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Handleiding TeeltCentraal 

Deze handleiding is bedoeld voor Schoon Water voor Brabant deelnemers 
die hun spuitregistratie online invoeren via TeeltCentraal van Agrovision. 

Inloggen 

Inloggen op TeeltCentraal kan via de website van Schoon Water voor 
Brabant (www.schoon-water.nl). U komt nu op de webpagina van 
TeeltCentraal waar u kunt inloggen. Gebruik hiervoor uw inlogcode en 
wachtwoord. Indien u deze nog niet hebt, kunt u deze aanvragen bij CLM 
(voor contactgegevens zie pagina 6).  

 

Dan klikt u op TeeltCentraal. Op de welkomstpagina staat een korte uitleg 
over de werking en het gebruik van TeeltCentraal. 
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Aandachtspunten 

• Bij sommige onderdelen treft u het volgende symbool  aan . Als u 
hier met uw cursor naar toegaat dan ziet u informatie over het 
betreffende onderwerp. 

• Als u een scherm heeft ingevuld, sla dan uw ingevoerde gegevens 
op door op de knop “OPSLAAN” te klikken. 

• Let op bij het invullen dat u voor elk onderdeel de juiste datum 
invult. 

• Bij een invoerveld met keuzemogelijkheden staat standaard “geen 
keuze”. Door het vinkje achter dit veld aan te klikken kan u  een 
keuze maken. 

Aanmaken perceel 

De invoer wordt gestuurd via het menu links op het scherm. Eerst voert u 
via de menu-optie Percelen de algemene gegevens betreffende de 
teelt/het perceel in. De gegevens die minimaal ingevoerd moeten worden 
zijn: 

• Perceelsnaam 
• Land 
• Teeltjaar 
• Gewas 
• Oppervlakte 
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Voor het juist berekenen van de milieubelasting is het belangrijk dat u alle 
percelen opgeeft. Ook percelen waar geen gewasbeschermingsmiddelen 
zijn ingezet. Voor deze percelen vinkt u onderaan de optie “Op dit perceel 
wordt geen bespuiting uitgevoerd!” aan. 

 

Nadat u alles heeft ingevuld, en heeft opgeslagen, gaat u terug naar het 
hoofdmenu. Daar staat nu uw ingevoerde teelt. U kunt ook een perceel 
kopiëren (zie onderstaande figuur) 
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Onder het kopje Registratie per perceel kunt u gegevens toevoegen over 
bemestingsonderzoek, zaaien/poten/planten, gewasbescherming etc. In 
de handleiding wordt alleen het invoeren van gewasbescherming 
uitgelegd, aangezien alleen deze gegevens door het Project Schoon Water 
voor Brabant gebruikt worden. U kunt natuurlijk wel voor uw eigen 
administratie andere gegevens toevoegen. 

Gewasbescherming 

Bij de menu-opties Gewasbescherming voert u de registraties in op het 
perceel dat u bij de menu-optie Percelen geselecteerd heeft. De gegevens 
die minimaal ingevoerd moeten worden zijn: 

• Datum 
• Bespoten oppervlakte (ha) 
• Spuitmethode 
• Middel en dosering 

 

Let erop dat u na elke invoer rechts onderin op de knop 
<Opslaan> klikt!  
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Rapporten 

Een overzicht van uw teeltregistraties kunt u maken via de knop 
Perceelsverslag op het scherm Percelen. 

Delen met Schoon Water voor Brabant 

Als alle spuitgegevens van een perceel voor het teeltseizoen zijn 
ingevoerd, dan dient onder het kopje Percelen compleet aangevinkt te 
worden. Door het aanvinken van compleet  geeft u akkoord om uw 
registratie voor Schoon Water voor Brabant (CLM) beschikbaar te stellen. 
Alleen dan worden uw gegevens verwerkt. 

Let op! Als u Compleet heeft aangevinkt, kunt u uw registraties niet meer 
wijzigen. Wel kunt u rapporten blijven opvragen. Indien u toch wijzigingen 
wil doorvoeren of informatie toevoegen dan kunt u contact op nemen met 
CLM. 
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Contact 

CLM beheert voor het project Schoon Water voor Brabant TeeltCentraal. 
De contactpersonen bij CLM zijn: 

• Lien Terryn: lterryn@clm.nl of 0345 470 725 
• Yvonne Gooijer: ygooijer@clm.nl of 0345 470 719 

 

 

 

!
Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische 

onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie is 

een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa 

en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Stichting Duinboeren. 

Secretariaat(Schoon(Water:(
CLM,!Postbus!62!4100!AB!Culemborg!

t!0345!470700!!f!0345!470799!
e!info@clm.nl!!i!www.schoonDwater.nl!


