 7.1.5:BEPALENMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhettegebruiken (biologisch)gewasbeschermingsmiddelvoordeuittevoeren gewasbescherming.
BENODIGDE GEGEVENS
Bewerking voorgesteld

Gewastoestand

-naambewerking
- aanduidingpartij
-tijdstipgewenst
- opmerkingen t.a.v.
bewerking
voorgesteld
- schadelijk organisme
- aantastingsniveau
- eenheid
- ontwikkelingsstadium
schad.org.vastgesteld
-verhouding schadelijk
organisme/predator
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v. gewasbescherming
- gewasstadium vastgesteld
- opmerkingen t.a.v.
gewastoestand

Afwijking
Ontwikkelingsfase

- levenswijze
- ontwikkelingsfase
-duur ontwikkelingsfase
of temp.som ontwikkelingsfase
-gevoeligheid voorbestrijding
- opmerkingent.a.v. bestrijding

Gewas

-naamgewas
-naamcultivar/ras
-groeiwijze
- naam teeltsysteem
- naamwortelmedium
-gehalteorganische stof
-watergeefsysteem

Teeltsysteem
Analyseresultaten
Kraanvak

*gegevensuitgevoerde gewasbeschermingshandeling:
Gewastoestand
V.p.m.(soort)

Verbruikv.p.m.
Bewerking uitgevoerd
Klimaatrealisatie dagoverzicht

resultaat gewasbescherming
opmerking t.a.v. resultaat
naamv.p.m.
merknaam v.p.m.
formulering
naamhulpstof
schadewerking opbiologische
gewasbescherming
veiligheidstermijn
aantal (gerealiseerd)
eenheid
naambewerking
tijdstipaanvangwerk
nr.meetpunt
dagaanduiding
gemiddeldekastemperatuur
gemiddeldeRV
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Klimaatrealisatie weekoverzicht

nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddeldekastemperatuur
-gemiddeldebodemtemperatuur
-gemiddeldeRV

Bewerking voorgenomen

-naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduiding teeltsysteem
of schadelijk organisme
-weeknr.geplande uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
of datumgeplandeuitvoering
- naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
-hulpstof
- aantalbenodigd
- eenheid

Verbruik normatief

*eigenschappenmiddelen:
V.p.m.(soort)

Bewerkingsrandvoorwaarde

naamv.p.m.
merknaam v.p.m.
formulering
werkingsspectrum
soortmiddel
werkingmiddel
werkingsduurmiddel
nevenwerking middel
veiligheidstermijn
schadewerking aangewas
schadewerkingbiol.bestr.
gewasstadium toediening
ontwikkelingsstadium (v.d.
parasiet)
startnorm (biol.bestr.)
beoordelingsnorm (biol.
bestr.)
mengbaarheid
residutolerantie
resistentiegevoeligheid
bewerkingsvoorschrift
wachttijd

OVERIG
- weersverwachting
- advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
Verbruik v.p.m.
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aanduiding bewerking
voorgesteld
naamv.p.m.
merknaam v.p.m.
formulering

PROCESUITVOERING
- Selecteer eenvoorgesteldebewerking.
- Betrekdebenodigdegegevensendevoorwaardenbijdekeuze
vanhetgewasbeschermingsmiddel.
- Betrekdeweersverwachting enhetadviesbijdekeuzevan
hetgewasbeschermingsmiddel.
- Betrekdegegevens/informatie vanuitgevoerdegewasbeschermingshandelingenendeeigenschappenvandemiddelenbijde
keuzevanhetgewasbeschermingsmiddel.
- Bepaalhettegebruiken (biologisch)gewasbeschermingsmiddel.
OPMERKINGEN:
-Hetkanvoorkomendateersthetmiddelendaarnade
toedieningstechniek wordtbepaald.
-Naammiddel omvat zowelchemische gewasbeschermingsmiddelen
alsbiologischemiddelen.
- Onderopmerkingent.a.v.bewerkingvoorgesteldvaltonder
anderegewenste snelheid effect gewasbeschermingshandeling.
- Geïntegreerd gewasbeschermingsschema, zieopmerking onder
proces7.1.4.
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PROCES 7.1.6: BEPALENHOEVEELHEIDMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandetoetedienenconcentratie ofdosering.
BENODIGDEGEGEVENS
Bewerkingvoorgesteld

Gewastoestand

Afwijking
Ontwikkelingsstadium
V.p.m.

Teeltsysteem
Analyseresultaten
Verbruik normatief
gewasbeschermingsmiddel

naambewerking
aanduiding partij
tijdstipgewenst
opmerkingent.a.v.bewerking
voorgesteld
schadelijk organisme
aantastingsniveau
eenheid
verhouding schadelijk
organisme/predator
gewastoestand vastgesteld
t.a.v.gewasbescherming
gewasstadium vastgesteld
opmerkingent.a.v.
gewastoestand
schadelijk organisme
levenswijze
gevoeligheid voorbestrijding
opmerkingent.a.v.bestrijding
naamv.p.m.
merknaam v.p.m.
formulering
hulpstof
naam teeltsysteem
naamwortelmedium
gehalteorganischestof
aantalbenodigd
eenheid

*gegevensuitgevoerde gewasbeschermingshandeling:
Gewastoestand

-resultaat gewasbescherming
- opmerkingt.a.v.resultaat
V.p.m.(soort)
-naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
- formulering
-hulpstof
- aantal (gerealiseerd)
Verbruik v.p.m.
- eenheid
- naambewerking
Bewerkinguitgevoerd
- tijdstip aanvangwerk
- nr.meetpunt
Klimaatrealisatie dagoverzicht
- dagaanduiding
-gemiddeldekastemperatuur
-gemiddeldeRV
Klimaatrealisatieweekoverzicht -nr.meetpunt
-weeknummer
-gemiddelde kastemperatuur
-gemiddeldebodemtemperatuur
-gemiddeldeRV
Gewas
-naamgewas
- naamcultivar/ras
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Bewerkingsrandvoorwaarde

groeiwijze
bewerkingsvoorschrift

Overig
- advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
Verbruik v.p.m.

- naamv.p.m.
-merknaam v.p.m.
- aanduiding bewerking
voorgesteld
- aantalgepland
- eenheid

PROCESUITVOERING
- Selecteereenbewerking voorgesteld.
- Betrekdegegevensdienodig zijnbijdebepalingvande
hoeveelheidmiddel.
- Betrekdeweersverwachting enhetadviesbijdebepalingvan
dehoeveelheidmiddel.
- Betrekdegegevensvanuitgevoerdegewasbeschermingshandelingen bijhetbepalenvandehoeveelheidmiddel.
- Bepaaldeconcentratie/dosering vanhettoetedienenmiddel.
OPMERKINGEN:
- Naamv.p.m. kan zowelhetgewasbeschermingsmiddel alsde
hulpstofzijn.
- Detoetedienenconcentratie/dosering isinvelegevallen
voorgeschreven.
- Detoetedienentotaledoseringwordttijdensdecoördinatie
berekend.
-Onderv.p.m.valthetmiddel,hulpstoffen,waterendraagstoffen.
- Onderopmerkingent.a.v.bewerkingvoorgesteld valtonder
anderegewenste snelheid,effect gewasbeschermingshandeling.
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Procesdecompositiediagram
Cluster:Inventarisatie/coördinatie
Funktie9:Afzet

9.1
inventariseren
oogstbewerkingen

9.1.1
beoordelen
prijs

9.1.2
beoordelen
produktie

9.1.3
beoordelen
gewas tb.v.
oogst

9.1.4
analyseren
afzetmarkt op
kortetermijn

9.1.5
bepalen
aanbod

9.1.6
beslissen
tot afzet

9.1.7
beslissen
tot oogsten

9.1.8
vaststellen
werkmethode
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AFZET

FUNKTIE

PROCES 9.1: INVENTARISERENOOGSTBEWERKINGEN
PROCES 9.1.1: BEOORDELENPRIJS
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelenvandeaktueleprijsvaneenartikeldoorvergelijkingvandezeprijsmetdenormatieveprijs.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Prijsgerealiseerd

ATTRIBUUT
- naamartikel
-weeknummer
-prijsbedrijf
-naam artikel
-prijsnormatief

Prijsnormatief
OVERIG
Marktprijzen
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Prijsgerealiseerd

ATTRIBUUT
- opmerkingent.a.v.prijsvorming

OPGELEVERDEAFGELEIDE
GEGEVENS:

PRIJSPEIL

OMSCHRIJVING PRIJSPEIL:
Deverhouding tussendeaktueleprijsendenormatieveprijsvan
eenartikel.
REKENREGELVOORAFLEIDING:
w
prijsbedrijf
week=w-i

(3/W)

Prijspeil =
(a,w-i/w)

*100%
w
y

prijsnormatief
(a,w)

week=w-i
Prijspeil =Prijspeil overdewekenw-itotenmetw,
(a,w-i/w) betrekkinghebbendeopeenartikela.
OPMERKINGEN PRIJSPEIL:
- Derekenregelvoor 'prijspeil'vormtdebasisvoorberekeningen
overeenvariabeletijdsperiode (week,periode).
- Indiengeenprijsinformatieophetbedrijf zelfaanwezig is
kunneneventueel externeprijzengebruiktworden.Opgemerkt
moetwordendatvoorzichtigheid hierbijgeboden is.Voormet
namepotplanten isoverhetalgemeengeen informatieuitgesplitstnaarartikelenbeschikbaar.
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PROCESUITVOERING
- Selecteerprijzenvanartikelenwaarvanhetvolgenvande
prijsontwikkelingwenselijkis.
- Selecteerdenormatieveprijzenvoordebetreffende artikelen
indebetreffendeweek.
- Bepaal opbasisvandezeaktueleennormatieveprijzenhet
prijspeil perartikel enbeoordeeldeze.
OPMERKINGEN:
Ditproceswordtnietalleenuitgevoerd doorbedrijvendieaktiefdemarktvolgenmetalsdoelhetafzetkanaal enafzetmoment
vandeophetbedrijfaanwezigeproduktentebepalen.Ookondernemersmeteenzogenaamd 'passief'afzetbeleid zullencontinu
prijzenvanartikelenbeoordelen.Argumentenhiervoor zijn:
-verwervenvan informatietenbehoevevanhetopstellen c.q.
bijstellenvanprijsnormen (proces 16.3.6).
-verwervenvansignalenterbeïndigingvaneenteelt.Inhet
taktischeplankanvastgelegd zijndatindienhetprijspeil
benedeneenminimaalniveau zakt,bekekendienttewordenof
bijstelling vandittaktischeplannoodzakelijkis.
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PROCES 9.1.2: BEOORDELEN PRODUKTIE
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijkenvandegerealiseerdeproduktie ineenvoorliggend
tijdstermijn metdenormatieveproduktieenhetvervolgensbeoordelenofdezerealisatieconsequentiesheeftvoordeteverwachtenproduktie.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd

Gewastoestand

Produktie normatief
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
- aanduiding artikel
-weeknummer
of periodenummer
-produktiegerealiseerd
-eenheid
-opmerkingent.a.v.gewastoestand
-datumbeschrijving
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v.afzet
- aanduiding teeltbeschrijving
-produktie normatief
ATTRIBUUT
- opmerkingen n.a.v. beoordeling

OPGELEVERDEAFGELEIDEGEGEVENS:-PRODUKTIEPEIL
OMSCHRIJVING PRODUKTIEPEIL:
Deverhoudingvandegerealiseerdeproduktievaneenpartijende
ondernormaleomstandighedenteverwachten (=normatieve )produktievandepartij,geteeldvolgensteeltbeschrijving t.
Hetproduktiepeil isrelevantvoorteeltenwaarvanmeermalig
wordtgeoogst.
REKENREGELVOORAFLEIDING:

^-~
Produktie
week=w-i
peil
=
(p,a,w-i/w)w

produktiegerealiseerd
(p,a,week)
*100%
produktie normatief

w=w-i

(p,a,week)

Produktiepeil =Produktiepeilvaneenpartijp,overdeweken
p,a,w-i/w w-itotenmetw,betrekkinghebbendeop
artikela
N.B.Hetaantalweken i,waaroverhetproduktiepeil vaneenartikelawordtberekend, isafhankelijkvanhetgewas.
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PROCESUITVOERING
-Selecteerde 'Produktiegerealiseerd'overdetijdsperiode
waarovereenpartijbeoordeeldmoetworden.
- Selecteerde 'Produktienormatief'overdeweek/wekenbinnende
betreffendetijdsperiodevandeteeltbeschrijving volgenswelke
degenoemdepartijwordtgeteeld.
- Bepaalhetproduktiepeil.
- Beschouwdegewastoestand enbepaaleventueeleenproduktie
verwachting.
OPMERKINGEN:
Voordebepalingvandeteverwachtenproduktie indekomende
week,wordeneenaantal informatiestromen onderkend namelijk:
-beoordeling vandegerealiseerdeproduktie
-denormatieveweekproduktie ingeval sprake isvaneenduidelijkproduktieverloop doordetijd (produktie-krommen)
- (nog)nietstriktformaliseerbarefaktorenzoalsdeweersverwachtingvoordekomendedagen,ziekteinhetgewas,zettingsproblemen endergelijke.
Opditmomentishetnognietmogelijkrekenkundigeverbandenaan
tegeventussenbovengenoemde (eneventueelnogandere)informatiestromenomtoteenbetrouwbareproduktieverwachting tekomen.
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PROCES9.1.3: BEOORDELENGEWAST.B.V.OOGST
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelen envaststellenvandehuidigegewastoestand opde
mogelijkheid/noodzaaktotafzet.Hierbijwordttevensde fysieke
omvangvanhetoogstbareproduktvastgesteld.
BENODIGDEGEGEVENS:
ENTITEITTYPE
Opbrengst gerealiseerd
Prijsgerealiseerd
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland

Bewerking uitgevoerd
Partij
Overeenkomst
Overeenkomstregel
Artikel

SUBTYPE snijbloemen

SUBTYPEpotplanten

SUBTYPEgroenten

ATTRIBUUT
- opmerkingen n.a.v. beoordeling
- opmerkingent.a.v.prijsvorming
-naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduidingteeltsysteem
-weeknummergeplandeuitvoering
of periodenummer uitvoering
-weeknummer inventarisatie
of periodenummer inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of periodenr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
- opmerkingent.a.v.hetgewas
(=interne attendering)
- aanduiding partij
- datum/periode
- afnemer
- status overeenkomst
(=voorgesteld)
- aantal eenheden overeenkomst
-datum aflevering
-naamprodukt
-codeprodukt
- kwaliteit
- steellengte
- aantal knoppen
- takgewicht
- rijpheidsstadium
- lengte/breedte
-potsoort
-potmaat
- stekkenperpot
- scheutenperplant
-knoppen/bloemen perplant
- rijpheidsstadium
-klasse
-kleur
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Normatieve gewastoestand

- aanduiding teeltsysteem
-weeknr.start
of periodenr.start
of jaarnr.start
- teeltweek
of periodenummer
of teeltjaar
-volgnr.gewastoestand normatief
-gewastoestand normatief t.a.v.
afzet
- gewasstadium normatief

Gewastoestand

-datum beschrijving
- nummerteeltplaats
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v. afzet
- opmerkingent.a.v. gewastoestand

OVERIG
Weersverwachting
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduiding partij
- nummer teeltplaats
- datum beschrijving
-gewasstadium vastgesteld
(incl.kwaliteit)
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v. afzet
-volgnummer gewastoestand
- aantal oogstbaar
produkt/sortering
- opmerkingent.a.v. gewastoestand
- opmerkingent.a.v. gewasstadium

PROCESUITVOERING
- Selecteereen 'Bewerkingvoorgenomen'uithetafzetplan,
orders,interneopmerkingen/signaleringen ofexternegegevens/informatie aangaandehetgewas,dieaanleiding kunnen zijnvoor
eenbeoordelingvanhetgewast.b.v.afzet.
- Beoordeelhetgewasopdemogelijkheid/noodzaak totafzet.
OPMERKINGEN:
-Hetoogstbaarproduktkanwordenbeoordeeld opstadium en/of
toestand
-Eenbeoordelingvanhetgewastenbehoevevanafzetkanleiden
totattenderingenvoorandere funkties.Dezeattenderingen zijn
vastgelegd onderhetattribuutopmerkingen t.a.v. gewasvanhet
entiteittype 'Gewastoestand'.
Tevenskunnenwaarnemingenvastgelegdwordendievooreenbepalingvaneenproduktieverwachting relevant zijn,zoalsaantal
bloemengezet (resulterend ineenproduktieoverxweken) e.d.
- Extremeprijzenkunneneenaanzetvormenvoorditproces.De
beoordelingvanhetgewasvindtvervolgensonafhankelijkvan
dezeprijsinformatieplaats.Voordevolledigheid isdeze

120

informatiewelopgenomenalsbenodigdegegevensvoordeuitvoeringvanhetproces.
Integenstelling totdeandereaandachtsgebiedenwordenbinnen
ditprocesnaastdegewastoestand, indienwenselijk,ookhet
gewasstadium bepaald.
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PROCES9.1.4 :ANALYSERENAFZETMARKTOPKORTETERMIJN
OMSCHRIJVING:
Het inventariserenvandeafzetmogelijkhedenopkortetermijnen
deteverwachtenprijsvandeophetbedrijfaanwezigeprodukten.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduiding partij
- datum beschrijving
- nummer teeltplaats
-gewasstadium vastgesteld
-gewastoestand vastgesteld
- aantal oogstbaar
- eenheid
-opmerkingen t.a.v
gewasstadium
- opmerkingen t.a.v
gewastoestand

Prijsgerealiseerd

-naamartikel
of naam artikelgroep
- aanduiding afzetkanaal
-datum
of weeknr.
of periodenr.
of totaaltotweeknr.
-prijsbedrijf
-prijsafzetkanaal
- opmerkingent.a.v.prijsvorming
- aanvoer afzetkanaal

Prijsnormatief

-naamartikel
of naam artikelgroep
-weeknr.
-aanduiding afzetkanaal
-prijsnormatief
- aanvoer normatief

OVERIG
- Leveringsvoorwaarden perafzetkanaal (verpakking,gewenste
hoeveelheden,e.d.)
- Weersverwachting
-Marktprijzen (incl. concurrenten)
-Verwacht aanbod komendetijd (aanvoerprognosesvanveilingen
e.d.)
-Verwachtevraag (specialegelegenheden e.d.)
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Markt-analyse
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ATTRIBUUT
- naamleverancier/afzetkanaal
- aanduiding artikel
- dagaanduiding
of weeknummer
of periodenummer
-prijsverwacht
- aanvoerverwacht
- leveringsvoorwaarden
-gewenstehoeveelheid

PROCESUITVOERING
- Selecteerdeopkortetermijnaftezettenartikelen.
- Selecteerdeaktueledagprijzenvanhetartikelvandeafgelopen ....verkoopdagenperafzetkanaal.
- Selecteerbeoordelingenvandegerealiseerdeprijsvanhet
artikel.
- Bepaal eventueel eenweersverwachting.
- Bepaal eventueel deverwachtevraag-enaanbodvanhetartikel
inhetkomendetijdstermijnperafzetkanaal.
- Bepaalperafzetkanaal eenprijsverwachtingmetbijbehorende
leveringsvoorwaarden.
OPMERKINGEN:
-Voordebepalingvandeverwachteprijsindekomendeweek zijn
reedseenaantal informatiestromen onderkend nl.:
-beoordelingvandegerealiseerdeprijs
-degerealiseerdeweekprijsinvoorgaande (totmaximaal 3)
jaren. (Ditwordtookalsuitgangspuntgehanteerd inde
Kwantitatieve InformatievoordeGlastuinbouw).Wekenwaarin
een feest-ofgedenkdagvoorkomt,dienen inditverbandte
wordenonderscheiden.Ditbetreftdanmetnamedeprijzen
voor sierteelt-artikelen.
- (nog)nietstrikt formaliseerbarefaktoren zoalsdeweersverwachting voordekomendedagen e.d.
-deactueleprijsvaneenartikel.Dezewordtgegevendoorde
afzonderlijkedagprijzenvandeafgelopen 6veildagen
-verwachtevraag enaanbod (aanvoerprognosesvanveilingen
e.d.).
-Verwachtingen omtrentdegewastoestand opkortetermijnten
gevolgevaneenzichvoortzettendeontwikkelingvanhetgewas
isondergebracht bijhetattribuut 'opmerkingent.a.v.gewastoestand'vanhetentiteittype 'Gewastoestand1.Erisdusgeen
apartentiteittype 'Gewastoestandverwacht'gedefinieerd.
-Hetentiteittype 'Prijsgerealiseerd'geeftdeprijsvaneen
artikel zoalsdezevoorhetbedrijf ineenbepaaldeperiodeis
gerealiseerd. Tevens zijneventueelvoordezetijdsperioden
waarin isafgezetperafzetkanaal,gemiddeldeprijzenbeschikbaar.Voortijdsperiodenc.q. afzetkanalenwaardoorhetbedrijfgeenartikelen zijnafgezet,zalgeen 'prijsgerealiseerd' zijnvastgelegd.Hiervoor zalaktief informatiemoeten
worden ingewonnen zoalsbeschrevenonder 'overigebenodigde
gegevens'.
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PROCES 9.1.5: BEPALENAANBOD
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandehoeveelhedenperartikel endeprijsper
afzetkanaal,waarvoorhetbedrijf zijnprodukten aanbied.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

