
Tips voor de start van registratie

Belangrijk voordat met de registratie 
wordt begonnen is om alle locaties 
goed te controleren en aan te passen 
in MijnBKD. Zo kan een perceel aan 
een adres worden toegevoegd of een 
oude locatie, die niet meer wordt ge-
bruikt, worden verborgen. Dit zorgt 
voor een soepele en overzichtelijke 
registratie.

Is een partij aangekocht, dan is het 
ook belangrijk om deze eerst toe te 
voegen onder cultivarbeheer. Gebruik 
hierbij altijd het juiste herkomst-
nummer.

Het raadzaam om vooraf in de 
instellingen de voorkeurs registratie-
-eenheid in te stellen. Dan staat 
overal standaard de juiste eenheid 
ingevuld. 

Registreren vanuit locaties heeft het 
voordeel dat de invoer overeenkomt 
met het plantboekje. 
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Veelgemaakte fouten

Tips tijdens de registratie

Niet alle partijen hoeven in één keer 
ingevoerd te worden. Dit kan over een 
periode van tijd. De registratie afronden 
gebeurt als alles klopt, gecontroleerd en 
compleet is. Dit scheelt achteraf
wijzigingen door ons Service center.

Belangrijke items om per registratie te 
controleren, zijn:
- de oppervlakte
- het herkomst-nummer
- de teeltsoort 
- de gewenste te behalen klasse. 

De te behalen klasse is afhankelijk van 
het gewas en/of de bemonstering. Is 
een partij bemonsterd, controleer dan 
ook of deze aan het juiste monster 
gekoppeld is. Dit kan door het monster-
overzicht te raadplegen.

We raden ook aan om het aantal 
bedden en de plantvolgorde in te 
voeren. Dit is niet verplicht, maar 
scheelt werk en tijd voor de keurmees-
ter en daarmee kosten voor de teler. 

Een andere handig (maar niet verplicht) 
veld is de partij-aanduiding. Bij meerde-
re partijen van één cultivar wordt 
hiermee makkelijk duidelijk wanneer het 
om welke partij gaat.

Is er sprake van AM besmette grond? 
Dan is het ook belangrijk hier goed mee 
om te gaan in de registratie. Gebruik 
altijd het AM-dossiernummer. Voeg AM-
-besmette grond als apart perceel toe in 
het locatie-overzicht. BKD mag, na het 
starten van de veldkeuring, niet-AM-vrije 
grond namelijk niet meer voor afsplitsen 
van een perceel. 

Het Service center van BKD wordt 
dikwijls na de registratie nog in-
geroepen om een fout te hertstellen. 
Ofwel door de teler zelf die een 
wijziging wil doen, of door de 
keurmeester die een fout te velde 
constateert. Dit laatste gaat natuurlijk 
wel in overleg met de teler. 

Fouten die vaker terugkeren zijn:

- Een verkeerde jaargang/ teeltsoort, 
met name bij hyacint en lelie; 
- Registratie op een verkeerd perceel;
- Percelen aan de andere kant van de 
weg of op een ander adres worden 
onder 1 locatie gehangen;
- Het opgeven van een verkeerde 
oppervlakte
- Het opgeven van een verkeerd 
herkomstnummer, waardoor ook 
monsters verkeerd gekoppeld zijn. 

Wist u dat er in MijnBKD van bijna alle 
handelingen instructievideo’s terug te 
vinden zijn onder de informatie-knop 
in de menubalk?

Elk jaar registreren telers de door hun geplante partijen en percelen bij BKD. De 
registratie van de voorjaarsgewassen is in januari afgerond en de registratie van 
zomergewassen is voor enkele gewassen gestart en staat voor de andere gewassen 
weer voor de deur. Telers van bloembollen maken voor de registratie bij BKD gebruik van 
MijnBKD. Hierin worden percelen aangewezen en aangegeven wat per perceel geteeld 
wordt. Dit is het derde jaar dat in MijnBKD wordt geregistreerd, daarom delen we graag 
wat tips van ons Service center voor een snelle, soepele en foutloze registratie.


