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INLEIDING 

Teeltregistratie van Dacom is een slimme en snelle manier om activiteiten op percelen te registeren. Zorg 
met gemak dat je teeltregistratie op orde is en voldoe automatisch aan alle certificeringen. Dacom 
Teeltregistratie is te gebruiken door in te loggen op www.dacom.nl of door middel van de mobiele Dacom 
Teeltregistratie app. Door in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord, kom je automatisch op jouw 
virtuele boerderij.   

DACOM ACCOUNT 

Voorafgaand aan de registratie moet je beschikken over een Dacom account. Als je al een Dacom account 
hebt, hoeft je geen nieuw account aan te maken. Maak een account aan door naar www.dacom.nl te gaan. 
Selecteer ‘Login' in de rechterbovenhoek en druk op 'Aanmelden'. Volg de instructies in de wizard en je bent 
klaar om te beginnen. Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je zowel inloggen in de webapplicatie als 
in de mobiele applicatie. 

Download de Dacom Teeltregistratie app uit de Google Play Store of App Store. 
 
 

WEBAPPLICATIE  

Om te kunnen registreren moet je eerst percelen intekenen via het onderdeel ‘Kaart’. Als er percelen zijn 
ingetekend dan kun je op deze percelen registraties vastleggen.  

PERCELEN INTEKENEN 
Ga via het menu naar het onderdeel ‘Kaart’. Percelen kunnen op 
3 verschillende manieren worden ingetekend: 
1. Percelen intekenen zoals deze in voorgaande jaren zijn 
opgegeven bij RVO voor de ‘Gecombineerde Opgave’. 
2. Zelf percelen intekenen 
3. percelen inlezen vanaf RVO.nl  

Deze verschillende mogelijkheden leggen we stap voor stap uit:  
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1. PERCELEN INTEKENEN ZOALS DEZE VOORGAANDE JAREN ZIJN OPGEGEVEN BIJ RVO VOOR 
DE ‘GECOMBINEERDE OPGAVE’. 
Verschuif de kaart met de muis naar het gebied waar de percelen liggen.  

a. Via  het symbool rechts boven kun je een adres zoeken. Zoom in met je muiswiel of via  
de schuifbalk naar het perceel dat je wilt intekenen. Klik op de toverstaf rechtsboven  
om de percelen ingetekend te zien. Er verschijnt dan een oplichtende heldere groene 
rand om de percelen heen.  

b.         Klik op het gewenste perceel en klik op ‘Maak’. Vul de ‘Eigenschappen’ van het perceel in:  

• Vul de gewenste naam in.  
• De oppervlakte is op basis van de ingetekende vorm, maar kan worden aangepast.  

• Klik op ‘kies gewas’, typ de naam van het gewas en kies het juiste gewas. Let op  
 dat wel het juiste gewas wordt gekozen en voorkom dat er nieuw gewas wordt  
aangemaakt.  

• Klik op ‘kies ras’ en typ de naam van het ras. Let op dat wel het juiste ras wordt  
gekozen en voorkom dat er een nieuw ras wordt aangemaakt. 

• Kies het teeltdoel. 
• De afnemer wordt ingevuld op basis van het gekozen contract.  

• Een contract is alleen te kiezen als er een contract bij het onderdeel ‘Contracten’ 
 is aangemaakt. Alleen de gegevens van percelen die aan een contract zijn 
gekoppeld kunnen worden gedeeld met de afnemer.  

• Standaard is de ‘Van Tot’ periode gelijk aan die van het bouwplan. Dit kan ongewijzigd 
blijven.  

• Kies eventueel een ‘Voorvrucht’. 

• Kies eventueel een ‘Groenbemester’. 
• Kies eventueel een eigenaar.  