Marktanalyse

Overig
Teeltplan/ruimtebehoeften

ATTRIBUUT
- aanduiding partij
- datum beschrijving
-volgnummer gewastoestand
- gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.gewasstadium
- gewastoestand vastgesteld t.a.v
afzet
- aantal oogstbaar
- eenheid
- opmerkingent.a.v.gewastoestand
-naamleverancier/afzetkanaal
- aanduiding artikel
- dagaanduiding
of weeknummer
of periodenummer
-prijsverwacht
- leveringsvoorwaarden
-gewenstehoeveelheid

aanbiedingsprijsnormatief

Brandstofverbruik
Aanbiedingsprijsnormatief
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Aanbod

ATTRIBUUT
- aanduiding artikel
- naam afnemer/afzetkanaal
- datum ingangaanbod
-datum eindeaanbod
- aantal leverbaar
-aanbiedingsprijsaktueel
- opmerkingent.a.v.aanbod

PROCESUITVOERING
- Selecteerdeproduktendieopkortetermijn oogstbaar zijnen
waarvanhetwenselijk iseenaanbod aandemarktkenbaarte
maken.
- Bepaaldeaanbiedingsprijsperafzetkanaal.
- Bepaalhetaantal eenhedenartikel,leverbaarperafzetkanaal.
OPMERKINGEN:
-Optaktischniveauwordteenaanbiedingsprijsberekend opbasis
vannormen.Binnenhetonderhavigeproceskaneventueel een
bijstelling vandezenormatieveaanbiedingsprijsplaatsvinden
opbasisvanreëlewaarden (werkelijkbrandstofverbruik e.d.).
Dezeberekeningvormtdaneenvande informatiestromen ter
bepalingvandeaktueleaanbiedingsprijs.
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- Ditprocesisslechts relevantvoordebedrijvendieopvoorhand aandehandel hunaanbod kenbaarmaken.
Bijdevaststelling vandezeaktueleaanbiedingsprijszalmeerof
minder rekeningwordengehoudenmeto.a.deprijsverwachtingvoor
hetartikel,prijzenvanconcurrentenmogelijkhedenbinnenhet
produktieplan omproduktenwat langervasttehouden.
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PROCES 9.1.6

BESLISSENTOTAFZET

OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandehoeveelheid aftezettenprodukt,hetafzetkanaal enhetmomentvanafleveren.Tevenswordendeaflevervoorschriften (verpakking e.d.) vastgesteld.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

Overeenkomst

Overeenkomstregel

Artikel

Prijsnormatief
Afnemer
Aanbod

Marktanalyse
Bewerking voorgenomen

Bewerking gepland
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ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
-datumbeschrijving
-volgnummer gewastoestand
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.gewasstadium
- gewastoestand vastgesteld
t.a.v.afzet
- aantal oogstbaar
- eenheid
- opmerkingent.a.v.gewastoestand
- naamafnemer
- datum overeenkomst
-volgnummer overeenkomst
- statusovereenkomst
(=voorgesteld)
- aantal eenheden overeenkomst
- aanduiding v.p.m.
- datum aflevering
-prijs overeenkomst
- aanduiding artikel
-naamprodukt
- codeprodukt
- kwaliteit
SUBtypeartikel
-prijsnormatief
- aanvoernormatief
-weeknummer
- kredietwaardigheid
- betalingsgedrag
-aanbiedingsprijsaktueel
- aantal leverbaar
-datum ingang aanbod
-datum eindeaanbod
-prijsverwacht
-naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduidingteeltsysteem
-weeknummer uitvoering
of periodenummer uitvoering
- aanduidingpartijgepland
-weeknr.geplandeuitvoering
of periodenr.geplande
uitvoering
of teeltweeknr.geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering

OVERIG
Weersverwachting
Keuringen/Houdbaarheidsresultaten
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
-naambewerking
- aanduidingpartij
-nummercel
of nummerafdeling
of nummer teeltlaag
of nummerteeltplaats
-weeknr.uitvoering
of teeltweeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- statusbewerking voorgesteld
- tijdstip gewenst
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- opmerkingent.a.v.bewerking
voorgesteld
- afnemer
- status overeenkomst

Overeenkomstregel
Artikel

prijsovereenkomst
aantal eenheden overeenkomst
datum aflevering
naam artikel
naamprodukt
codeprodukt
kwaliteitprodukt

PROCESUITVOERING
- Selecteerdeorders
-Vergelijk deterealiserenopbrengstprijsopditmomentmethet
verschil tussende indetoekomstteverwachtenprijsminusde
temakenextrakosten.
- Bepaal eventueel demogelijkhedenbinnenhetproduktieplan
vooruitstelvandeverkoopbeslissing.
- Beslisaldanniettotverkoop.
- Steleenbewerkingvoorgesteldop.
OPMERKINGEN:
- Destatusvaneeneventueel doorditproces opgeleverde
overeenkomstkan zijn :overeengekomen,afgewezen,verschoven/uitgesteld.
-Het 'beslissentotafzet' iseenoperationeelproces.Uitgangspuntbijdezebeslissing isdathetteeltenplan nietbeïnvloed
wordt. Beslissingscriterium isdandathetverschil tussende
opbrengsten entoeterekenenkostenophet beslissingsmoment
groter zijndanhetverwachttetijdsverschilopeenlater
(nabijgelegen)moment.
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PROCES 9.1.7

BESLISSEN TOTOOGSTEN

OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandehoeveelheid teoogstenproduktenaangeven
wanneerdeoogstbewerkingen uitgevoerd dienenteworden.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Gewastoestand

ATTRIBUUT
- aanduiding partij
-datum beschrijving
-volgnummergewastoestand
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingen t.a.v. gewasstadium
-gewastoestand vastgesteld
t.a.v. afzet
- aantal oogstbaar
- eenheid
- opmerkingen t.a.v. gewastoestand

OVERIG
Weersverwachting
Keuringen/Houdbaarheidsresultaten
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUUT
-naambewerking
- aanduidingpartij
- nummercel
of nummer afdeling
of nummerteeltlaag
of nummerteeltplaats
-weeknr.uitvoering
of teeltweeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
- statusbewerking voorgesteld
-tijdstip gewenst
-urgentievastgesteld
- opmerkingent.a.v. bewerking
voorgesteld

PROCESUITVOERING
- Selecteerdepartijenwaarvanproduktenoogstbaarzijn.
- Bepaal deurgentieomteoogsten.
- Bepaal eventueel eenweersverwachting.
- Steleenbewerkingvoorgesteldop.
OPMERKING:
- Bijditproces zalnietdeexactebeschikbaarheid vanarbeid
bepaaldworden.Wel iseenindrukaanwezig inwelkeordevan
omvangpersoneel beschikbaar is,zodateenenigszinsreeël
opgestelde 'Bewerkinggepland'naarhetproces 'Coördineren
uitvoering'gestuurd kanworden.
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PROCES 9.1.8:VASTSTELLEN WERKMETHODE
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandewijzevanoogsten,sorteren enverwerken
vanhetgeoogsteprodukt.
BENODIGDEGEGEVENS:
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld

Artikel

Beschikbaarheid medewerker

Bewerking

Overeenkomst
Vaardigheid
Beschikbaarheid d.p.m.
Bewerkingsrandvoorwaarde
Arbeid gerealiseerd

ATTRIBUUT
- naambewerking
- aanduidingpartij
-datumuitvoering
of weeknr.uitvoering
of gewasstadium uitvoering
- tijdstipgewenst
-urgentievastgesteld
- aantal
- eenheid
- statusbewerking voorgesteld
(=werkmethodevoorgesteld)
- naam artikel
- naamprodukt
- codeprodukt
- kwaliteitprodukt
-naammedewerker
-weeknummer
of dagaanduiding
-beschikbareuren
-beschikbare overuren
-bedrijfsnormarbeid
of taaktijdformule
- gewenstevaardigheid
-benodigde d.p.m.
- leveringsvoorwaarden
- aanduiding vaardigheid
- naam d.p.m.
-weeknr.
- aantal beschikbaar
-gewasstadiummin.
- gewasstadiummax.
-werktijd pereenheid gepland
(=aangepastewerktijd)
- afwijkingwerktijd besteed/
benodigd

OVERIG
Prijsperartikel (markt-enbedrijfseigen informatie)
Keuringen/Houdbaarheidsresultaten
Externe advisering/collega's
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
- aanduiding bewerking
voorgesteld
- statusbewerking voorgesteld
(=werkmethode vastgesteld)
- opmerkingen t.a.v. bewerking
voorgesteld
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PROCESUITVOERING
- Selecteerde 'Bewerkingenvoorgesteld'm.b.t.oogst.
- Bepaal eventuele leveringsvoorwaarden dierelevant zijnvoorde
tevolgenwerkmethode.
- Bepaal ofbeschikbaarpersoneel degewenstevaardigheidheeft.
- Steldewerkmethodevast.
OPMERKINGEN:
- Bijonderandere slabestaansomsaanmerkelijkeprijsverschillentussendefustsoorten.Inzicht indeprijsverschillentussenverschillende artikelenkandefustkeuze (doos,krat,poolfust)dusbeïnvloeden.Deoogstmethode zithiervaak aanvast.
- Opbasisvansignaleringenuitde 'Uitvoering' (oogsten,
verwerkengeoogstprodukt ...)kaneenbijstellingvande
werkmethodeplaatsvinden.Zokomthetbijvoorbeeld voordatde
kwaliteitvandegeoogstevleestomatenniettoelaatdeze
middelsdewatergoot naardeverwerkingsruimte tetransporteren.
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BIJLAGE6

DATAMODEL -CLUSTER INVENTARISATIE/COÖRDINATIE
entiteittypen -relatiediagrammen.
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Entiteittypen-relatiediagram
'bewerkingen/operationele planning'
bewerking
gepland

vaardigheid

taktischegegevens
bedrijfsgegevens

medewerker

cel

beschikbaarheid
medewerker

arbeid
gerealiseerd

bewerking
voorgesteld

bewerking
opgedragen

.
•*

bewerking
uitgevoerd

T~

verbruik
v.p.m.

partij
operationelegegevens
normgegevens
teeltbeschrijving

teeltsysteem

T

-

gewas

afwijking
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bewerking

bewerkingsrandvoorwaarde

v.p.m. = vlottendproduktiemiddel
d.p.m.= duurzaamproduktiemiddel
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BIJLAGE7
DATAMODELCLUSTER INVENTARISATIE/COÖRDINATIE
entiteittype -beschrijvingen
Deentiteittypenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perentiteittypewordtweergegeven:
- denaam
- eenomschrijving
-deattributen
- derelatiesnaarandere entiteittypen
Bijdeattributenwordendiversetypenattributen onderkend:
- sleutelattribuut
- informatie-attribuut: -verplicht optenemen
=v
- optioneel attribuut
- relatie-attribuut
- nietrelevantattribuutvanentiteittypeuit
eenvoorgaande cluster
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=*
=o
= ()
={}

ENTITEITTYPE:AANBOD
OMSCHRIJVING:
Hoeveelheid artikel datvooreenaanbiedingsprijsaande
markt (bemiddelingsbureau,particulierehandelenz.)wordt
aangeboden.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding artikel)
*v (naamafnemer/afzetkanaal)
*vdatum ingangaanbod
- datum eindeaanbod
vaanbiedingsprijsaktueel
v aantal leverbaar
- opmerkingent.a.v.aanbod (Staffel e.d.)
RELATIES:
- Eenofmeer aanbiedingenhebbenbetrekking opeenartikel.
- Eenofmeeraanbiedingenwordengedaanaaneenafnemer/afzetkanaal.

ENTITEITTYPE:AFDELING
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING
Deelvandekasdatuniform isingericht.
ATTRIBUTEN:
{*v nummer afdeling
)
v nummerkas
)
- oppervlaktebruto
oppervlakte netto
naamenergieschermdoek
}
naamverduisteringsdoek
)
naam zonweringsdoek
)
lichtdoorlatendheid scherm open
}
lichtdoorlatendheid schermdicht
}
stralingsdoorlatendheid scherm open }
stralingsdoorlatendheid schermdicht )
k-waarde schermdoek
}
t i j d e l i j k e k-waarde
)
RELATIES:
- Eénofmeerafdelingen zijnonderdeelvaneenkas.
- Binneneenafdeling kunnenéénofmeerteeltlagenwordenonderscheiden.
- Hetklimaat indeafdelingwordtgestuurd doorverschillende
regelorganen.
OPMERKINGEN:
- Deeconomische relevantegegevensvandeinstallatiesworden
opgenomen onderd.p.m.'s.
- ZieclusterUITVOERING produktie-afdeling.
TOELICHTING:
Hetbouwjaar isvooralleafdelingenvaneenkasgelijk enwordt
daarombijhetentiteittypekasopgenomen.
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A
ENTITEITTYPE:AFWIJKING
OMSCHRIJVING:
Veranderingvandenormalevormenfunktievaneenorgaanof
organismeveroorzaaktdooreenschadelijk organisme,voedingsziekten,fysiogeneafwijkingen enoverigeafwijkingen.
ATTRIBUTEN:
*v (naamgewas)
SUBtypeafwijking
AANTASTING
- schadelijk organisme
-gevoeligheid gewas
-vatbaarheid gewas
-periodevanvoorkomen
- gewastoestand vanvoorkomen
- gewasstadiumvanvoorkomen
- schadedrempel
- levenswijze=plaatsvanvoorkomen
- (klimaat)omstandighedenvanvoorkomen
GEBREKSVERSCHIJNSEL
- aanduiding gebrek/overmaat
-gevoeligheid gewas
-periodevanvoorkomen
-plaatsvanvoorkomen
- gewasstadiumvanvoorkomen
-gewastoestandvanvoorkomen
- (klimaat)omstandighedenvanvoorkomen
FYSIOGENEAFWIJKING
- aanduiding fysiogene afwijking
- gevoeligheid gewas
-periodevanvoorkomen
-gewasstadium vanvoorkomen
- gewastoestandvanvoorkomen
- (klimaat)omstandighedenvanvoorkomen
OVERIGEAFWIJKINGEN
- aanduiding overige afwijkingen
-gevoeligheidgewas
-periodevanvoorkomen
- gewasstadiumvanvoorkomen
- gewastoestand vanvoorkomen
- (klimaat)omstandighedenvanvoorkomen
RELATIES:
- Eenofmeerafwijkingenhebbenbetrekking opeengewas.
- Eenafwijking kanleidentothetopstellenvaneenofmeer
voorgenomenbewerkingen engeplandebewerkingen.
- Eenafwijking kenteenofmeersymptomen.
-Eenafwijkingkanhetgevolg zijnvaneenofmeerontwikkelingsfasenvaneenschadelijkorganisme.

138

ENTITEITTYPE;AFZETKANAAL
OMSCHRIJVING:
Eengroepvangelijksoortige afnemersdieniet individueel
onderscheidenworden.
ATTRIBUTEN:
*vnaam afzetkanaal
- afstand
- afzetkosten
RELATIES:
-Aaneenafzetkanaalwordeneenofmeeraanbiedingengedaan.
-Vooreenafzetkanaalgeldeneenofmeermarktanalyses.

ENTITEITTYPE:ANALYSERESULTATEN
(zieclusterNormenvooroperationeelgebruik)
OMSCHRIJVING:
Deconcentratievanelementen,deECendepHdievoor/tijdens
deteelt zijngemeten.
ATTRIBUTEN
*v aanduiding analyseresultaten
[ - (aanduidingpartij)
= [- (nummerteeltplaats)
[ vdatummonstername
[ vvolgnummermonstername
-datumbinnenkomst analyse
{ -dieptemonstername}
-plaatsmonstername
SUBtypeherkomstanalyse
SUBtypeanalyse
ANALYSE LAB
VOEDINGSELEMENTEN
{ vbemestingssysteem }
vECwortelmediumlab.
-pHwortelmedium lab.
-pH (KCL)wortelmedium
- Kgehaltewortelmedium
-Na
"
"
- ca
"
"
-Mg
"
"
-NH4 "
"
-N03 "
"
-Cl
"
"
- S04 "
"
-HC03 "
"
_ p

ii

BODEMSAMENSTELLING
vgehalteorganischestof
vgehalte afslibbaar
vgehaltekoolzurekalk

M

- Fe
"
"
-Mn
"
"
- Zn
"
"
-B
"
"
- Cu
"
"
- ECvoedingsoplossing advies
- opmerkingent.a.v. analyseresultaten
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ANALYSE BEDRIJF
- aantal eenheden drainagewater
- eenheid
- ECdrainagewater
-pHdrainagewater
- %drainagewater
- ECwortelmedium bedrijf
-pHwortelmedium bedrijf
- opmerkingent.a.v. analyseresultaten
RELATIE:
- Deanalyseresultatenvaneenofmeerdatahebbenbetrekking
opeenpartij,opeenstandplaatsbinnenpartijofopeen
teeltplaats.
OPMERKINGEN:
- Bijteelt indegrond kanmenkiezenomeenmonsternaareen
partijofnaareenteeltplaatsteverwijzen.
- DeattributenKgehalteenz.wordenbeschreven als 1attribuutonderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
-N-totaal=NH4+N03

ENTITEITTYPE:ARBEID GEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd dienodigwasvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naamgewas)
* - (naam teeltsysteem)
*vkeuzeuit:weeknummer
periodenummer
vwerktijd besteed totaal
v aantal gerealiseerd
v eenheid
vwerktijd pereenheidbesteed
- naammedewerker
- afwijkingwerktijd besteed/benodigd
- opmerkingent.a.v.afwijking
-werktijd pereenheidgepland
( =aangepastewerktijd)
RELATIE:
- Dearbeid gerealiseerd heeftbetrekking opeenofmeer
voorgesteldebewerkingen.
OPMERKINGEN:
- Denaamvandemedewerker isalleenrelevantwanneerde
bewerkingen opgedragenperpersoon,wordenuitgegeven.
- Deoverigedrieoptioneleattributenkunnenpas ingevuld
wordennauitvoeringvanhetproces 'beoordelenbestede
werktijd'.
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ENTITEITTYPÉ:ARTIKEL
(zieclusterNormenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Eenplantofplantedeel (blad,bloem,vrucht,bolofknol)
afkomstigvanhetbedrijfengeschiktgemaaktvoordemarkt.
ATTRIBUTEN:
*vaanduidingartikel:
= [vnaamartikel
[ - (naamartikelgroep)
- naamprodukt
- codeprodukt
v codefust
{vaantalpereenheid fust )
v eenheid
-verpakking
- kwaliteitprodukt
- aanvullendeopmerkingen (wel/niet steeketiquette)
SUBtypeartikel
GROENTEN
SNIJBLOEMEN
- kleur
- steellengte
- klasse
- aantalknoppen
maat ){
- voorbehandeling)
{- gewicht) - takgewicht
-rijpheidheidsstadium

POTPLANTEN
BOLLEN
lengte/breedte {-bolmaat )
potmaat
potsoort
stekkenperpot
scheutenperplant
knoppen/bloemenper
plant
leeftijd )
matevanbeworteling )

RELATIES:
- Eenartikelkomtbinnenverwerktepartijenophetbedrijf
voor.
- Eenofmeerartikelenbehorentoteenartikelgroep.
-Eenartikel samengesteld isopgebouwduitverschillende
artikelaandelen.
- Eenartikelheefteennormatieveprijsvooreenofmeer
perioden.
- Eenartikelkan ineenofmeerperioden ineennormatieve
hoeveelheidwordengeproduceerd,volgenseenteeltbeschrijving.
- Eenartikelkanbetrekkinghebbenopeenofmeerovereenkomstregels.
OPMERKINGEN:
- Specialekenmerkenwaarinartikelen zich onderscheiden
kunnen indenaamvanhetartikelwordenopgenomenbijvoorbeeld Yucca stam60/90/120.
- Deartikelaanduiding iseensterkverkortenaamvanhet
artikelvoordagelijksgebruik ophetbedrijf,waarincode's
kunnenwordenopgenomen.
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B
ENTITEITTYPE: BEMESTINGSADVIES
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vaneenmeststofdiegeadviseerd wordtdooreen
analyselaboratoriumvooroftijdensdeteeltnamonstername.
ATTRIBUTEN:
*v aanduiding analyseresultaten
* -nrvoorraadbak
*v (naamv.p.m.)
v aantalbenodigd
v eenheid
- aantal herhalingen
- opmerkingent.a.v.bemesting
RELATIE:
- Bemestingsadviezenvoorverschillendemeststoffen behoren
bijdeanalyseresultatenvaneenmonster.

ENTITEITTYPE:BESCHIKBAARHEIDD.P.M.
OMSCHRIJVING:
Debeschikbaarheid (inwerkdagen)vaneenbepaald duurzaam
produktiemiddel ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naamd.p.m.)
*vkeuzeuit:weeknummerof
dagaanduiding
- aantal beschikbaar
RELATIE:
-Eenofmeerbeschikbaarheden d.p.m.,uitgedrukt indagenof
wekenhebbenbetrekking opeenduurzaamproduktiemiddel.

ENTITEITTYPE:BESCHIKBAARHEIDMEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Debeschikbaarheid (inwerkdagen)vaneenbepaaldemedewerker
ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vkeuzeuit:weeknummerof
dagaanduiding
vbeschikbareuren
vbeschikbare overuren
- dagdeel
RELATIE:
- Eenofmeerbeschikbaarhedenmedewerker,uitgedrukt indagen
ofweken,hebbenbetrekking opeenmedewerker.
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B
OPMERKING:
-Opoperationeel niveauwordtdebeschikbaarheid vaneenmedewerkeraangegevenmethetentiteittype 'beschikbaarheid
medewerker'.Optaktischniveauwordtdebeschikbaarheid van
eenmedewerkeraangegevenmetdeentiteittypen 'medewerker'
en 'vakantieperiode'.

ENTITEITTYPE:BEWERKING
OMSCHRIJVING:
Technisch samenhangend geheelvanhandelingendieaaneenteeltofproduktie-eenheid kanwordenverrichtendewijzewaaropdeze
uitgevoerd dienenteworden.
ATTRIBUTEN:
*vnaambewerking
- omschrijving bewerking
- bewerkingscategorie
- aardwerkzaamheden
- plantdichtheid
v keuzeuit:bedrijfsnormarbeid
taaktijdformule
- invloed produktiegrootte
- naam faktorn
(=gewastoestand)
- invloed faktorn
- urgentie
- benodigded.p.m.
- gewenstevaardigheid
RELATIES:
-Vooreenbewerking zijneenofmeervaardighedengewenst.
-Aaneenbewerking zijneenofmeerbewerkingsrandvoorwaarden gekoppeld.
OPMERKINGEN:
- Deattributen 'naam faktorn'en 'invloed faktorn'hebben
betrekking opeengewastoestand dievan invloed kanzijn
opdebedrijfsnormarbeid,tegebruikenbijdeoperationeleplanning.Dearbeidsnormkan inprincipedoormeer
faktorenwordenbeinvloed.Methodischgezien iserslechts
ruimtevoorhet invullenvaneenfaktoronderditentiteittype.Metdetoevoeging 'n'wordtaangegevendater
meermogelijkhedenzijn.

ENTITEITTYPE:BEWERKING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenhandelingvoortkomenduitdeafgeleideplannen,diezijn
opgesteldbinnendetaktischeplanning,waarbij isaangegeven
wanneerdeze (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
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ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naambewerking)
bewerkingscategorie
*vkeuzeuit: (aanduidingpartijgepland)
(nummerteeltplan)
(nummercel)
(nummerafdeling)
(nummerteeltlaag)
(nummerteeltplaats)
(naamd.p.m.)
(nummervoorraadbak)
*vkeuzeuit:weeknr.geplandeuitvoering
periodenr. "
"
teeltweeknr. "
"
gewasstadium "
"
-keuzeuit:weeknr. inventarisatie
periodenr.
"
teeltweeknr. "
gewasstadium "
- aantal herhalingen
RELATIE:
-Eenofmeerbewerkingengeplandhebbenbetrekking opeen
geplandepartij,opeenduurzaamproduktiemiddel ofop
eenbepaaldeplaatsbinnenhetbedrijf.
OPMERKING:
- Invoorgaandeclusters ishetentiteittype 'bewerkinggepland'
ineenanderebetekenisgebruikt.Debenamingvanhetvroegere
entiteittype 'bewerkinggepland'isnugewijzigd in 'bewerking
voorgesteld'.

ENTITEITTYPE:BEWERKING OPGEDRAGEN
OMSCHRIJVING:
Detaakdieeenwerknemerkrijgtopgedragenendiebetrekking
heeftophetuitvoerenvaneenhandeling.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
*v (naammedewerker)
vdatum gepland
- tijdstipgepland
-werktijd benodigd
- plaats aanduiding
- opmerkingent.a.v.uitvoering
- statusbewerking opgedragen
RELATIES:
- Eenbewerking opgedragen leidttoteenofmeeruitgevoerde
bewerkingen.
- Eenofmeerbewerkingen opgedragenvolgenuiteenvoorgesteldebewerking.
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ENTITEITTYPE:BEWERKING UITGEVOERD
OMSCHRIJVING:
Detaakdieeenmedewerkerbinneneendagheeftgerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
*v (naammedewerker)
*vdatum werkuitvoering
-tijdstipaanvangwerk
vwerktijd besteed
- opmerkingent.a.v.uitvoering encoördinatie
- opmerkingent.a.v.hetgewas
RELATIE:
- Eenofmeeruitgevoerdebewerkingenvolgenuiteen opgedragen
bewerking.

ENTITEITTYPE:BEWERKING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eenhandeling,voortkomenduitdenormen,waarbij isaangegevenwanneerdeze (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*vkeuzeuit: (aanduiding teeltbeschrijving)
(aanduidingteeltsysteem)
(schadelijk organisme)
*vkeuzeuit:weeknummer inventarisatie
periodenummer
"
teeltweeknummer
"
gewasstadium
"
datum
"
*vkeuzeuit:weeknummergeplandeuitvoering
periodenummer
"
"
teeltweeknummer "
"
gewasstadium
"
"
datum
"
"
- aantal herhalingen
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgenomenheeftbetrekking opeenteeltsysteem,eenteeltbeschrijving ofopeenafwijking (subtype:
aantasting).
- Eenbewerkingvoorgenomenheeftbetrekking opeenbewerking.
- Eenbewerkingvoorgenomen kanbetrekkinghebbenopeenof
meerverbruiken normatief gewasbeschermingsmiddel.
OPMERKINGEN:
- Eenbewerkingvoorgenomenkaneenprocesopstarten.Het
gewasstadium waarbij eeninventarisatiedientteworden
uitgevoerd isdeaanzetomhetgewasstadium tebepalen.
Hetgewasstadium normatiefgeeftaanwanneerhetbetreffende
gewasstadium ondernormaleomstandighedenwordtbereikt.

145

B
Inhetgevaldebewerking afhangtvande teeltbeschrijving
moeteenkeuzegemaaktwordenuitdeattributennr.periode
inventarisatie/geplande uitvoering ennr.kalenderweek
inventarisatie/geplande uitvoering.
Inhetgevaldebewerking afhangtvanhetteeltsysteemmoet
eenkeuzegemaaktwordenuitdeattributennr.teeltweek
inventarisatie/geplande uitvoering ofgewasstadium inventarisatie/geplandeuitvoering.
Inhetgevaldebewerking afhangtvaneenopgetredenaantastingmoeteenkeuzegemaaktwordenuitdeattributengewasstadium inventarisatie/geplande uitvoering ofbehandelingsinterval inventarisatie/geplande uitvoering.

ENTITEITTYPE:BEWERKINGVOORGESTELD
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandelingvoortkomenduitdeinventarisaties.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerkingvoorgesteld):
v (naambewerking)
- (aanduidingpartij)
vkeuzeuit: (nummercel)
(nummerafdeling)
(nummerteeltlaag)
(nummerteeltplaats)
(naamd.p.m.)
(nummervoorraadbak)
vkeuzeuit:weeknummeruitvoering
teeltweeknummer uitvoering
gewasstadium uitvoering
datumuitvoering
- keuzeuit:weeknummer inventarisatie
teeltweeknummer "
gewasstadium
"
datum
"
v statusbewerking voorgesteld
- tijdstip gewenst
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- aantal
- eenheid
- opmerkingent.a.v.bewerking voorgesteld
RELATIES:
-Eenofmeerbewerkingenvoorgesteld hebbenbetrekking opeen
partij,opeenbepaaldeplaatsbinnenhetbedrijf ofopeen
d.p.m..
- Eenbewerkingvoorgesteld leidttoteenofmeer opgedragen
bewerkingen.
- Detoetepassenverbruiksmiddelenenhoeveelheden ervankunnenworden aangegeven in:verbruik v.p.m.
- Detoetepassenwerktuigen kunnenwordenaangegevenin:
gebruikd.p.m..
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OPMERKINGEN:
- Er zijntweemanierenomeenbewerking aantegevendie
meerderekerenperweekuitgevoerdmoetworden:
*eenbewerkingvoorgesteld voordegeheleweekmetdaarbij
de frequentieaangegeven.
*voor iederebewerking aparteenbewerking voorgesteld
opstellen.
- Onderopmerkingenkunnenbijvoorbeeld eenuiterlijktijdstipofeenafwijking ofconcrete invullingvanbewerkingsrandvoorwaardenvallen.
- Ditentiteittypewasvoorheenhetentiteittype 'bewerking
gepland'.

ENTITEITTYPE:BEWERKINGSRANDVOORWAARDE
OMSCHRIJVING:
Devoorwaardenwelkeaandeuitvoeringvaneenbewerking
wordengesteld.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:- (naambewerking)
- (naamv.p.m.)
* -periodenummer
* -gewasstadium
SUBtype randvoorwaarde
KLIMAAT
-kastemperatuurmin.
- kastemperatuurmax.
-bodemtemperatuurmin.
-bodemtemperatuurmax.
-RVmin.
-RVmax.
- stralingmin.
- stralingmax.
-windsnelheidmax.
REGELORGAAN
v naam regelorgaan
- instellingmin.
- instellingmax.
GEWASTOESTAND
-gewasstadiummin.
-gewasstadiummax.
- conditiet.a.v.gewastoestand
WORTELMEDIUM
-vochtgehaltemin.
-vochtgehaltemax.
- ECmin.
- ECmax.
-pHmin.
-pHmax.
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BEWERKINGSVOORSCHRIFT
- wachttijd
- bewerkingsvoorschrift
BEWERKINGSVOLGORDE
-naambewerking voorafgaand
- categoriebewerking voorafgaand
RELATIES:
- Eenofmeerderebewerkingsrandvoorwaarden kunnenbetrekking
hebbenopeenbewerking.
- Eenofmeerderebewerkingsrandvoorwaarden kunnengekoppeld zijn
aaneenvlottendproduktiemiddel
OPMERKINGEN:
- Erkanbijhetuitvoerenvaneenbewerking eenuiterlijk
tijdstip zijngesteldvoordeafrondingvandezebewerking.
Deze 'randvoorwaarde'kanalsopmerking onderbewerking
voorgesteld/opgedragenwordenopgenomen.
- Tijdstip iseenafgeleidebewerkingsrandvoorwaarde.Het
tijdstip isvaakafhankelijkvanklimaatomstandigheden of
deconditietenaanzienvandegewastoestand.
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ENTITEITTYPE:GEBRUIKDUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Detijdgedurendewelkebeslagwordtgelegd opeenbepaald
duurzaamproduktiemiddel.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
*v (naamd.p.m.)
- datumbegin
- tijdstipbegin
-datum einde
- tijdstipeinde
RELATIES:
-Hetgebruikvaneenofmeerduurzameproduktiemiddelenwaarvandebeslagperiodevanbelang is,wordtaangegevenbijeen
bewerkingvoorgesteld.
-Hetgebruikvaneenofmeerduurzameproduktiemiddelen heeft
betrekking opeenduurzaamproduktiemiddel.

ENTITEITTYPE:GEWAS
(GelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandegeteeldeoftetelengroepplantenof
plantmateriaal.
ATTRIBUTEN:
*vnaamgewas
{vsoortnaam }
v naamcultivar/ras
-groeiwijze
RELATIES:
- Eengewaskangeteeldwordenvolgenseenofmeerteeltsystemen.
- Eengewaskenteenofmeerafwijkingen.

ENTITEITTYPE:GEWASTOESTAND
(aanpassing opcluster:normenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING
Eenvastgestelde,alofnietmeetbare,momentopnamevan (een
deelvan)deplant ineenpartij,beziennaaruiterlijkeof
naargemetenkenmerken.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding partij)
*vdatum beschrijving
*vvolgnummer gewastoestand
- (nummerteeltplaats)
-gewasstadium vastgesteld
- opmerkingent.a.v.gewasstadium
SUBtype aandachtsgebied
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AFZET
-gewastoestand vastgesteld t.a.v. afzet
- aantal oogstbaar
- eenheid
- opmerkingent.a.v. gewastoestand
BEMESTING
- gewastoestand vastgesteld t.a.v. bemesting
- symptoomvastgesteld
- (gebreksverschijnsel)
- opmerkingent.a.v. gewastoestand
- aanduidinggebrek/overmaat
GEWASBESCHERMING
-gewastoestandvastgesteld t.a.v. gewasbescherming
- symptoomvastgesteld
- schadelijk organisme
- aantastingsniveau
- eenheid
- ontwikkelingsstadium schadelijk organisme
vastgesteld
-verhouding schadelijk organisme/predator
-verdeling aantasting
-uitval
- resultaat gewasbescherming
- opmerkingent.a.v. hetresultaat
- opmerkingen t.a.v. gewastoestand
SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN
-gewastoestand vastgesteld t.a.v. specifieke teelthandelingen
- opmerkingent.a.v. gewastoestand
WATERGIFT
- gewastoestand vastgesteld t.a.v. watergift
- opmerkingen t.a.v. gewastoestand
RELATIE:
- Eenofmeergewastoestanden kunnenbetrekking hebbenopeen
partij.
OPMERKING:
-Nadiscussieoverhetverschiltussendebegrippen gewastoestand engewasstadium is 'gewasstadium'alsattribuut
onderhetentiteittype 'gewastoestand'geplaatst.
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ENTITEITTYPE:INSTELLING HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidwaterofvoedingsoplossing dieperkraanvakper
gietbeurtgegevenmoetworden.
ATTRIBUTEN:
*vnummer instelling hoeveelheid:
[ v (nummerkraanvak)
= [vdatum instelling
[ -tijdstip instelling
v aantal ingesteld
v eenheid
RELATIE:
- Deingesteldehoeveelheidwordtgegevenbijelkevolgende
watergift.
CONDITIE:
- Deinstelling isgeldendtotdatereennieuwe instelling
voorhetbetreffende kraanvakwordtgemaakt.

ENTITEITTYPE:INSTELLING START
(zieclusterUitvoering)
OMSCHRIJVING:
Hetmomentwaaropdegietautomaat eensignaalmoetontvangenom
dedaarvoor inaanmerkingkomendekraanvakken de ingestelde
water-ofvoedingshoeveelheid tegeven.
ATTRIBUTEN:
v typestart
vvolgnummer start
- (nummerkraanvak)
SUBtypestart
HANDSTART
- aantal
herhalingen

TIJDSTART
v starttijdstip
ingesteld
v datuminstel.
vtijdstinstel.
-datum einde
instelling
-tijdst.einde
instelling

]nummer instelling start
]

V

S
STARTBAKSTART
nr.startbak

STRALINGSSTART
vstralingscom.

datum instel.
tijdstinstel.
- datum einde
instelling
- tijdst.einde
instelling

vdatum instel,
vtijdstinstel.
- datumeinde
instelling
-tijdst.einde
instelling

V
V

RELATIE:
- Eenstartbepaaltwanneereréénofmeerwatergiften zullen
plaatsvinden.
OPMERKINGEN:
- Eenstartbakstart kan zomoetenwerkendatalleenoverdagop
eensignaalwordtgereageerd,gegevenshierovermoetendanin
hetsysteemwordenopgenomen.
- Entiteittype isnietveranderd tenopzichtevandebeschrijvingenbijdecluster:uitvoering.Slechtsde,indeprocesbeschrijvingenbijdeonderhavige clustervoorkomendeattributen,
zijnbeschreven.
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I
CONDITIES:
- Een instelling startperkraanvak,komtvoorbijgebruikvan
startbakken.Het ismogelijkdateen instellingvanstartper
kraanvak indetoekomstmeerwordtuitgebreid.
-Tussentweeopvolgende startskaneenminimaletijdmoeten
verlopen;gegevenshierovermoeten inhetsysteemworden
opgenomen.
ENTITEITTYPE:INSTELLING VOEDINGSOPLOSSING
(zieclusterUitvoering)
OMSCHRIJVING:
Deuitgangspuntenvoortoedieningvaneenwatergiftmetofzonder
voedingstoffen en/ofanderetoevoegingen.
ATTRIBUTEN:
vdatum instelling
]nummer instelling voedingsoplossing
- tijdstip instelling ]
- (nummerkraanvak)
- (nummervoorraadbak)
v ECvoedingsoplossing ingesteld
- Phvoedingsoplossing ingesteld
{-watertemperatuur
}
{-EC verlaging (opinstraling)
}
{-lichtintensiteit aanvangECverlaging )
{-lichtintensiteitvolledigeECverlaging )
RELATIE:
- De instelling geldtvoorallevolgendewatergiften,viaéénof
meerkranen.
CONDITIE:
- Deinstellinggeldttotdatereennieuwe instelling (voorhet
betreffendekraanvak)wordtgemaakt.
OPMERKINGEN:
-Vanuitdevoorraadbak(ken)kanookeen gewasbeschermingsmiddel
ofeenuitvloeierwordenmeegegeven.Hetverbruikwordtbijhet
vullenvandebakgeregistreerd.
-Naasteen ingesteldewaardewordenookbegrenzingen ingesteld
o.a.voordeECendepH.Dezebegrenzingenworden zelden
gewijzigd enwordendaarom alssysteemcontanten beschouwd.
(Zie"instelling alarm").
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ENTITEITTYPEN:KLIMAATREALISATIE AKTUEEL
KLIMAATREALISATIE DAGOVERZICHT
KLIMAATREALISATIE WEEKOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevensoverdeklimaatfactoren ineenkasofafdeling.
ATTRIBUTEN:
*v (nummermeetpunt)
*v dagaanduiding
*v tijdstip

ATTRIBUTEN:
*v (nr.meetpunt)
*v dagaanduiding
*vtijdvak

ATTRIBUTEN:
*v (nr.meetp.;
*vweeknummer

OVERZICHTGEGEVEN
vkastemperatuur

DAG/NACHT/ETMAAL
-gemid kastemp

WEEK
- gemidkastemp
-gemid kastemp
dag
-gemidkastemp
nacht

bodemtemperatuur

- planttemperatuur

vruchttemperatuur
vRV

C02-mveau

verloopkastemp
ofminkastemp
+maxkastemp
gemidbodemtemp

verloop bodemtemp
ofminbodemtemp
+maxbodemtemp
gemid planttemp

verloopplantt.
gemidvruchttemp
verloopvruchttemp
gemidRV
verloopRV
ofminRV
+maxRV
gemidC02-niveau
verloopC02-niveau
ofminC02-niveau
+max C02-niveau

gemiddelde
bodemtemp.
gemid bodemtemp
dag
gemidbodemtemp
nacht

gemid planttemp
gemid planttemp
dag
gemid planttemp
nacht
gemiddelde
vruchttemp.

RELATIE:
- Eenklimaatrealisatieheeftbetrekking opeenmeetpunt
binnendekasofafdeling.
OPMERKINGEN:
- InplaatsvanRVwordtookvochtdeficitgebruikt.
-Onderoverzichtgegevenwordtverstaanhetgegevendatrepresentatief isvooreenkorteperiodevaneentijdvoortot
aanhettijdstipwaarophetgegevenwordtgevraagd.
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Indienhetsysteemgeenverlopengeeft,isgewensthet
overzichtgegeven aantevullenmeteenminimum enmaximum
waardeeneenmoinentgegeven (grafiekpunten).
Onderdag/nacht/etmaal gegevenswordtverstaandegegevens
diebetrekkinghebbenophettijdvakdatopdeaangegeven
dagaanduidingbegint.

ENTITEITTYPE:KRAANVAK
OMSCHRIJVING:
Eenoppervlakte-eenheidwaarvoordewater-envoedingsgift
afzonderlijk kanwordengeregeld.
ATTRIBUTEN:
*vnummerkraanvak
v oppervlak kraanvak
-watergeefsysteem
RELATIES:
-Eenkraanvakmaaktonderdeeluitvaneenteeltlaag
- Eenkraanvakvoorzietmeerdereteeltlagenvanwateren
voeding.
- Debedieningvaneenkraanvakvindtplaatsvolgenseen
instelling.
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L
ENTITEITTYPE:LEVERANCIER/AFNEMER
OMSCHRIJVING:
Eenpersoonof instellingdieaanhetbedrijf levertofwaaraan
hetbedrijflevert.
ATTRIBUTEN:
*vnaam leverancier/afnemer
- betaalwijze
- korting
SUBtype leverancier
- bankgarantie
SUBtypeafnemer
- kredietwaardigheid
RELATIES:
-Meteenleverancier/afnemer kunneneenofmeer overeenkomstengeslotenworden.
-Vooreenafnemergeldeneenofmeeraanbiedingen.
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ENTITEITTYPE:MARKTANALYSE
OMSCHRIJVING:
Prijsverwachtingvooreenartikelovereenbepaalde periode
vooreenbepaald afzetkanaal.
ATTRIBUTEN:
*v (naamafzetkanaal)
*v (aanduiding artikel)
*vkeuzeuit:dagaanduiding
weeknummer
periodenummer
vprijsverwacht
- aanvoerverwacht
- leveringsvoorwaarden
-gewenstaantal
- eenheid
RELATIES:
- Eenofmeermarktanalyses kunnenbetrekkinghebben opeen
artikel.
- Eenofmeermarktanalyseskunnenbetrekkinghebben opeen
afzetkanaal.

ENTITEITTYPE:MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Persoondiemeewerktophetbedrijf (waaronderookgezinsleden),
naastdeondernemer(s).
ATTRIBUTEN:
*vnaammedewerker
- opleiding
- soortdienstverband
- funktieklasse (CAO)
RELATIES:
- Eenmedewerkerheefteenofmeerderevaardigheden.
- Eenmedewerker isopeenofmeerderedagenofinmeerdere
wekenbeschikbaar.
- Eenmedewerkerkanvoorkomen ineenofmeerovereenkomstregels.
OPMERKINGEN:
-Hetattribuutdienstverband isindecluster inventarisatie/
coördinatie nietrelevant.Ditattribuut zal indecluster
financiën echterwelnaarvorenkomen.
- Deervaring enkennisvaneenmedewerkerkomennaarvorenin
vaardigheid enopleiding.
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N
ENTITEITTYPE:NORMATIEVE GEWASTOESTAND
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden teverwachten toestandvaneen
gewasopeenbepaaldmoment,beziennaaruiterlijke ofnaar
gemetenkenmerken,gebaseerd op (eigen)ervaring enkennis.
ATTRIBUTEN
*v (aanduidingteeltbeschrijving):
[ (aanduidingteeltsysteem)
= [keuzeuit:weeknummerstart
[
periodenummer start
[
jaarnummerstart
*vkeuzeuit:teeltweeknummer
teeltperiodenummer
teeltjaar
vvolgnummergewastoestand normatief
- gewasstadium normatief
SUBtype aandachtsgebied
AFZET
-gewastoestand normatieft.a.v. afzet
BEMESTING
- gewastoestand normatieft.a.v. bemesting
GEWASBESCHERMING
-gewastoestand normatieft.a.v. gewasbescherming
-verhouding schadelijkorganisme/predator gewenst
SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN
- gewastoestand normatieft.a.v. specifieke teelthandelingen
WATERGIFT
-gewastoestand normatieft.a.v. watergift
RELATIE:
- Eenofmeernormatievegewastoestanden hebbenbetrekking op
eenteeltsysteem.

ENTITEITTYPE:NORMATIEVE VOCHTHUISHOUDING
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden teverwachten vochttoestand
vandegrond.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding teeltbeschrijving)
*vkeuzeuit:periodenummer
gewasstadium
-vochtvoorraad wortelmedium normatief
-max.afwijking
- %drainagewater normatief

157

RELATIES:
- Eennormatievevochthuishouding kanbetrekkinghebben opeen
ofmeergewastoestanden ineenbepaaldeperiode.
- Eenofmeernormatievevochthuishoudingenhebbenbetrekking
opeenteeltbeschrijving.

ENTITEITTYPE:NORMATIEVE VOEDINGSOPLOSSING
(Ziecluster:normenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Deconcentratiesvanvoedingselementen,deECenpH inde
voedingsoplossing,dietijdensdeteeltgewenst zijnvolgens
bedrijfsnormenen/of laboratoriumnormen.
ATTRIBUTEN:
*vvolgnummer normvoedingstoestand
wortelmilieu
* -keuzeuit:weeknummer
periodenummer
gewasstadium
*v soortvoedingsnorm
- ECvoedingsoplossing norm
-pHvoedingoplossing norm
-NH4gehaltevoedingsoplossing norm
-K
"
-Na
"
- Ca
"
-Mg
"
-N03
"
-Cl
"
- S04
"
-HC03
"
-H2P04 "
- Fe
"
-Mn
"
- Zn
"
-B
"
- Cu
"
-Mo
"

]volgnummer normatieve
] voedingsoplossing

RELATIES:
- Eennormatievevoedingsoplossing wordtsamengesteld vanuitmeer
deze 'normatieveverbruikenvanmeststoffen' (evt.opverschillendemanieren).
-Eenofmeernormatievevoedingsoplossingen dienenomeennormatievevoedingstoestand inhetwortelmilieu oppeiltehouden.
OPMERKINGEN:
- Denormatievevoedingsoplossing isdedruppeloplossing dieaan
deplantenwordtgegeven.
- Deattributen:Kgehaltevoedingsoplossing norm enz.,zijn
beschreven alséénattribuutonderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
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ENTITEITTYPE:NORMATIEVEVOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUM
(Ziecluster:normenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Deconcentratiesvanvoedingselementen,deECofpH inhet
wortelmedium dietijdensdeteeltgewenst zijnvolgensbedrijfsnormenen/of laboratoriumnormen.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding teeltbeschrijving)
* -keuzeuit:weeknr./periodenummer
gewasstadium
*v soortvoedingsnorm
*v soortvoedingswaarde
- ECwortelmedium norm
-pHwortelmedium norm
-pH (KCl)wortelmedium norm
-NH4gehaltewortelmedium norm
-K
"
-Na
"
- Ca
"
-Mg
"
-N03
"
-Cl
"
- S04
"
-HC03
"
-H2P04 "
- Fe
"
-Mn
"
- Zn
"
-B
"
-Cu
"

RELATIES:
- Eennormatievevoedingstoestand wortelmilieuwordt instand
gehoudendooreenofmeernormatievevoedingsoplossingen.
-Eenofmeernormatievevoedingstoestanden wortelmilieuhoren
bijeenteeltbeschrijving ofbijeenbedrijf.
OPMERKING:
- Deattributen:Kgehaltewortelmedium normenz.zijnbeschreven
alséénattribuut onderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
TOELICHTING:
Wanneerdenormatievetoestandwortelmilieu nietspecifiek is
vooreenteelt,dochvooreengeheleteeltgroepgelijk is,magin
plaatsvanhetnr.teeltbeschrijving eenandereaanduidingworden
weergegeven.
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ENTITEITTYPE:ONTWIKKELINGSSTADIUM SCHADELIJK ORGANISME
OMSCHRIJVING:
Hetontwikkelingsstadium vanhetschadelijk organismeende
duurhiervan.
ATTRIBUTEN:
*v schadelijk organisme
*v ontwikkelingsstadium
vkeuzeuit:duur ontwikkelingsstadium
temperatuursom ontwikkelingsstadium
-gevoeligheidvoorbestrijding
- opmerkingent.a.v.bestrijding
RELATIES:
- Eenofmeerontwikkelingsfasenvaneenschadelijk organisme
hebbenbetrekking opeenaantasting.

ENTITEITTYPE:OPBRENGST GEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Degeoogstehoeveelheid produkt,aldannietuitgesplitstnaar
artikel,vaneenpartijovereenbepaaldetijdsperiode.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naamartikel)
(naam artikelgroep)
*v (aanduidingpartij)
*vkeuzeuit:weeknummer
periodenummer
totaaltotweeknummer
vproduktiegerealiseerd
- opbrengst gerealiseerd
- eenheid
- sortering
- opmerkingenn.a.v. beoordeling
RELATIE:
- Deproduktiegerealiseerd isdesomvaneenofmeer
verwerktepartijen.

ENTITEITTYPE: OVEREENKOMST
OMSCHRIJVING:
Afsprakenmeteenanderepartijoverdelevering en/ofbetaling
vangoederen,diensten (incl.arbeid)ofgeld.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding overeenkomst
[ v (naam leverancier/afnemer)
[ vdatum overeenkomst
[ vvolgnummer overeenkomst
v status overeenkomst
- duurvan overeenkomst
- leveringsvoorwaarden
- betalingsvoorwaarden
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RELATIES:
-Eenovereenkomstbestaatuiteenofmeerovereenkomstregels.
- Eenofmeerovereenkomstenkunnengeslotenwordenmeteen
leverancier/afnemer.

ENTITEITTYPE:OVEREENKOMSTREGEL
OMSCHRIJVING:
Afspraak overdeleveringen/ofbetalingvaneenbepaaldgoed,
dienstofgeld.
ATTRIBUTEN:
*vnummer overeenkomstregel
*v (aanduiding overeenkomst)
SUBtype overeenkomstregel
V.P.M./ARTIKEL
- aanduidingv.p.m./artikel
- prijs overeenkomst
- aantal eenheden overeenkomst
- datum aflevering

WERK DOOR DERDEN
- keuzeuit:
aanduiding partij
nummerteeltplaats
nummerafdeling
- naam bewerking
-datumgepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip

RELATIES:
- Eenofmeerovereenkomstregels kunnenbetrekkinghebbenop
eenvlottend produktiemiddel.
- Eenofmeerovereenkomstregels kunnenbetrekkinghebbenop
eenartikel.
- Eenofmeerovereenkomstregels kunnenbetrekkinghebbenop
eenmedewerker/werk doorderden.
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p
ENTITEITTYPE:PARTIJ
OMSCHRIJVING:
Uniformegroep zaailingen,stekken,bollen,knollenofplanten
vaneen soortofcultivar/rasdie ineenzelfdeperiode is
opgezetendieopeenzelfdewijzewordtgeteeld.
ATTRIBUTEN:
*vaanduidingpartij:
= [volgnr.partij
[ (aanduiding teeltbeschrijving)
v codeprodukt
-datumstart
-weeknummerstart
- jaarnummerstart
keuzeuit:v (nummerlevering (plantmateriaal))
v (nummerpartijvanafkomst)
- aantal stuks
(indienafwijkendvan teeltsysteem)
-naam potsoort/baktype
-naamwortelmedium
- naamsteunmateriaal
RELATIES:
- Eenofmeerpartijen ontstaanvanuiteenlevering (plantmateriaal)ofdooropsplitsingvaneenbestaande partij.
- Eenpartijwordtgeteeldvolgenseenteeltbeschrijving.
- Eenpartijbevindt zichopeenstandplaats.
-Aantekeningenbetreffendeeenpartij,worden opeenofmeer
databeschreven ineenofmeergewastoestanden.
- Dediversebehandelingen aaneenpartij staanvermeld in
(geplande)bewerkingenpartijgebonden.
- Bijoogstontstaanuiteenpartijeenofmeerverwerkte
partijenprodukt.
OPMERKINGEN:
- Deteeltfasewaarin eenpartijverkeert,staatvermeld inhet
teeltsysteem, omdatookhierhetplantverband wordtaangegeven.
-Aanduidingpartij isbedoeldvoordagelijksgebruik ophet
bedrijfenheeftbetrekkingopeenaantalattributen.Het
vormtdaarmeeeenvoorhetbedrijfuniekecodevooroperationeelgebruik;decodeisbeperkttotzesposities.
- Startdatum, startweek enstartjaarzijnoptioneleattributen.
Wanneereenverderespecificatienodig is,iseenteeltbeschrijvinggewenst.

162

p
ENTITEITTYPE:PRIJSGEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Deprijsvaneenartikel (enkelvoudig ofsamengesteld) ofvan
eenartikelgroep zoalsdie ineenbepaaldeperiode is
gerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naamartikel)
{
(naamartikelgroep)}
* - (aanduidingpartij)
*vkeuzeuit:datum
weeknummer
periodenummer
totaaltotweeknummer
vprijsbedrijf
-prijs afzetkanaal
- opmerkingent.a.v.prijsvorming
- aanvoer afzetkanaal
RELATIE:
- Deprijsgerealiseerd hoortbijeenofmeerverwerkte
partijenenontstaatuitmeerdere faktuurregels.

ENTITEITTYPE:PRIJSNORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deprijsvaneenartikel (enkelvoudig ofsamengesteld) ofvan
eenartikelgroep zoalsdieondernormaleomstandighedenverkregenkanworden,gebaseerd op (eigen)ervaring enaangepast
aandeverwachting omtrentstrukturelevraag-enaanbodswijzigingen.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naamartikel)
{
(naamartikelgroep) )
*vweeknummer
*v (aanduiding afzetkanaal)
vprijsnormatief
- aanvoernormatief
RELATIE:
-Eenprijsnormatiefheeftbetrekking opeenartikelofeen
artikelgroep.

ENTITEITTYPE:PRODUKTIENORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandighedenhaalbareproduktie,gebaseerd
op (eigen)ervaring enaangepastaandebedrijfsuitrusting
tijdensdeteelt.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naamartikel)
{
(naamartikelgroep)}
*v (aanduiding teeltbeschrijving)
*vweeknummer
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*v (aanduiding afzetkanaal)
vproduktie normatief
RELATIES:
- Eenproduktienormatiefheeftbetrekking opeenartikelof
opeenartikelgroep.
-Eenproduktienormatiefhoortbijeenteeltbeschrijving.
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ENTITEITTYPE: STANDPLAATS
(zieclusterNormenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Deproduktie-eenheidbinneneenbedrijfwaareenpartijplanten
zich,gedurende eenbepaaldeperiode,bevindt.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerpartij)
* keuzeuit:v (nummercel)
v (nr.teeltplaats)
*vdatumbegin
- datumeinde
vpercentagebezet (teeltplaats/cel)
RELATIES:
- Eenstandplaatsbezet (eendeelvan)eenteeltplaatsofeen
cel.
- Eenstandplaatsheeftbetrekking op (eendeelvan)eenpartij.
-Aantekeningenbetreffendedeplantenopeenbepaaldestandplaatswordenopéénofmeerdatabeschreven ineengewastoestand.
CONDITIES:
-Tweeofmeerstandplaatsen kunnengelijktijdig betrekkinghebbenopdezelfde standplaats ofcel,wanneerdebezetting <100%
is. Desompercentagebezetvooraldezestandplaatsen isdan
100%ofminder.
-Volgtijdelijk kunnenmeerstandplaatsenbetrekkinghebbenop
dezelfdeteeltplaats;datumeindevaltdanopofvoordatum
beginopvolgendestandplaats.
OPMERKINGEN:
- Debezettingvandeteeltruimte (inm 2 )opdatumX=som (beteeltbaaroppervlaktevannr.teeltplaats *%bezet)vooralle
standplaatsen,waarvanX>datumbeginenX<datumeinde.
-HetbeslagopruimtedoorpartijYindagm2 =som (beteelbaar
oppervlaktevannr.teeltplaats *%bezet * (datumeindedatum begin),voorallestandplaatsendiebetrekkinghebbenop
partijY.
-Voorgoten ishetbeteelbaar oppervlak:lengtegroot *demin.
gootafstanddiehoortbijdepartij.
- Entiteittype isnietveranderd tenopzichtevandebeschrijving
bijdecluster:uitvoering.Slechtsde,indeprocesbeschrijvingenbijonderhavigeclustervoorkomende attributen zijn
beschreven.
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ENTITEITTYPE:SYMPTOOM
OMSCHRIJVING:
Dewaartenemenverschijnselen aanhetgewasdiekunnenoptreden
bijaanwezigheid vaneenschadelijkorganismeofbijeengebrek
c.q. overmaatvaneenvoedingselement, fysiogeneenoverigeafwijkingen.
ATTRIBUTEN:
*v (naamgewas)
*vkeuzeuit:schadelijk organisme
aanduiding gebrek/overmaat
aanduiding fysiogene afwijking
aanduidingoverige afwijkingen
*v symptoom
v opmerkingent.a.v.hetsymptoom
RELATIE:
- Eenofmeerdere symptomenkunnenbetrekkinghebben opeen
afwijking.
OPMERKING:
- Indepraktijkkunnenverschillende afwijkingen eenzelfde
symptoom totgevolghebben.Bijvoorbeeld bijgebreksverchijnselenishetnietaltijd eveneenvoudig omhetjuistevoedingsstoffengebrek aandehandvanhetsymptoom ofdesymptomenvast
testellen.
Sleutelattribuutvanhetentiteittype 'symptoom'isde
aanduidingvandeafwijking.Opdezemanier ishetsymptoom
eenduidiggedefinieerd,zodathettotmaareenafwijkingkan
behoren.Doordezeconstruktie/definitievanhet entiteittype
'symptoom'isergeenn:m relatiemethet entiteittype
'afwijking'.
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ENTITEITTYPE:TEELTPLAATS
(ziecluster:normenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Eenaaneengeslotenteeltoppervlakte,dieterbeschikking staat
voordeproduktie ennietdoorkruistwordt/kanwordendoorwerkoftransportpaden.
Inhetgevalvantransporttabletten,wordtonderplaatsverstaan:
deplekdieruimtebiedtaanééntransporttablet (ditwordtook
welpositie genoemd).
OPMERKING:
-Vooreenplaatswordenafhankelijkvandeinrichtingvanhet
bedrijfdevolgendenamengebruikt:bed,grondtablet,roltablet,rijofpositie.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE:GOOT/DRAAD
Eenhangendegootofdraaddieterbeschikking staatvoorde
produktievaneenenkelerijplanten.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE:KAP
Eendeelvaneenkas,begrensddoorpoten,gevel(s)en/oftransportpaden.
OPMERKING:
- Ditsubentiteittypekentmeningevalvanvolveldsteelten zoals
radijs,sla,tomaatenz.enbijbetonvloeren.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerproduktie-afdeling)
*vvolgnummerteeltplaats
SUBtypeteeltplaats
PLAATS
v oppervlakte
beteelbaar

GOOT/DRAAD
vlengte

]nummer teeltplaats
]
KAP
v oppervlakte
beteelbaarkap

RELATIES:
-Gelijksoortigeteeltplaatsenvormentezameneenteeltlaag.
-Eenteeltplaatskrijgtwaterenvoedingvanuiteenofmeer
kranen.
-Eenteeltplaatsbiedt (gelijktijdigen/ofvolgtijdelijk)
ruimteaandiversepartijenineenstandplaats.
-Eenteeltplaatsheeftbetrekkingopeenofmeervochthuishoudingen.
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ENTITEITTYPE:TEELTSYSTEEM
OMSCHRIJVING:
Normatieveteeltgegevensvaneenbepaaldgewasvoorzoverdeze
nietbepaaldwordendoordestartperiodevaneenteelt.
ATTRIBUTEN:
*v aanduiding teeltsysteem:
[ naamteeltsysteem
= [(naamgewas)
[ keuzeuit: (naamplantmateriaal)
(naamartikel)?
- teeltfase
v keuzeuit:afstandopderij/goot+
afstandtussenderijen/goten
of
plantdichtheid
- plantverband
v naamwortelmedium
v bemestingssysteem
- leidsysteem
- draadhoogte
-naamsteunmateriaal
-potmaat
SUBtypeteeltsysteem
BOLLEN
- naambaktype
-baklengte
- bakbreedte
RELATIES:
-Eenteeltsysteemdientalsbasisvooreenofmeerteeltbeschrijvingen.
-Eenteeltsysteembetrefteengewasofeencultivar.
-Eenteeltsysteem isgebaseerd opeentypeplantmateriaal.
- Bijeenteeltsysteembehorendebewerkingenvoorgenomendie
bepaaldwordendoordeteeltweekofhetgewasstadium.
OPMERKINGEN:
-Deplantdichtheid isalleenrelevantwanneerderij-/gootafstandendedichtheid opderijofgootnieteenduidig
zijnaantegeven.
- Inhetgevalplantenwordenovergepoten/ofwijdergezet
betekentditvolgensdebeschrijving,dat isovergestaptop
eenanderteeltsysteem. Ditisnietovereenkomstigdegedachten
die indepraktijklevenoverhetbegripteeltsysteem. De
beschrijvingvanhetentiteittype 'teeltsysteem'staatmede
hierdoorterdiscussie.Momenteel zijnernoggeenwijzigingen
aangebracht.Teeltsysteemmoetwelwordenmeegenomenals
aandachtspuntbijhetonderhoudenvanhetinformatiemodel.
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ENTITEITTYPE:VAARDIGHEID
OMSCHRIJVING:
Dedoelmatigheidwaarmee eenpersoon ofeengroeppersoneneen
bewerkingbijeengegevenwerkmethodeuitvoert.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naammedewerker)
v aanduiding vaardigheid
RELATIES:
- Eenofmeervaardigheden zijngewenstvooreenbewerking.
- Eenofmeervaardigheden zijngekoppeld aaneenmedewerker.

ENTITEITTYPE:VERBRUIKNORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvaneenv.p.m. dienodig isvoorhetuitvoeren
vaneenbewerking,volgensdenormenvanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naamv.p.m.)
* - (merknaam)
v aantalbenodigd
v eenheid
RELATIES:
-Hetverbruiknormatiefheeftbetrekkingopeenv.p.m.
-Hetverbruik normatiefwordtverbruiktbijdeuitvoeringvan
eenbewerking.

ENTITEITTYPE:VERBRUIKNORMATIEF GEWASBESCHERMINGSMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vaneengewasbeschermingsmiddel dienodig is
voorhetuitvoerenvaneenbehandelingvolgensdenormenvan
hetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (naamv.p.m.)
*v (naambewerking)
*vkeuzeuit: (aanduiding teeltbeschrijving)
(aanduiding teeltsysteem)
(aanduiding schadelijk organisme)
*vkeuzeuit:periodenummergeplandeuitvoering
gewasstadium geplandeuitvoering
* -aantastingsniveau
* -eenheid
-hulpstof
v aantal benodigd
v eenheid
- opmerkingent.a.v.verbruik
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RELATIES:
-Hetnormatiefverbruikgewasbeschermingsmiddel heeftbetrekkingopeenv.p.m. gewasbeschermingsmiddel.
- Eenofmeerverbruiken normatief gewasbeschermingsmiddel
kunnenbetrekkinghebbenopeenbewerkingvoorgenomen.

ENTITEITTYPE:VERBRUIKNORMATIEFMESTSTOF
(zieclusterNormenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvaneenmeststofdienodig isvoorhetvullenvan
eenvoorraadbakmetnormatievevoedingsoplossing (lOOxgeconcentreerd)volgensdebedrijfsnormofde laboratoriumnorm.
ATTRIBUTEN:
*v (volgnummernorm voedingsoplossing)
* -gehalteHC03gietwater
* -nr.voorraadbak
*v (naamv.p.m.)
- soortvoedingsnorm
v aantalbenodigd
v eenheid
RELATIES:
-Hetnormatiefverbruikmeststofheeftbetrekking opeenv.p.m.
meststof.
-Hetnormatiefverbruikmeststofbetrefteensoortnormatieve
voedingsoplossing.
OPMERKING:
- Naastdebasishoeveelhedenvanmeststoffendiebepaald worden
dooreenanalyselaboratorium kandetuinderookbedrijfsnormen
voordemestgifthebben.Detuinderkanbijvoorbeeld uitervaringwetendatopeenbepaaldmomenttijdensdeteeltdeplant
eenbepaald elementextraverbruikt,endaarom eenbepaalde
meststofextrageven.Wordtditnietgedaan,dan loopthet
gehaltevanhetbetreffendeelementterugeneenanalyselaboratorium zalhetadviesgevenomhetelementextrabijtemesten.

ENTITEITTYPE:VERBRUIKVLOTTEND PRODUKTIEMIDDEL
(zieclusterUitvoering)
OMSCHRIJVING:
Eenhoeveelheidvlottendproduktiemiddel,diebijdeuitvoering
vaneenbewerkingverbruiktmoetworden,gecorrigeerd voorhet
werkelijkeverbruik,ofdehoeveelheidvlottend produktiemiddel
dieineenbepaaldeperiodewordtverbruikt.
Bijgewasbeschermingsmiddelen, dieverdundwordentoegepasttevensdetoegepasteconcentratie.
ATTRIBUTEN:
*v (naamv.p.m.)
* -merknaam
*v (aanduidingbewerking voorgenomen)
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V
SUBtypev.p.m.
ENERGIE
{vweeknr.
{ -meternr.
{vmeterstand

OVERIGE
v aantal (gepland/gereal.)
v eenheid

RELATIES:
-Hetverbruikheeftbetrekking opéénv.p.m.
-Hetverbruikvanwater,voedingsstoffenengewasbeschermingsmiddelenvindtplaatsbinneneen (geplande)werkopdracht.
CONDITIE:
-Voorregistratievanhetenergieverbruikwordtgeenwerkopdrachtgeplandgemaakt:geefteenfictiefnummerbijv.: 9...
TOELICHTING:
Alseennaamv.p.m. nietovereenkomtmeteenmerknaam,dankunnen
dekostennietaaneenpartijwordentoegerekend omdatdeprijs
v.p.m. zoalsdie inhetentiteittypev.p.m.wordtopgenomenniet
vantoepassing isopditspecifiekemerk.Alsvoorbeeld:wanneer
onderv.p.m. deentiteit 'meststof'bekend ismeteenprijsper
kg.,maarnietdeentiteit 'meststofmerkkalisalpeter',danis
deprijsvankalisalpeternietbekendenzijndekostenvoorde
bemesting nietaandepartijtoeterekenen.

ENTITEITTYPE:VLOTTEND PRODUKTIEMIDDEL-(SOORT)
(zieclusterNormenvooroperationeel gebruik)
OMSCHRIJVING:
Eenproduktiemiddel dat ineenbepaaldetijdwordtverbruikt,
c.q. inhetproduktwordtopgenomen.
ATTRIBUTEN:
*vnaamv.p.m.
* -merknaam v.p.m.
- formulering
SUBtypev.p.m.
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
EN GROEIREGULATOREN
-werkzame stof
{-gehaltewerkzame stof}
- dimensie
{-werkingmiddel}
- nevenwerking middel
-wachttijd
- schadewerking aangewas
- schadewerking opbiologische
bestrijding
- gewasstadium toediening}
- ontwikkelingsstadium }
-vormmiddel )
- startnorm (biol.bestr.)}
-beoordelingsnorm (bio.bestr.)
- opmerkingent.a.v.v.p.m.}
-hulpstof
-werkingsduurmiddel

BEMESTING

OVERIGE

{-molecuulgewicht )
{-soortgelijkemassa}
{-zuurgehalte}
{-basegehalte}
- %zuiverevoedingsstoffen)
{-pHgebied )
{-chemischesamenstelling}
{-meestessen.standd.) )
{-nevenbestanddelen}
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V
RELATIES:
-Hetvlottendproduktiemiddel-(soort)wordtviaeenofmeer
verbruikenvlottend produktiemiddel ophetbedrijfverwerkt.
-Hetvlottend produktiemiddel-(soort) wordtviaeenofmeer
normatieveverbruiken indenormenopgenomen.
- Eenvlottend produktiemiddel-(soort) kanbetrekking hebben
opeenofmeerverbruiken normatief gewasbeschermingsmiddel.
OPMERKING:
-Gegevensoverv.p.m.diebetrekkinghebben opvoorraadbeheerof
vanbelang zijnbijeconomischebetrekkingen, zijn indeze
clusternietopgenomen.
Onderhetattribuut opmerkingen kanmen informatieplaatsen
t.a.v.detoelating,specialeontheffingen,gebruiksvriendelijkheid,detoepasbaarheid alscocktailenz.
ENTITEITTYPE:VOCHTHUISHOUDING
OMSCHRIJVING:
Hetberekenenvandevochtvoorraad indegrond enhet
vastleggenvanderesultaten.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (aanduidingpartij)
(nr.teeltplaats)
*vdatumvastlegging
- naam gietsysteem
- naamwortelmedium
- grondwaterstand
- luchtdruk
- vochtvoorraad
- gewichtpotofmat
- algemenebeoordeling wortelmedium
RELATIES:
- Eenofmeervochthuishoudingen hebbenbetrekkingopeen
partij.
- Eenofmeervochthuishoudingen hebbenbetrekking opeen
teeltplaats.

ENTITEITTYPE:VOEDINGSOPLOSSING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Geplande samenstellingvaneenvoedingsoplossing.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding voedingsoplossing:
[ v (aanduidingpartij)
= [vkeuzeuit:datum
[
weeknummer
[vnummervoedingsoplossing gepland
-ECvoedingsoplossing gepland
-pHvoedingsoplossing gepland
-Kgehaltevoedingsoplossing gepland
Mg

»

"

II

»

NH4gehaltevoedingsoplossing gepland
172

_N03
"
"
"
"
- S04gehaltevoedingsoplossing gepland
_ p
_ pe

ii
»

H

H

H

H

H

ii

-Mn
"
"
"
"
- Zngehaltevoedingsoplossing gepland
_ g

ii

ii

H

H

- Cu
"
"
"
"
- opmerkingen t.a.v. analyseresultaten
RELATIE:
- Eenofmeergeplandevoedingsoplossingen hebbenbetrekking
opeenpartij.
OPMERKING:
- DeattributenKgehalte enz.wordenbeschreven als1
attribuut onderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENTVOEDINGSOPLOSSINGGEPLAND.
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w
ENTITEITTYPE;WATERKWALITEIT
OMSCHRIJVING:
Deconcentratievanelementen,deECenpHvanhetgietwaterdat
wordtgebruikt.
ATTRIBUTEN:
*vnaamwater
* -weeknummer
{ -gehalteHC03gietwater}
{ -ECgietwater
}
{ -pHgietwater
}
-NH4gehaltegietwater
-K
"
-Na
"
- Ca
"
-Mg
"
-M03
"
-Cl
"
- S04
"
-HC03 "
-P
"
- Fe
"
-Mn
"
- Zn
"
-B
"
- Cu
"
- Br
"
- opmerkingent.a.v.waterkwaliteit
RELATIE:
- Dewaterkwaliteitheeftbetrekking opeenv.p.m. (soort
gietwater).
OPMERKINGEN:
- Deelementwaardenvanhetgietwatergevennietalleeninformatieoverdevoedingswaarde ervandochookoververontreiniging
doorbijv. :Na,ClenFe.
- Deattributen:Kgehaltegietwaterenz.,zijnbeschrevenals
attribuut onderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT.
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w

ENTITEITTYPEN: WEERSGESTELDHEID AKTUEEL
WEERSGESTELDHEID DAGOVERZICHT
WEERSGESTELDHEID WEEKOVERZICHT
OMSCHRIJVING:
Gegevensoverdeklimaatfactorenvandeweersomstandigheden
buiten.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
*v dagaanduiding
*vtijdstip
OVERZICHTGEGEVEN
vbuitentemp.

- C02-niveau
vRV

v windsnelheid

v windrichting
v keuzeuit:
straling oflicht

{v neerslagindicatie

*v (naambedrijf)
*v dagaanduiding
*vtijdvak
DAG/NACHT/ETMAAL
vgemid.buitentemp
vverloopbuitentemp
ofmin/max
buitentemp
enmomentane
buitentemp

*v (naambedrijf) )
*vweeknummer
}
WEEK

gemiddeldeRV
verloopRV
ofmin/maxRVen
momentaneRV
gemiddelde
gemiddelde
windsnelheid
windsnelheid
verloopwindsnelheid
ofmin/maxwindsnelh.
enmomentanewindsnelh.
vkeuzeuit:
stralingss.
oflichtsom
vverloopstraling/
licht
ofmin/max
straling/licht
momentanestraling/
licht
- totaleneerslag

- stralingssom
oflichtsom

- totneerslag

RELATIE:
- Deweersgesteldheid wordtgemetenopeenbedrijf.
OPMERKINGEN:
- Zieopmerkingen entiteittype klimaatrealisatie.
- InplaatsvanRVwordtookvochtdeficietgebruikt.
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BIJLAGE8

DATAMODELCLUSTER INVENTARISATIE/COÖRDINATIE

BESCHRIJVING VAN DEATTRIBUTEN
Deattributenworden inalfabetischevolgordebehandeld. Per
attribuutwordtweergegeven:
-denaam
- hetentiteittypewaarbijhethoort
- eenomschrijving
- eenvoorstel totcodering
- eventueel opmerkingen entoelichtingen
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ATTRIBUUT: AANBIEDINGSPRIJS AKTUEEL
VAN ENTITEITTYPE: aanbod
OMSCHRIJVING:
Prijs waarvoor een artikel aan de handel wordt aangeboden.
OPMERKING:
- Bij de vaststelling van deze aktuele aanbiedingsprijs zal meer
of minder rekening gehouden worden met o.a. de prijsverwachting voor het artikel, prijzen van concurrenten en mogelijkheden binnen het produktieplan om produkten wat langer vast te
houden.

DOMEIN: AANTAL
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek
OPMERKING:
- In voorgaande clusters zijn de attributen aantal en hoeveelheid
naast elkaar gebruikt. Het is vaak niet goed aan te geven
wanneer nu welk attribuut gebruikt dient te worden. Het gebruik
van slechts een attribuut is dan wenselijk. Gekozen is voor
'aantal'. Dat betekent dat het attribuut hoeveelheid is komen
te vervallen.
Vaak wordt het attribuut aantal in combinatie gebruikt met het
attribuut 'eenheid'.
ATTRIBUUT: AANTAL BENODIGD
(aanpassing op cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen, ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid vlottende produktiemiddel die bij een
standaard taak of bewerking verbruikt moet worden.

ATTRIBUUT: AANTAL BESCHIKBAAR
VAN ENTITEITTYPE: beschikbaarheid d.p.m.
OMSCHRIJVING:
Het aantal duurzame produktiemiddelen dat in een bepaalde
periode beschikbaar is.
ATTRIBUUT: AANTAL EENHEDEN DRAINAGEWATER
(aanpassing op cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten, ENTITEITSUBTYPE:
bedrijfsanalyse
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid vloeistof die per etmaal uit het wortelmedium
wegvloeit.
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ATTRIBUUT:AANTALEENHEDEN INGESTELD
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE: instelling hoeveelheid
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidwaterof (voedings)oplossing,dieeenkraanvak
ineengietbeurt zalontvangen.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/liter
ATTRIBUUT:AANTALEENHEDEN OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Afspraak overhetaantalteleveren/betalenv.p.m./artikelen.
ATTRIBUUT:AANTAL (GEPLAND/GEREALISEERD)
VANENTITEITTYPE:gebruikd.p.m.
OMSCHRIJVING:
Deverwachte ofgerealiseerdehoeveelheid duurzameproduktiemiddelendiebijeenopgedragentaakof ineenbepaaldeweek
wordt/isverbruikt.
ATTRIBUUT:AANTALGEREALISEERD
VAN ENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Hetaantal eenhedenwaaropeenbewerking betrekking heeftgehad.
ATTRIBUUT:AANTALHERHALINGEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Aantalkeerdateenhandelingofeenadviesbinnendegestelde
geldigheids-termijnmoetwordenuitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALKNOPPEN
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Hetaantal knoppendatminimaal opeentakaanwezigmoetzijn.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/stuks
ATTRIBUUT:AANTAL LEVERBAAR
VAN ENTITEITTYPE:aanbod
OMSCHRIJVING:
Aantalteleverenartikelen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
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ATTRIBUUT:AANTALOOGSTBAAR
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE:afzet
OMSCHRIJVING:
Degeschatte omvangvandeteoogstenpartij.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALSTUKS
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Schattingvandeomvangvaneenpartijpotplanten ofbollen/
knollen aangegeven inplantenofgeplanteeenheden (potten,
bakken), indeaktuele situatie.Deomvangbijaanvangteelt
isvaakgelijk aanhetaantalplanten/stekken/bollen ofknollenbijlevering.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTASTINGSNIVEAU
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Aantal symptomen ofschadelijkeorganismenperplantof
plantedeel en/ofhetaantal aangetasteplanten ineenpartij,
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANVANGSTIJDSTIP
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,ENTITEITSUBTYPE:werk
doorderden
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropvolgensovereenkomstwordtgestart
metuitvoeringvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:AANVOER VERWACHT
VANENTITEITTYPE:marktanalyse
OMSCHRIJVING:
Hetverwachte aantal artikelendatopeenafzetkanaal wordt
aangevoerd.
ATTRIBUUT:AARD WERKZAAMHEDEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking
Hetkaraktervanhetwerk zoalsdatophetbedrijfwordtervaren
bijdeuitvoeringvaneenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
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MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- geestdodend
- routinematig
- verantwoordelijk
- gevaarlijk
- smerig/vuil

ATTRIBUUT: ADRES
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een aanduiding waar natuurlijke of rechtspersonen zijn
gevestigd, in de regel straatnaam + huisnummer of postbus +
nummer.
CODERINGSVOORSTEL: 40 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: AFSTAND OP DE RIJ/GOOT
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde afstand tussen de planten op een rij zoals deze
moet worden aangehouden bij het planten of uitzetten. De
afstand wordt bepaald van hart plant (pot) tot hart plant
(pot).
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/cm
ATTRIBUUT: AFSTAND TUSSEN RIJEN/GOTEN
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
De gemiddelde afstand tussen rijen planten zoals die (minimaal)
moet worden aangehouden bij het planten of uitzetten.
Een rij bestaat uit een reeks opeenvolgende planten, gezien in
de lengterichting van een bed of tablet. De rijafstand wordt
bepaald dwars op de rij, gemeten vanaf het midden van de rij
tot het midden van de volgende rij.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/cm
ATTRIBUUT: AFWIJKING WERKTIJD BESTEED/BENODIGD
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Het verschil tussen de bestede en de benodigde werktijd.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/op 0,1 afgerond
ATTRIBUUT: ALGEMENE BEOORDELING WORTELMEDIUM
VAN ENTITEITTYPE: vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Het beoordelen van de vochtvoorraad van de grond op basis van
niet rechtstreeks gekwantificeerde waarnemingen.
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B
ATTRIBUUT:BEDRIJFSNORM ARBEID
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik:
taaktijd)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Hoeveelheid tijduitgedrukt inminutenper 100eenheden,die
aaneenbewerkingwordtbesteedvolgenseenbepaaldewerkmethodeenondergegeven omstandigheden,uitgevoerd ineen
voordatbedrijfgangbaartempo.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1min
ATTRIBUUT:BENODIGDEDUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebijeenbewerkingbenodigdeduurzameproduktiemiddelen.
ATTRIBUUT: BEOORDELINGSNORM
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik
VAN ENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Eenomschrijving vandenormale reaktievaneenafwijkingop
de inzetvaneenbiologisch gewasbeschermingsmiddel.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT: BESCHIKBARE OVERUREN
VAN ENTITEITTYPE:beschikbaarheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetbeschikbaar aantal overurenvaneenbepaaldemedewerker ineenbepaaldeweekofopeendag.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur
ATTRIBUUT:BESCHIKBAREUREN
VANENTITEITTYPE:beschikbaarheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetbeschikbaar aantalurenvaneenbepaalde
medewerker ineenbepaaldeweekofopeendag.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur
ATTRIBUUT: BETALINGSVOORWAARDEN
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Devoorwaarden diegesteldwordenaaneenbetalingvangoederen
ofdiensten,bijafsprakenmeteenleverancier ofafnemer.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:BEWERKINGSCATEGORIE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Groepvanbewerkingendievoorwatbetrefthetkarakterder
werkzaamhedenvergelijkbaarzijn.Debewerkingendieonder
eenzelfdeprocesvallen,behorenderhalvetotdezelfdebewerkingscategorie.
CODERINGSVOORSTEL:
1=Voorbereiding
2=Planten
3= Teelthandelingen
4=Gewasbescherming,watergevenenbemesten
5=Oogsten enverwerken
6=Opruimen
9 =Algemeen
OPMERKING:
-Voorstel isafkomstigvanhetIMAG.
ATTRIBUUT: BEWERKINGSVOORSCHRIFT
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
bewerkingsvoorschrift
OMSCHRIJVING:
Voorschriftdatbetrekkingheeftophetuitvoerenvaneen
bewerking.
ATTRIBUUT:BINNENKOMSTANALYSE
VANENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeanalyseresultaten doordetelerzijn
ontvangen.
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c
ATTRIBUUT:CATEGORIE BEWERKINGVOORAFGAAND
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE:
bewerkingsvolgorde
OMSCHRIJVING:
Groepvanbewerkingen dievoorafgaat aandeuittevoeren
bewerking.
ATTRIBUUT:CODEPRODUKT
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:artikel,partij
OMSCHRIJVING:
Codevoorhetprodukt zoalsdit inhethandelskanaalgehanteerdwordt,waarino.a.verschiltotuitingkomttussen
soortenencultivars/varieteiten.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
TOELICHTING:
groenten :CBT-codebestaandeuit:eencodevoorprodukt+
produktsoort
snijbloemen:VBN-code
potplanten :VBN-code
ATTRIBUUT:CONDITIET.A.V.GEWASTOESTAND
VAN ENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE:
gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Degesteldheid vaneengewasdiebijdeuitvoeringvaneen
bewerking gewenstis.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- natgewas
- drooggewas
- enz.
OPMERKING:
-Hetkan zijndatbijeenbepaaldebewerking eendroogofeen
natgewasgewenstis.
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DOMEIN: DAGAANDUIDING
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van een dag in een bepaalde periode
CODERINGSVOORSTEL: 7 posities/numeriek/jaar, weeknummer,
dagnummer (jjjjwwd)
OPMERKING:
- d = 1voor maandag,

d = 7voor zondag

DOMEIN: DATUM
CODERINGSVOORSTEL: 8 posities/alfanumeriek/jaar, maandnummer, dagnummer (jjjjmmdd)
ATTRIBUUT: DATUM AFLEVERING
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomstregel, SUBENTITEITTYPE:
v.p.m./artikel
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de levering van een v.p.m./artikel volgens
afspraak geleverd dient te worden.
ATTRIBUUT: DATUM BESCHRIJVING
(aanpassing op cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een gewastoestand of het gewasstadium wordt
beschreven.
ATTRIBUUT: DATUM BINNENKOMST ANALYSE
VAN ENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
De dag waarop de analyseresultaten al dan niet met het advies
door de teler is ontvangen.
ATTRIBUUT: DATUM EINDE AANBOD
VAN ENTITEITTYPE: aanbod
OMSCHRIJVING:
De datum waarop het aanbod eindigt.
ATTRIBUUT: DATUM GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomstregel, ENTITEITSUBTYPE: werk
door derden
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een bewerking door derden is gepland.
ATTRIBUUT: DATUM GEPLANDE UITVOERING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een geplande bewerking (mogelijk) uitgevoerd
dient te worden.
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ATTRIBUUT: DATUM GEWENST
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de uit te voeren behandeling het beste kan
worden uitgevoerd, gezien de omstandigheden van het gewas/
object.
OPMERKING:
- Voor werkzaamheden die niet direkt urgent zijn, wordt de
datumaanduiding weggelaten of vervangen door een urgentiecode.
ATTRIBUUT: DATUM INGANG AANBOD
VAN ENTITEITTYPE: aanbod
OMSCHRIJVING:
De datum waar vanaf een aanbod geldig is.
ATTRIBUUT: DATUM INSTELLING
(gelijk aan cluster Uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: instelling hoeveelheid, instelling voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
De datum waarop waarop de instelling ingaat.
ATTRIBUUT: DATUM INVENTARISATIE
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een inventarisatie uitgevoerd dient te worden.
ATTRIBUUT: DATUM MONSTERNAME
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
De datum waarop het monster is genomen op het bedrijf.
ATTRIBUUT: DATUM OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de overeenkomst gesloten wordt.
ATTRIBUUT: DATUM START
VAN ENTITEITTYPE: partij
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de betreffende teelt is gestart.
ATTRIBUUT: DATUM VASTLEGGING
VAN ENTITEITTYPE: vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de gegevens over de vochthuishouding worden
vastgelegd.
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D
ATTRIBUUT:DATUMWERKUITVOERING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdegeregistreerdewerkurenbetrekkinghebben.
OPMERKING:
-Uitgevoerdewerkopdrachtenhebbenbetrekking op1datum.
ATTRIBUUT: DIMENSIE
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Deeenheidwaarineenhoeveelheidwordtweergegeven,waarbijmeer
dan 1 (SI)eenheidbetrokkenis.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- stuksper 1000m2
- kgper 1000m2
- gr.perliter
-enz.
ATTRIBUUT:DUUR ONTWIKKELINGSSTADIUM
VANENTITEITTYPE:ontwikkelingsstadium schadelijk organisme
OMSCHRIJVING:
Tijdsperiode dieondernormaleomstandighedenbenodigd isom
dedesbetreffendeontwikkelingsfase tedoorlopen
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:DUURVAN OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Deperiodewaaroverdegemaakteovereenkomst loopt. (Ditkan
uitgedruktworden inweken,maandenofjaren.)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
DOMEIN:EC
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O,1millisiemens
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ATTRIBUUT:ECDRAINAGEWATER
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:
analysebedrijf
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogen vanhetopgevangendrainagewater.
OPMERKING:
- DeECvanhetdrainagewaterwordtdoorhetbedrijfzelf
gemeten.
ATTRIBUUT:ECVOEDINGSOPLOSSING INGESTELD
VANENTITEITTYPE:Instelling voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUUT:ECVOEDINGSOPLOSSING NORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normatieve voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvandevoedingsoplossing waarmeevolgenseigenervaring ofervaringvanderdendebeste resultaten
wordenbereikt.
ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUMBEDRIJF
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:
bedrijfsanalyse
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogen vanhetextract.Uitgrond-enpotgrondmonsterswordteenextractverkregenvolgenseengestandaardiseerdeextractiemethode;voorsteenwolgeldtdathetmonster
rechtstreeksuithetwortelmediumwordtopgezogen.
OPMERKING:
- DeECwordtdoorhetbedrijf zelfgemeten.
ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM LAB
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
lab,voedingselementen
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogenvanhetextract.Uitgrond-enpotgrondmonsterswordteenextractverkregenvolgenseengestandaardiseerdeextractiemethode;voorsteenwolgeldtdathetmonster
rechtstreeksuithetwortelmedium wordtopgezogen.
OPMERKING:
- DeECwordtdooreenanalyselaboratorium gemeten.
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ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM NORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normvoedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DeECvanhetwortelmediumwaarmeevolgenseigenervaringof
ervaringvanderdendebeste resultatenwordenbereikt.
ATTRIBUUT: EENHEID
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Deeenhedenwaarinwordtgeleverd,gemetenofgeteld.
CODERINGSVOORSTEL: 15 posities/alfanumeriek/eenheden
OPMERKING:
- Invoorgaande clusters zijndeattributeneenheid endimensie
naastelkaargebruikt.Hetisvaaknietgoedaantegeven
wanneernuwelk attribuutgebruiktdientteworden.Het
gebruikvanslechtseenattribuut isdanwenselijk.Gekozenis
voor 'eenheid'.Datbetekentdathetattribuutdimensieis
komentevervallen.
ATTRIBUUT:EINDTIJDSTIP
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,ENTITEITSUBTYPE:werk
doorderden
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipvandedatumwaarophetwerkdoorderdeneindigt.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT: FORMULERING
VANENTITEITTYPE:v.p.m.
OMSCHRIJVING:
Devormwaarineenwerkzame stof isverwerkttoteenvoorde
gebruikergeschiktgewasbeschermingsmiddel ofplantenvoedingsstof.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- kristallijn
- strooikorrels
- stuifpoeder
-vloeistof
-EC (emulgeerbaar concentraat)
-WP (wettablepowder)
- G (granulaat)
- enz.
ATTRIBUUT: FUNKTIEKLASSE
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Deklassewaarineenmedewerker isgeplaatstopgrondvan
zelfstandigheid, aardvandewerkzaamheden,vakkennisen
ervaring.
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ATTRIBUUT:GEHALTEAFSLIBBAAR
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
lab,bodemstelling
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid afslibbaredeleninde (kas)grond,gemeten
volgenseenstandaardmethode enaangegeven ingewichtspercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%
ATTRIBUUT:GEHALTEKOOLZUREKALK
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
lab, bodemsamenstelling
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid calciumcarbonaat die inde (kas)grond aanwezig
is,gemetenvolgenseenstandaardmethode enaangegevenin
gewichtpercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%
ATTRIBUUT:GEHALTEORGANISCHESTOF
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:anayseresultaten,ENTITEITSBTYPE:analyse
lab, bodemsamenstelling
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid organischebestanddelen,die inde (kas)grond
aanwezig zijngemetenvolgenseenstandaardmethode enaangegeven ingewichtspercentage.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1%
ATTRIBUUT:GEHALTEVOEDINGSELEMENTVOEDINGSOPLOSSING GEPLAND
VANENTITEITTYPE:voedingsoplossing gepland
OMSCHRIJVING:
Geplandgehaltevandevoedingselementen indevoedingsoplossing.
ATTRIBUUT:GEHALTEVOEDINGSELEMENTGIETWATER
VANENTITEITTYPE:waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
Concentratievaneenvoordeplantnuttigofschadelijkvoedingselement,gemeten inhetgietwater.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mmolperliter
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ATTRIBUUT:GEHALTEVOEDINGSELEMENT/ANALYSERESULTATEN /
NORMATIEVEVOEDINGSOPLOSSING /WORTELMEDIUM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:analyseresultaten,norm.voedingsopl.e.a.
OMSCHRIJVING:
Concentratievaneenvoordeplantnuttigofschadelijkvoedingselement,gemeten ineenvoordeplantbeschikbarevoedingsoplossing ofeenaanhetwortelmediumontrokkenextract.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1mmolper liter
ATTRIBUUT:GEMIDDELD ...
(gelijkaanclusterKlimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie,weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Eengemiddeldevangemetenmomentanewaardendatrepresentatief isvoordeaangegevenperiode.
CODERINGSVOORSTEL: gelijkaanhetgegevendatrelevantis.
ATTRIBUUT:GEVOELIGHEID GEWAS
VANENTITEITTYPE: afwijking
OMSCHRIJVING:
Hetvermogenvaneenplantomopdeaanwezigheid vaneen
schadelijk organismemet symptomentereageren.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-volledig gevoelig
- extreem gevoelig
- zeergevoelig
-gevoelig
-vrijgevoelig
-vrijweinig gevoelig
-weinig gevoelig
- zeerweiniggevoelig
-vrijwel ongevoelig
- ongevoelig
ATTRIBUUT:GEVOELIGHEIDVOOR BESTRIJDING
VANENTITEITTYPE:ontwikkelingsstadium schadelijk organisme
OMSCHRIJVING:
Dematewaarineenschadelijkorganisme ineenbepaald
ontwikkelingsstadium kanwordenbestreden.
CODERINGSVOORSTEL:
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DOMEIN: GEWASSTADIUM
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandeontwikkelingsfasevaneenplantofeen
gewas.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- generatief
-vegetatief
- aantalwekenna..
-knopvormingsfase
-enz.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfasevaneenplantwaarbijeengeplande
bewerking (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerkingvoorgenomen,
bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfasevaneenplantwaarbijeeninventarisatiemoetwordenuitgevoerd.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:gewastoestand normatief
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfasewaarineengewas zichopeenvastgesteld
moment,ondernormaleomstandighedenbevindt.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM VANVOORKOMEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:afwijking
OMSCHRIJVING:
Ontwikkelingsfasevaneenplantwaarindezeextragevoeligis
vooreenbepaaldeafwijking.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM VASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfasewaarin eengewas zichopeenvastgesteld
momentbevindt.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfasevaneenplantwaarbijeenvoorgestelde
bewerking (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
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DOMEIN:GEWASTOESTAND
CODERINGSVOORSTEL:2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWASTOESTAND NORMATIEFT.A.V.AFZET
VANENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandighedenteverwachten toestandvan
eengewasopeenvastgesteldmoment,beziennaaruiterlijke
ofgemetenkenmerkenmethetoogopdeafzet.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- lengte 60cm
- 3bloemenperplant
- enz.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTAND NORMATIEFT.A.V.BEMESTING
VANENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandighedenteverwachten toestandvan
eengewas opeenvastgesteldmoment,beziennaaruiterlijke
ofgemetenkenmerkenmethetoogopbemesting.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDNORMATIEFT.A.V.GEWASBESCHERMING
VANENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandighedenteverwachten toestandvan
eengewasopeenvastgesteldmoment,beziennaaruiterlijke
ofgemetenkenmerkenmethetoogopgewasbescherming
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDNORMATIEFT.A.V.SPECIFIEKETEELTHANDELINGEN
VAN ENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden teverwachtentoestandvan
eengewasopeenvastgesteldmoment,beziennaaruiterlijke
ofgemeten kenmerkenmethetoogopspecifieketeelthandelingen.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDNORMATIEFT.A.V.WATERGIFT
VANENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden teverwachtentoestandvan
eengewasopeenvastgesteldmoment,beziennaaruiterlijke
ofgemetenkenmerkenmethetoogopdewatergift.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDVASTGESTELDT.A.V.AFZET
VANENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Detoestandvaneengewasopeenvastgesteldmoment,bezien
naaruiterlijke ofnaargemetenkenmerkenmethetoogopde
afzet.
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ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDVASTGESTELDT.A.V.BEMESTING
VANENTITEITTYPE: gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Detoestandvaneengewasopeenvastgesteld moment,bezien
naaruiterlijke ofnaargemetenkenmerkenmethetoogop
bemesting.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDVASTGESTELDT.A.V.GEWASBESCHERMING
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Detoestandvaneengewasopeenvastgesteldmoment,bezien
naaruiterlijke ofnaargemetenkenmerkenmetoogopgewasbescherming.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDVASTGESTELDT.A.V.SPECIFIEKE
TEELTHANDELINGEN
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Detoestandvaneengewasopeenvastgesteld moment,bezien
naaruiterlijkeofnaargemetenkenmerkenmethetoogop
specifieke teelthandelingen.
ATTRIBUUT:GEWASTOESTANDVASTGESTELDT.A.V.WATERGIFT
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Detoestandvaneengewasopeenvastgesteldmoment,bezien
naaruiterlijke ofnaargemetenkenmerkenmethetoogopde
watergift.
ATTRIBUUT:GEWENSTAANTAL
VANENTITEITTYPE:marktanalyse
OMSCHRIJVING:
Minimaal gewenstehoeveelheid aftezettenartikel.
ATTRIBUUT:GEWENSTEVAARDIGHEID
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandegewenstevaardigheidvaneenmedewerkerof
eengroepmedewerkersbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
ATTRIBUUT:GEWICHTPOTOFMAT
VANENTITEITTYPE: vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Hetgewichtvaneenpotofmatdateenindicatiegeeftvande
vochtvoorraad inhetwortelmedium.
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ATTRIBUUT;GROEIWIJZE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:gewas
OMSCHRIJVING:
Dewijzewaaropdeplanttijdensdeteeltgroeit.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- hangend
- kruipend
- opgaand
-vertaktopgaand
-enz.
ATTRIBUUT:GRONDWATERSTAND
VANENTITEITTYPE:vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Dedieptewaarophetoppervlakvanhetvrijewater (grondwaterspiegel of freatischvlak)zichindebodembevindt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/cm
OPMERKING:
- Degrondwaterstand wordtveelalviaeenpeilbuisgemeten.

195

H
ATTRIBUUT;HULPSTOF
VANENTITEITTYPE:v.p.m.
OMSCHRIJVING:
Eenstofdieaaneengewasbeschermingsmiddel ofmeststofwordt
toegevoegd omdetoediening ervanteverbeteren ofbijte
dragentothetbedoeldeeffect.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-mineraleolie
- draagstof
-uitvloeier
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ATTRIBUUT: INVLOED FAKTORN
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Degroottevandeinvloeddie faktornheeftopde
bedrijfsnormarbeid,bijhetopzettenvande operationele
planning.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
ATTRIBUUT:INVLOED PRODUKTIEGROOTTE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Degroottevandeinvloeddiedeproduktieomvangperm2 heeft
opdeteberekenen taaktijd.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
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ATTRIBUUT:JAARNUMMERSTART
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:gewastoestand normatief
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetjaarwaarindeteelt isgestart.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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ATTRIBUUT:KLASSE
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:groenten
OMSCHRIJVING:
AanduidingvoordedoorhetCBT/PGFofdeafnemer omschreven
kwaliteitseisen.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftCBT/PGF
ATTRIBUUT:KLEUR
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:groenten
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetstadium inhetrijpingsprocesvande
geoogstevruchten,behorend toteenartikel.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftCBT
ATTRIBUUT: (KLIMAAT)OMSTANDIGHEDENVANVOORKOMEN
VAN ENTITEITTYPE:afwijking
OMSCHRIJVING:
De (klimaat)omstandighedenwaarondereengewasextragevoelig isvooreenbepaaldeafwijking.
ATTRIBUUT:KNOPPEN/BLOEMEN PERPLANT
VANMENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:
Hetaantalknoppen/bloemen datminimaal ineenplantaanwezig
moetzijn.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/stuks
ATTRIBUUT: KREDIETWAARDIGHEID
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Dematewaarindeafnemer instaat iszijnbetalingsverplichtingennatekomen.
ATTRIBUUT:KWALITEIT PRODUKT
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Eenaantaldoordeafzetorganisatieofafnemeromschreven eisen
waaraanhetproduktvoldoetenopgrondwaarvanhetprodukteen
kwaliteitsaanduiding krijgt.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftVBN/PVS/CBT/PGF
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ATTRIBUUT:LENGTE/BREEDTE
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:
Dehoogteofdediametervandeplantalnaargelangwatbij
deafzethetrelevantekwaliteitskenmerk is.Dehoogtegemeten
vanafdeonderkantpotofcontainer.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftVBN
ATTRIBUUT: LEVENSWIJZE
VANENTITEITTYPE:afwijking ENTITEITSUBTYPE: aantasting
OMSCHRIJVING:
Plaatsenwaarhetschadelijkeorganisme (diverseontwikkelingsstadia) zichbevindt.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-bloem
-blad
- jongblad
- stengel
- stengelvoet/wortelhals
- wortelstok/bol/knol
-wortel
-grond
-vrucht
OPMERKING:
- Ishetgewasenhetschadelijk organismebekend danligt
daarmeeookdelevenswijzevast.
ATTRIBUUT: LEVERINGSVOORWAARDE
VANENTITEITTYPE:marktanalyse,overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Devoorwaardewaaronder,volgensafspraak,deleveringplaats
dienttevinden.
ATTRIBUUT:LICHTSOM
VANENTITEITTYPE: klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Desomvanhetgemeten lichtovereenbepaaldeperiode.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/lux peruur
ATTRIBUUT: LUCHTDRUK
VANENTITEITTYPE:vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Drukdoordeluchtinverschillende richtingenuitgevoerd.
Deluchtdruk isvan invloed opdehoogtevandegrondwaterstand.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/millibar
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ATTRIBUUT:MAXIMUM WINDSNELHEID
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarden,ENTITEITSUBTYPE:
klimaat
OMSCHRIJVING:
Dewindsnelheid dienietoverschredenmagwordenbijdeuitvoeringvaneenbewerking
ATTRIBUUT:MENGBAARHEID
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Dematewaarinverschillendegewasbeschermingsmiddelen vermengd
metelkaarkunnenwordentoegediend,zonderneveneffectenbij
hetgewasteveroorzaken.
ATTRIBUUT:MERKNAAMV.P.M.
(aanpassingopclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen,SUBENTITEITTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderbijvoorbeeld eenmeststofofeengewasbeschermingsmiddel (indehandel)bekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- kalisalpeter
-enz.
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM BODEMTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE
klimaat
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvanhetwortelmedium dieminimaal/maximaal
gehandhaafd moetwordenbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM GEWASSTADIUM
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deontwikkelingsfase vaneenplantdie minimaal/maximaal
bereiktmoet zijnbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
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ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM INSTELLING
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE:
regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De instellingvanhetregelorgaandieminimaal/maximaalgehandhaafdmoetwordenbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/..
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM KASTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
klimaat
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandekasluchtdieminimaal/maximaalgehandhaafdmoetwordenbijdeuitvoeringeenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM RV
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
klimaat
OMSCHRIJVING:
Devochtigheidvandekasluchtofbuitenlucht,weergegevenin
procentenvandemaximalehoeveelheidvochtdiedeluchtbij
dietemperatuurkanbevattendieminimaal/maximaal gehandhaafd
moetwordenbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM STRALING
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
klimaat
OMSCHRIJVING:
Destralingbinnenhetgolflengtegebied van 300tot 3000nmdie
minimaal/maximaal gehandhaafdmoetwordenbijdeuitvoeringvan
eenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/ 0,1W/m2
ATTRIBUUT:MINIMUM/MAXIMUM VOCHTGEHALTE
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde. ENTITEITSUBTYPE:
wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Hetvochtgehaltevanhetwortelmediumdatminimaal/maximaal
gehandhaafdmoetwordenbijdeuitvoeringvaneenbewerking.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/%
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DOMEIN:NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:NAAMARTIKEL
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaambinnenhetbedrijfvooreenplantofplantedeel
vaneenbepaaldesortering enkwaliteitsklasse,eventueelmeteen
karakteristiekeverpakking envoorbehandeling.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- SONIA 60cm
- FICUS BENJAMINI 100cm
-RONDETOMAATklassela

ATTRIBUUT:NAAM BEWERKING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenreekshandelingen zoalsdie indeglastuinbouw
wordtgehanteerd,meteenkorteaanduidingvandetehanteren
methodevanuitvoering.
ATTRIBUUT:NAAMBEWERKINGVOORAFGAAND
VAN ENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE:
bewerkingsvolgorde
OMSCHRIJVING:
Denaamvandereekshandelingendievoorafgaataandeuitte
voerenbewerking.
ATTRIBUUT:NAAMCULTIVAR/RAS
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:gewas
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenbinnendesoortonderscheidentypeplant
waaronderdeze indetuinbouwbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAM DUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL
(aanpassing opclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:
OMSCHRIJVING:
Denaamwaarondereenduurzaam produktiemiddel ophetbedrijf
bekendis.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT:NAAMFAKTORN
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Omschrijvingvaneen"gewastoestanddievan invloed kan zijnop
devoortgangvanuittevoerenwerkzaamheden.
CODERINGSVOORSTEL: 20 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:NAAMGEWAS
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Degangbaresoort-encultivarnaamwaaronderdeplant inde
literatuur isbeschreven.
ATTRIBUUT:NAAMLEVERANCIER/AFNEMER
VANENTITEITTYPE: leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
Denaamvandeleverancierofafnemer,zoalsdezebijde
tuindersbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAMMEDEWERKER
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd,medewerker
OMSCHRIJVING:
Eenbinnenhetbedrijfuniekenaamomeenmedewerker (inlosse
ofvastedienst)meeaanteduiden.Vooreenspecialebewerking
gecontrakteerdemedewerkerskunnenbijvoorbeeld methunfirmanaamworden aangeduid.
ATTRIBUUT:NAAM PRODUKT
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:artikel,artikelgroep
OMSCHRIJVING:
Denaamdiehoortbijdecodeprodukt zoalsdieopde
veiling(en)ofineenafzetkanaalwordtgebruikt.
ATTRIBUUT:NAAM REGELORGAAN
(aanpassing opcluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde,ENTITEITSUBTYPE:
regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaambinnenhetbedrijfvooreeninstallatie,
waarmeedeklimaatfactoren beïnvloedworden.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-buisverwarmingondernetbuis-rail
-hete luchtkachels
-energiescherm
- enz.
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ATTRIBUUT:NAAM STEUNMATERIAAL
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:partij,teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Dealgemene indeglastuinbouwgehanteerde naamvoorhet
materiaal terondersteuningvanhetgewas.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-Gaas 12,5 *12,5
-Tonkinstok lm
ATTRIBUUT:NAAM TEELTSYSTEEM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekenaamomteeltwijzenvanelkaarte
onderscheiden.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-Tomaat-hogedraad
-Roos-doorstookgrootbloemig
-Apeldoorn invollegrond
ATTRIBUUT:NAAMVLOTTEND PRODUKTIEMIDDEL
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:vlottend produktiemiddel,verbruiknormatief,
verbruiknormatiefmeststof
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderhetmiddel indehandelbekend staatofde
naamvandecategoriewaartoehetv.p.m.behoort.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- champignonmest
-mosstok 120cm
- kunstmest
- gewasbeschermingsmiddel
ATTRIBUUT:NAAMWATER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:waterkwaliteit
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetalsgietwaterbeschikbarewater,zoalsdatin
detuinbouwwordtgebruikt.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- oppervlaktewater
- bronwater
- regenwater
- leidingwater Rotterdam
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ATTRIBUUT:NAAM WORTELMEDIUM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:partij, teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Dealgemeen indetuinbouwgehanteerdenaamvoorhetwortelmediumwaaringeplantmoetworden.Voorpotgronden isditde
merknaamvanhetmengsel.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-grond
- steenwol
-potgrond Jongkind5
ATTRIBUUT:NEVENWERKING MIDDEL
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Ziekte (aantasting)waartegen eenmiddel,behalvedebedoelde
toepassing,tevenswerkzaamis.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
OPMERKING:
- Eenmiddel kanmeerderenevenwerkingenhebben.
ATTRIBUUT:NUMMER KRAANVAK
VANENTITEITTYPE:kraanvak
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenkraanvak.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMERMEETPUNT
VANENTITEITTYPE:klimaatrealisatie aktueel, klimaatrealisatie
dagoverzicht,klimaatrealisatie weekoverzicht
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenmeetpunt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMER OVEREENKOMSTREGEL
VANENTITEITTYPE: overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetovereenkomstuniekecoderingvooreenovereenkomstregel.
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ATTRIBUUT:NUMMER VOORRAADBAK
VANENTITEITTYPE: instelling voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecodevooreenvoorraadbak,gekoppeld
aanhetwatergeefsysteem.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/alfanumeriek
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DOMEIN; OMSCHRIJVING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING BEWERKING
(gelijkaanclusterNonnenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Beschrijvingvaneenbewerking, inclusiefdewijzewaaropdeze
moetwordenuitgevoerd.
ATTRIBUUT: ONTWIKKELINGSSTADIUM
VANENTITEITTYPE:ontwikkelingsstadium schadelijk organisme
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetontwikkelingsstadium vaneen schadelijk
organisme.
ATTRIBUUT:ONTWIKKELINGSSTADIUM SCHADELIJK ORGANISMEVASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:gewastoestand ENTITEITSUBTYPE: gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetontwikkelingsstadium vaneenschadelijk
organisme,datbijhetbeoordelenvanhetgewas iswaargenomen.
OPMERKING:
- Inveelgevallen zullenmeerdere stadianaastelkaarvoorkomen.
Hetattribuut zaldanminder relevant zijn.Bijverbeterde
detectietechniekenwaarbijeenaantasting ineenvroeg stadium
kanwordenwaargenomen, zalhetontwikkelingssstadium
vastgesteld meerwaardehebben.
ATTRIBUUT:OPBRENGST GEREALISEERD
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Hetbedragperm2 beteelbaar ofperm2 netto kasoppervlak
datbinneneennaderaangeduideperiodevoordegeoogste
Produktenvaneenbepaaldepartij isontvangen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,01gld
ATTRIBUUT:OPLEIDING
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeopleiding(en)diedemedewerkerheeftgevolgd.
CODERINGSVOORSTEL: 50posities/alfanumeriek
DOMEIN:OPMERKINGEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek

208

ATTRIBUUT:OPMERKINGEN AANVULLEND
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Aanvullendebeschrijvingvaneenartikel.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.AANBOD
VANENTITEITTYPE:aanbod
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingentenaanzienvaneenaanbod.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- aantal eenheden fust (dozen/planten)perDeensekar/
Europallet
OPMERKING:
-Onderhetentiteittype artikelwordtreedsvastgelegd in
welk fust (Deensedoos,stapeldoos,enz.)endehoeveelheidpereenheid fustdeartikelen zijnverpakt.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.AFZET
VANENTITEITTYPE:gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE:afzet
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opdegewastoestandmetbetrekking totdeafzetvaneenpartij.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.AFWIJKING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEIYTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting ophetontstaanvandeafwijkingtussen
werktijd besteed/benodigd.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.ANALYSERESULTATEN
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
lab,bedrijfsanalyse
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opdegerealiseerdetoestand t.o.v.degewenstetoestand.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- dezouttoestand isvoldoende laag
- hetcalciumgehalteislaag
- denietgenoemdecijfers zijnnormaal
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ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.BEMESTING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bemestingsadvies
OMSCHRIJVING:
Aanwijzingenhoedemestgifthetbesteuitgevoerd kanworden
eneventueel anderebijzonderheden.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- Demeststofgoedverdelen endoorwerken.
-AlsgebruikwordtgemaaktvanwaterwaaringeenBoriumaanwezig is,danaanbakB0,6 kgBoraxtoevoegen.
- BitterzoutmagnooitsamenmetKalksalpeterwordengegeven.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.BEOORDELING
VANENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opdegerealiseerde opbrengst.Hierbijwordt
deverwachte opbrengstnaaraanleidingvandebeoordelingbetrokken.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.BESTRIJDING
VANENTITEITTYPE:ontw.stadium schadelijk organisme
OMSCHRIJVING:
Aanvullende informatieoverdebestrijdingsmogelijknedenvaneen
schadelijkorganisme ineenbepaald ontwikkelingsstadium. Dit
kanbijvoorbeeld betrekkinghebbenopdemeest effectieve
toedieningstechniek.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.BEWERKING VOORGESTELD
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING
Eentoelichting opeengeplandehandelingvoortkomend uitde
inventarisatie.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.HETGEWAS
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen overhetgewas.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.GEWASSTADIUM
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opdeontwikkelingsfase vaneenplant.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.GEWASTOESTAND
VANENTITEITTYPE:gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opdetoestandvaneengewas,beziennaar
uiterlijke ofnaargemetenkenmerken.
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ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. PRIJSVORMING
VAN ENTITEITTYPE: prijs gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Een toelichting op de gerealiseerde prijs.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. HET RESULTAAT
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: gewastoestand, ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Een toelichting op de invloed van de behandeling op het
organisme dat schade heeft veroorzaakt.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. HET SYMPTOOM
VAN ENTITEITTYPE: symptoom
OMSCHRIJVING:
Toelichting op de waar te nemen verschijnselen aan een gewas,
die kunnen optreden bij aanwezigheid van een schadelijk
organisme, bij een gebrek c.q. overmaat van een voedingselement, bij fysiogene of bij andere oorzaken.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V.UITVOERING
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Omschrijving van de werkzaamheden voor zover deze niet bij het
entiteittype bewerking zijn opgenomen.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. UITVOERING EN COÖRDINATIE
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Aanwijzingen die van belang zijn voor de operationele planning,
bijvoorbeeld opraken van de voorraad voor een bepaald v.p.m.,
en algemene opmerkingen betreffende de uitvoering van het werk.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. VERBRUIK MIDDEL
VAN ENTITEITTYPE: verbruik normatief gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Aanvullende informatie over het gebruik van het desbetreffende
gewasbeschermingsmiddel, zoals het gewenste aantal herhalingen
en het gewenste interval, indien dit afwijkt van de wachttijd.
ATTRIBUUT: OPPERVLAKTE BRUTO
(gelijk aan cluster Normen voor operationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlakte binnen de omgrenzing, waarbij de afstanden gemeten
worden van glas tot glas (bij afwezigheid van een glaswand:
gemeten tot aan de grens met de nevenliggende afdeling).
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CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
OPMERKING:
- Denaamvanditattribuutwasvoorheen: 'oppervlaktebrutokas'
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE KRAANVAK
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:kraanvak
OMSCHRIJVING:
Deoppervlakte nettokasoppervlakdiemeteenkraanbestreken
wordt, zonderdeoverlapmetnaastliggendekraanvakken.In
gevalvantablettenofbeddendebeteelbareoppervlaktediemet
eenkraanbestrekenwordteningevalvangotendelengtegoot
diemeteenkraanbestrekenwordt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/m2 ofm
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE BETEELBAAR
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:teeltplaats
OMSCHRIJVING:
Deoppervlaktegrond oftabletoverspannenmetsteunmateriaal
en/ofomgrensddoorverwarmingsbuizen,tabletranden en/of
looppaden.Lengteenbreedtetemetentotaandebinnenkant
vanderandenvandebegrenzing oftotaandelooppaden.De
breedtevaneenlooppad temetenalsdeafstandvanhartplant
tothartplantmetaftrek (aanweerszijde)vandehalveafstandtussendebuitensterijen (ofregels) ineenbed.De
beteelbare oppervlaktevaneenpositie ishetbeteelbare
oppervlaktevaneentransporttablet,passend opdiepositie.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1m2
OPMERKING:
- Denauwkeurigheid van0,1 m2 isgekozen omdetotale
beteelbare oppervlakte zondereentegrotefouttekunnen
bepalen.
Denaamvanditattribuutwasvoorheen: 'oppervlaktenetto
beteelbaar'.
TOELICHTING:
Hetbeteelbare oppervlakte isvanbelangbijdeplanning.Uit
hetbeteelbareoppervlakteendegewensteplantdichtheid, is
hetaantal teplaatsenplanten opeenbedoftabletteberekenen.
Hetzelfdegeldtvoorbeteelbare oppervlaktekap.Ookdit
gegeven isvanbelangbijdeplanning.
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ATTRIBUUT:OPPERVLAKTENETTO
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanbinnenkant funderingtotbinnenkant fundering (bij
afwezigheid vaneen funderingsrand:gemetentotaandegrens
metdenevenliggende afdeling),minusdedaarinaanwezigeopp.
hoofdpaden en/ofgevelpaden (verhard).Debreedtevanhet
hoofdpad en/ofgevelpad temetentotaanderandvandeverharding,delengtetotaandeomgrenzingvandeafdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
OPMERKING:
- Denaamvanditattribuutwasvoorheen: 'oppervlaktenetto
kas'.
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ATTRIBUUT:PERCENTAGE BEZETTEELTPLAATS/CEL
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE: standplaats
OMSCHRIJVING:
Hetaandeelvandeteeltplaats,datdooreenpartijinbeslag
wordtgenomen.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/standaard =100
ATTRIBUUT:PERCENTAGEDRAINAGEWATER
VANENTITEITTYPE:ANALYSERESULTATEN
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vloeistofdiepertijdseenheiduithet
wortelmediumwegvloeituitgedruktalspercentagevandetotale
watergift.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/%
REKENREGEL:
hoeveelheid drain=totalegift-opnameplant
(+evaporatie)
hoeveelheid drain
drain=

*100%
totalegift

OPMERKING:
-Naastdehierbovengegevenbeschrijving isookeenandere
weergavevanhetpercentagedrainagewatermogelijk:
ALTERNATIEVE OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvloeistofdiepertijdseenheiduithet
wortelmediumwegvloeituitgedruktalspercentagevandedoorde
plantopgenomenhoeveelheidwater.
Alternatieveberekeningswijze:
%drain=

hoeveelheid drain
*100%
opnameplant

Ineenvoorbeeldwordthetverschil tussendegangbare (I)ende
alternatieve (II)berekeningswijzeaangegeven:
Instelling:
- schattingplantopname
- gewenst%drain=30%

2 l/m2
0.6l/m2

totalewatergift
Stelgevondenhoeveelheid drain= 0 . 6 l/m2:
I %drain=0.6/2.6*100%=23%
II%drain=0.6/2.0*100%=30%
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2.6l/m2

p
Het zalduidelijk zijndatinhetgevalvanbedrijfsvergelijking
gekozenmoetwordenvooreenmethodevoordeberekeningvanhet
%drain.
Inhetrekenvoorbeeld iseenschattingvandeplantopname
gemaakt.Daaraangekoppeld isdehoeveelheid drainvastgesteld.
Inditgevaldientvoordenacalculatievanhetpercentage
drainagewater alternatief IItewordengekozen.Indepraktijk
ishetnogsteedsgangbaaromgebruiktemakenvanalternatiefI.
Eentuinderberekentmeestalhetgerealiseerde percentage
drainagewater enmaaktgeenschattingvandebenodigde
hoeveelheidwater.Inonderzoeksmodellen enineenaantal
praktijksystemenwordthetwaterverbruikvoorafberekendof
gemeten.Hetgewenste %drainkanhierbijworden ingevoerdof
ingesteld.
Voorgesteld wordtomhetbegrippercentagedrainagewaterte
hanteren zoalsindepraktijkgangbaar is.Indetoekomst zal
waarschijnlijk ookdealternatieveomschrijvingvakerworden
toegepast.Viaeenanderenaamgevingvoorditkengetalmoethet
verschil tussendetweebegrippenduidelijkwordengemaakt.
ATTRIBUUT; PERIODENUMMER
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebetreffendeperiode (=4weken)waarinde
datumvaltofmoetvallen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerkingvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarineengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerkingvoorgenomen,
bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarineeninventarisatiemoet
wordenverricht.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
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ATTRIBUUT:PERIODENUMMER START
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:teeltbeschrijving
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarindebetreffendeteeltstart.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT:PERIODEVANVOORKOMEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:aantasting
OMSCHRIJVING:
Maand-ofseizoensaanduiding binnenhetjaarwaarineen
bepaalde ziekteofaantastingkanoptreden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
DOMEIN:pH
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O,1pHeenheid
ATTRIBUUT:pHDRAINAGEWATER
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
bedrijf
OMSCHRIJVING:
DepHvanhetopgevangendrainagewater.
OPMERKING:
- DepHvanhetdrainagewaterwordtdoorhetbedrijf zelf
gemeten.
ATTRIBUUT:pHVOEDINGSOPLOSSING GEPLAND
VANENTITEITTYPE:voedingsoplossing gepland
OMSCHRIJVING:
DegeplandepHvandevoedingsoplossing.
ATTRIBUUT:pHVOEDINGSOPLOSSING INGESTELD
VANENTITEITTYPE: instelling voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUUT:pHVOEDINGSOPLOSSING NORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normatieve voedingsoplossing
OMSCHRIJVING:
DepHdiedevoedingsoplossing dienttekrijgen omdepH
wortelmediumnormatiefoppeiltehouden.
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ATTRIBUUT:pH/pH-KCLWORTELMEDIUMNORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DepH,pH (KCL)die inhetwortelmedium gewenst isvolgens
eigenervaring ofuitervaringvanderden.
ATTRIBUUT:pHWORTELMEDIUM BEDRIJF
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
bedrijf
OMSCHRIJVING:
DepHvanhetextract.Uitgrond-enpotgrondmonsters wordt
eenextractverkregenvolgenseengestandaardiseerde extractiemethode;voorsteenwolgeldtdathetmonster rechtsteeks
uithetwortelmediumwordtopgezogen.
OPMERKING:
- DepHwordtdoorhetbedrijf zelfgemeten.
ATTRIBUUT:pHWORTELMEDIUM LAB
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:analyseresultaten,ENTITEITSUBTYPE:analyse
lab,voedingselementen
OMSCHRIJVING:
DepHvanhetextract.Uitgrond-enpotgrondmonsterswordt
eenextractverkregenvolgenseengestandaardiseerde extractiemethode;voorsteenwol geldtdathetmonster rechtsteeks
uithetwortelmediumwordtopgezogen.
OPMERKING:
- DepHwordtdooreenanalyselaboratorium gemeten.
ATTRIBUUT:PLAATSAANDUIDING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandeplaatswaareenmedewerkermethet
uitvoerenvaneenbewerkingmoetbeginnen.
CODERINGSVOORSTEL: 9posities/alfanumeriek
OPMERKING:
- Genoemd attribuut zalalleengebruiktwordenwanneerdeplaats
vaneenbewerkingvolgensdewerkopdracht geplandwordtopgedeeld entoegewezen aanverschillendemedewerkers.
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ATTRIBUUT:PLAATSMONSTERNAME
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE: analyseresultaten
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandeplaatswaarmonsters zijngestoken.
CODEINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- inpad
- tussendeplanten
OPMERKING:
- Bijexternevergelijking vanbemestingscijfersishetvan
wezenlijkbelangdatdeplaatsvanbemonstering gelijkis.
Aangeradenwordtombijdemonsternamedebemonsteringsvoorschriften aantehoudendie zijnopgesteld doorhet
BLGGenonderzoek.
ATTRIBUUT: PLANTDICHTHEID
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIVING:
Het (gemiddeld)aantalplantendatperm2 ofperbakmoet
wordenaangehoudenbijhetplanten.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/st
OPMERKINGEN:
- Dem2 moetenwordengelezen alsm2 nettobeteelbareoppervlakte,tenzijditophetbedrijf(stype)nietvoorkomt.In
dergelijkegevallenmoetdem2 wordengelezen alsm2 netto
kasoppervlakte.
- Deplantdichtheid isalleenrelevantwanneerderijafstand
endeafstand opderijvoordebetreffendeteeltniet
relevantzijn.
ATTRIBUUT: PLANTVERBAND
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Eenuniekeaanduidingvooreenaantehoudenplantschemabij
hetplantenmet eenvoorgeschreven plantdichtheid.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT: POTMAAT
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:
Dediametervandepot,gemeten aandebovenrand.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftVBN
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ATTRIBUUT: POTSOORT
VAN ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:

ATTRIBUUT:PRIJSAFZETKANAAL
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:prijsgeraliseerd
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldeprijsperelementaireeenheidprodukt (kg.st),
dieindebetreffendeperiodeverkregen isbijalleverkopen,
waarbijdeafrekeningviahetbetreffende afzetkanaal verlopen
is.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/et
ATTRIBUUT: PRIJS BEDRIJF
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:prijsgerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldeprijsperelementaire eenheid artikel (kg,st),
die indebetreffendeperiodeverkregen isbijverkoopvanaf
hetbedrijf.Indezeprijs zijninbegrepende (intehouden)
afleveringskosten ende (aftedragen)belasting toegevoegde
waarden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ct
ATTRIBUUT:PRIJS OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,ENTITEITSUBTYPE:
v.p.m./artikel
OMSCHRIJVING:
Deovereengekomenprijsvooreenv.p.m./artikel.
ATTRIBUUT: PRIJSVERWACHT
VAN ENTITEITTYPE:marktanalyse
OMSCHRIJVING:
Deverwachteprijsvooreenartikel indebetreffendeperiode.
ATTRIBUUT:PRODUKTIENORMATIEF
VANENTITEITTYPE:produktie normatief
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden teverwachtenproduktievan
eengewas ineenbepaaldeweekgeteeld,volgenseenbepaalde
teeltbeschrijving.

219

R
ATTRIBUUT: RESISTENTIEGEVOELIGHEID
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Dematewaarineengewasbeschermingsmiddel leidttotresistentiebijhettebestrijden schadelijkorgansime.
ATTRIBUUT:RESULTAAT GEWASBESCHERMING
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewastoestand
OMSCHRIJVING:
De invloedvandebehandeling ophetorganismedatschade
heeftveroorzaakt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- slecht
-matig
- redelijk
-goed
-prima
ATTRIBUUT: RIJPHEIDSSTADIUM
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetstadiumwaarinhetprodukt (b.v.chrysant)of
onderdeelvanhetprodukt (b.v.knop)zichfysiologischheeft
ontwikkeld.
CODERINGSVOORSTEL:CBT/VBN -code
ATTRIBUUT:RV (RVCEL)
VAN ENTITEITTYPE:klimaatrealisatie,weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemetenvochtigheidvandekasluchtofbuitenlucht,weergegeven inprocentenvandemaximalehoeveelheidvochtdiedelucht
bijdietemperatuur kanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT: SCHADEDREMPEL
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:aantasting
OMSCHRIJVING:
Populatiedichtheid vaneenschadelijk organisme in,of
aantastingsniveauvaneengewas,waarbijdeschademeetbaar
wordt.
ATTRIBUUT:SCHADELIJK ORGANISME
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Organismedat,leeft inminofmeernauwegemeenschapmetlevend
planteweefsel,waaraanhetzijnvoedselgeheel ofgedeeltelijk
tennadele ervanontrektofopeenanderemanier,schadelijkis
voorplantenofplantaardigeprodukten.
ATTRIBUUT:SCHADEWERKINGAANGEWAS
VANENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Dereaktievaneenbepaaldgewasopeenbehandelingmethet
middel,waarbij eventueelteverwachten schadesymptomenworden
aangegeven.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:SCHADEWERKING OPBIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:v.p.m.
OMSCHRIJVING:
Het schadelijk effectvaneengewasbeschermingsmiddel op
biologischebestrijders,waarnodigaangegevenper
ontwikkelingsstadium vandepredator.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:SCHEUTEN PERPLANT
VNA ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:
Hetaantal scheuten dat zichperpot (plant)ontwikkeld heeft
ophetmomentvanverkoop.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek/st
ATTRIBUUT:SOORT DIENSTVERBAND
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarindemedewerker indienst isvanhet
bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL:
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MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-vast,fulltime
-vast,parttime
- los

ATTRIBUUT:SOORTVOEDINSNORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:normatievevoedingsoplossing, normatieve
voedingstoestand wortelmedium,verbruiknormatiefmeststof
OMSCHRIJVING:
Nadereaanduidingvandebronvanervaring.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- eigenbedrijf
- collega's
-voorlichting
- laboratorium

ATTRIBUUT: SORTERING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:opbrengst gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Degerealiseerdeweekproduktievaneenartikeltenopzichte
vandetotaleweekproduktie (vaneenpartij)vanalle
artikelen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: STARTNORM
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Dematevanvoorkomen (ondergrens)vaneenziekteofplaag,
waarbijbiologischegewasbescherming aangewend kanworden.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:STARTTIJDSTIP INGESTELD
(gelijkaanclusteruitvoering)
VANENTITEITTYPE:instellingstart
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipbehorendebijeentijdstart,waaropeengietbeurt
moetaanvangen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,min (uu,mm)
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ATTRIBUUT:STATUS BEWERKING VOORGESTELD
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Hetaangeven ofeenbewerkingvoorgesteld aldannietvolledig
isuitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-gepland
- opgedragen
-gedeeltelijk voltooid
-voltooid
-verwerkt
ATTRIBUUT:STATUS BEWERKING OPGEDRAGEN
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetaangeven ofeenbewerking opgedragenaldannietvolledig
isuitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- opgedragen
-gedeeltelijk voltooid
-voltooid
- verwerkt

ATTRIBUUT:STATUS OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE:overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Defasewaarindeovereenkomst zichbevindt.
ATTRIBUUT:STEELLENGTE
VAN ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Delengteaanduiding voordebloemensteel zoalsdie inhet
handelskanaal wordtgehanteerd.
CODERINGSVOORSTEL:VBNcode
ATTRIBUUT:STEKKEN PERPOT
VAN ENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE:potplanten
OMSCHRIJVING:
Hetaantal stekkenperpot zoalsdatbijhet planten/opppotten
wordtaangehouden.
CODERINGSVOORSTEL:voorschriftVBN
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ATTRIBUUT:STRALINGSSOM
VAN ENTITEITTYPE: klimaatrealisatie
OMSCHRIJVING:
Desomvandegemeten stralingovereenbepaaldeperiode.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/J percm2
ATTRIBUUT:SYMPTOOM
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE: symptoom
OMSCHRIJVING:
Eenkenmerkvande 'aangetaste'plantwaardoordezezich
onderscheidtvandeoverigeplanten.Tevenswordtdeplaatsvan
aantastingaangegeven.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- donkere ingezonkenvlekkenopblad
- donkerevlekken opstengel
-enz.
ATTRIBUUT:SYMPTOOM VASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:watergift/
bemesting, gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Vastgesteld kenmerkvande 'aangetaste'plantwaardoordeze
zichonderscheidtvandeoverigeplanten.Tevenswordtde
plaatsvanaantastingaangegeven.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-donkere ingezonkenvlekkenopblad
-donkerevlekkenopdestengel
- enz.

T
ATTRIBUUT:TAAKTIJDFORMULE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Derekenregel omdetaaktijduitterekenenwanneerdeze
afhankelijk isvaneenaantalnaderaantegeven invloedsfaktoren.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
OPMERKING:
- Deinvloedsfactoren aanteduidenmetXprod.,XI, X2,enz.
ATTRIBUUT:TAKGEWICHT
VANENTITEITTYPE:artikel,ENTITEITSUBTYPE: snijbloemen
OMSCHRIJVING:
Gewichtvaneennadertebepalenaantaltakkenvaneenprodukt.
CODERINGSVOORSTEL:VBN -code
ATTRIBUUT:TEELTJAAR
VANENTITEITTYPE:gewastoestand normatief
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetaantaljaar/jarendatdeteeltreeds inde
kasverblijft.
ATTRIBUUT: TEELTPERIODENUMMER
VANENTITEITTYPE:gewastoestand normatief
OMSCHRIJVING:
Deperiodewaarindeteeltzichbevindt.
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER
VANENTITEITTYPE:normatieve gewastoestand
OMSCHRIJVING:
Deweekwaarindeteeltzichbevindt,geteldvanafhetbeginvan
deteelt.
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER GEPLANDEUITVOERING
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland,bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deteeltweekwaarineengeplandebewerking (mogelijk)
uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerkingvoorgenomen,
bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Deteeltweekwaarin een inventarisatiemoetwordenverricht.
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ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMERUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Deteeltweekwaarin eenvoorgesteldebewerking (mogelijk)
uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:TEMPERATUURSOM ONTWIKKELINGSFASE
VANENTITEITTYPE:ontwikkelingsfase schadelijk organisme
OMSCHRIJVING:
Hetaantalgraaddagendatondernormaleomstandigheden benodigd
isomdedesbetreffendeontwikkelingsfase tedoorlopen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/graaddagen
ATTRIBUUT:TIJDSTIPAANVANGWERK
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerkinguitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropmetdeuitvoeringvandebewerking
isbegonnen,devoorbereiding meegerekend.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
ATTRIBUUT:TIJDSTIPGEPLAND
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropmetdebewerkingmoetworden
begonnen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
ATTRIBUUT:TIJDSTIPGEWENST
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipvandedagwaaropdeuittevoerenhandelinghet
bestekanwordenuitgevoerd,geziendegewensteklimaatomstandigheden ofdeaktiviteitvan (deaantasting op)hetgewas.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uur
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T
ATTRIBUUT:TIJDSTIP INSTELLING
(aanpassing opclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE: instelling hoeveelheid
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaarvanafde instelling relevant isvoorde
werkingvandeprocesautomaat (endaarbijeenvoorgaande
instellingvervangtwanneerditnietapartvermeldwordt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/uur,min
OPMERKING:
-Voorveel installaties zaldittijdstip samenvallenmethet
tijdstip datviahetbedieningspaneel wordt ingevoerd.
ATTRIBUUT:TOTAALTOTWEEKNUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:opbrengstgerealiseerd,prijsgerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaaroverdeopbrengstvaneenpartij
getotaliseerd is,bijeenjarigeteeltengeteldvanafplanten,
bijmeerjarigeteeltengeteldvanafdejaarwisseling.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/totaal totwk
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ATTRIBUUT:UITVAL
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Hetaantalplantendatopbasisvaneenbepaald symptoomop
eenbepaaldedatumuitdepartijwordtverwijderd.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:URGENTIE
VANENTITEITTYPE:bewerking
OMSCHRIJVING:
Denoodzaakvoorhetuitvoerenvaneenbepaaldebewerking.
Bijhetvaststellenvandezewaarde isrekening gehouden
metkostenenbatendievoortvloeienuithetwel ofniet
uitvoerenvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:URGENTIEVASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Devastgestelde noodzaakvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking,eventueelbijgesteld opgrondvandeaktuele
omstandigheden. Bijhetvaststellenvandezewaarde isrekeninggehoudenmetkostenenbatendievoortvloeien uithetwel
ofnietuitvoerenvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT:VAARDIGHEID
VAN ENTITEITTYPE:vaardigheid
OMSCHRIJVING:
Dedoelmatigheid waarmeeeenpersoon ofeengroeppersoneneen
werkopdracht bijeengegevenwerkmethodeuitvoert.
ATTRIBUUT:VATBAARHEID
VANENTITEITTYPE:afwijking
OMSCHRIJVING:
Hetgeheelvaneigenschappen dateenplantmeerofminder
geschiktmaakt alswaardplantvooreenschadelijkorganisme.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- uiterstvatbaar
- zeergoedvatbaar
-goedvatbaar
-vatbaar
-vrijvatbaar
-vrijweinigvatbaar
-weinigvatbaar
- zeerweinigvatbaar
- onvatbaar
ATTRIBUUT:VEILIGHEIDSTERMIJN
VANENTITEITTYPE:vlottendproduktiemiddel,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbeschermingsmiddelen
OMSCHRIJVING:
Wettelijkverplichtetermijndieminimaal aangehouden dientte
worden tussende laaatstetoedieningvaneenchemisch
gewasbeschermingsmiddel endeoogst.
CODERINGSVOORSTEL:
OPMERKING
- Deveiligheidstermijn ishetgevolgvandegestelde
residutolerantie.
ATTRIBUUT:VERDELING AANTASTING
VAN ENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Dematewaarindeschadelijke organismen c.q. desymptomenin
hetgewasvoorkomen.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- verspreid
-pleksgewijs
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ATTRIBUUT:VERHOUDING SCHADELIJK ORGANISME/PREDATOR
VANENTITEITTYPE:gewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Verhoudingsgetal vanhetaantalvoorkomende schadelijke
organismenenhetaantalvoorkomendebiologischebestrijders.
Hetgetalkanwordenbeschouwd alsmaatvoordeeffectiviteit
vandebestrijding.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:VERHOUDING SCHADELIJKORGANISME/PREDATORGEWENST
VANENTITEITTYPE:normatievegewastoestand,ENTITEITSUBTYPE:
gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Verhoudingsgetal vanhetaantalvoorkomende schadelijke
organismenenhetaantalvoorkomendebiologische bestrijders
dat isgewenstomdeingezettebestrijding effectief tekunnen
noemen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:VERPAKKING
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:artikel
OMSCHRIJVING:
Denaamv.p.m.welkegebruiktwordtomeeneenheid produktin
teverpakken.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-PE-folie
-voorbedruktehoes
-enz.
TOELICHTING:
Ondereenheidwordtverstaan stuksofbos,afhankelijkvanhet
typeprodukt.
ATTRIBUUT:VOCHTTOESTANDWORTELMEDIUM NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:normatieve vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Deondernormaleomstandigheden aanwezigehoeveelheid vocht
datbinnenhetwortelmediumbeschikbaaris.
ATTRIBUUT:VOCHTVOORRAAD
VANENTITEITTYPE:vochthuishouding
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvochtdiebinnenhetwortelmedium beschikbaar
is.
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V
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbij 1,diebij
elkaarhorendeentiteitenvan 1entiteittype,vanelkaaronderscheid.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
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ATTRIBUUT:WACHTTIJD
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerkingsrandvoorwaarde, ENTITEITSUBTYPE:
bewerkingsvoorschrift
OMSCHRIJVING:
Aldannietwettelijkvastgesteldetijdsduurdieminimaal dient
tewordenaangehouden tussentoedieningvaneenchemisch
gewasbeschermingsmiddel en:
-hettelenvaneengewas
-hetbetredenvaneenbehandelde ruimte
-hetbetredenvaneenruimtemetbehandeld gewas
-hetuitvoerenvaneenvolgende (voorgeschreven) behandeling
-het inzettenvaneenbiologische bestrijding
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/dagen,uren (dd,uu)
ATTRIBUUT:WATERGEEFSYSTEEM
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:kraanvak
OMSCHRIJVING:
Naamvoorhettypewatergeefsysteem,dat inhetkraanvak
voorkomt.
CODERINGSVOORSTEL:
01-druppelleiding zonder recirculatie
02-druppelleidingmet recirculatie
03-gietdarm
04-eb-vloed systeem (recirculerend)
05-sproeileiding tussengewas
06-sproeileiding bovengewas
07-voedingsfilm (recirculerend)
08-slang
09-overig
DOMEIN:WEEKNUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindebetreffendedatum
valt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/alfanumeriek/jaar,
weeknr.,(jjjj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland,bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/alfanumeriek/jaar,
weeknr.,(jjjj,ww)
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ATTRIBUUT:WEEKNUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland,bewerkingvoorgenomen,
bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineeninventarisatiemoet
wordenverricht.

w

CODERINGSVOORSTEL: 6posities/alfanumeriek/jaar,
weeknr.,(jjjj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER START
VANENTITEITTYPE:gewastoestand normatief,partij
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindebetreffendeteelt
start/isgestart.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/alfanumeriek/jaar,
weeknr.,(jjjj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineenvoorgesteldebewerking (mogelijk)uitgevoerd dientteworen.
ATTRIBUUT:WERKINGSSPECTRUM
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Dereeksvan (schadelijke)organismenenhun ontwikkelingsstadia
waartegen eengewasbeschermingsmiddel werkzaamis.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:WERKINGSDUUR MIDDEL
VANENTITEITTYPE:v.p.m. ENTITEITSUBTYPE:gewasbeschermingsmiddel
OMSCHRIJVING:
Periodewaarin eenwerkzame stof ineenorganismeof inhet
milieuwerkzaamblijft.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:WERKTIJD BENODIGD
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuittevoerenbewerking,aangepast
aandeopgedragen omvangvandeopdracht,de omstandigheden
vandepartij/hetobjectendevaardigheid vandemedewerker.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minof0,1 uur
OPMERKING:
- Dewerktijd afterondenopeenhedenvan 15minof0,25uur.
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ATTRIBUUT:WERKTIJD BESTEED/WERKTIJD BESTEEDTOTAAL
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:arbeidgerealiseerd,bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Detijddieopdebetreffendedatum ofgedurendedebetreffendeperiode,isbesteed aanhetuitvoerenvandebewerking,
inclusiefdedaartoebehorendevoorbereidendewerkzaamheden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minof0,01 uur
ATTRIBUUT:WERKTIJDGEPLAND
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuittevoerenbewerking, aangepast
aandeopgedragen omvangvandeopdrachtende omstandigheden
vandepartij/hetobject.
CODERINGSVOORSTEL:
OPMERKING:
- Dewerktijd afterondenopeenhedenvan 15minof 0.25uur.
ATTRIBUUT:WERKTIJD PEREENHEIDBESTEED
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd besteedper 100bewerkteeenheden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1min
ATTRIBUUT:WERKTIJD PEREENHEIDGEPLAND
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd per 100eenheden,aangepastaande omstandigheden
voorhetgewasofhetobject.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1min
ATTRIBUUT:WERKZAMESTOF
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:v.p.m.ENTITEITSUBTYPE: gewasbescherming
OMSCHRIJVING:
Bestanddeelvanhetgewasbeschermingsmiddel datdewerkingvan
hetmiddelbepaalt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- captan
- bitertanol
-oxamyl
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ATTRIBUUT:WINDSNELHEID
ENTITEITTYPE:weergesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemeten snelheidwaarmeedebuitenlucht zichverplaatst. (Over
dehoogtewaaropgemetenwordtdienenafsprakenteworden
gemaakt).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/m perseconde.
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