2. ZELF PERCELEN INTEKEN  
a. Als een perceel nog niet eerder is ingetekend of er moet een gedeelte van een  

perceel worden ingetekend, dan kunnen je deze zelf intekenen. Verschuif de  
kaart door er met de muis op te klikken en dan de muis te bewegen naar het gebied 
waar de percelen liggen. Als je op adres wilt zoeken klik je op het symbool in afbeelding 
1. Zoom in met de muiswiel of via de schuifbalk (afbeelding 2) naar het perceel dat je 
wilt intekenen. Klik op het potlood (afbeelding 5) om de percelen in te tekenen. Er 
verschijnt dan een oplichtende heldere groene rand om de percelen en een oranje stip 
die je met de muis kunt bewegen.  

b. Klik op de hoek van het perceel en beweeg de muis naar de volgende hoek, aangekomen 
op die hoek dubbelklik je met de muis. Ga zo verder tot het perceel is ingetekend. 
Dubbelklik tot slot op de laatste hoek van het perceel en klik op ‘Maak’ (Afbeelding 4). 

Vul de eigenschappen in zoals bij stap 1b. 
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Afbeelding 1: Adres zoeken 

Afbeelding 3: Toverstaf

Afbeelding 4: Maak

Afbeelding 5: Potlood 

Afbeelding 6: Zelf  
ingetekend perceel



3. PERCELEN INLEZEN VANAF RVO.NL  
 

a. Importeer percelen vanaf RVO.nl door te klikken op het symbool in afbeelding 7 en 
selecteer vervolgens ‘Importeer shapebestand(en)’ of ‘Import/Export’. Klik vervolgens 
in de linkerkantlijn op ‘Importeer uit RVO’. Hier staat uitgelegd hoe je moet importeren.  

b. Na het importeren moet via ‘Importeer Shapefile’ het perceel daadwerkelijk worden 
ingeladen. Klik in de kolom link op het pijltje naar rechts.  
- Kies bij DBF-veld een veldnaam voor REGELINGPE 
- Laat bij groepeer op eigenschap ‘Geen’ staan 
- Klik bij maak kavel/gewasperceel op gewasperceel 
- Kies het gewenste bouwplan bij ‘Importeer in bouwplan’ 
- Zet een vinkje bij de percelen die je wilt importeren. Door te klikken op ‘Selecteer’ 

 worden alle percelen geselecteerd  
- Klik op importeer selectie  

Na het importeren kunnen de eigenschappen van de percelen worden aangepast zoals bij stap 1b.  

OVERIGE MOGELIJKHEDEN 
 

1. PERCEEL OPKNIPPEN 
Met de schaar-knop kan een gedeelte van een perceel worden afgeknipt. Klik 
buiten het perceel, beweeg de muis naar de andere zijde van het perceel en 
dubbelklik. Indien gewenst kan de vorm van het af te knippen gedeelte worden 
gewijzigd door het blauwe blokje aan te klikken en te verplaatsen of door de muis 
te bewegen:   

In het scherm ‘Splits’ kun je het gewasperceel aanvinken, kiezen of beide  
percelen bewaard moeten blijven of kan de naam worden gewijzigd.  
Door te klikken op de knop ‘ Opslaan’ worden de wijzigingen opgeslagen.  

2. PERCELEN SAMENVOEGEN   
Met de knop ‘Samenvoegen’ (Afbeelding 9) kunnen percelen worden samengevoegd. Na selectie 
kun je de gewenste percelen aanklikken en samenvoegen. Samenvoegen kan alleen als de 
percelen tegen elkaar aan liggen.  

3. VORM VAN EEN PERCEEL AANPASSEN 
Na het aanklikken van een perceel kan de Gereedschap-knop worden gebruikt om de vorm van 
een perceel aan te passen. Pas de vorm aan door een blauw blokje aan te klikken en met de muis 
te verplaatsen. Herhaal dit tot de gewenste vorm is bereikt. Kies in het Verander-scherm de 
oppervlakte die moet worden gebruikt en klik op ‘Opslaan’.  
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Afbeelding 7:  
Importeren 

Afbeelding 8:  
Schaar

Afbeelding 9:  
 Samenvoegen 

Afbeelding 10:  
Gereedschap

http://RVO.nl


 
4. RAND VAN EEN PERCEEL TEKENEN 
Gebruik na het aanklikken van een perceel de knop in Afbeelding 11 om een rand om het perceel  
te tekenen. Als dit is opgeslagen worden dit twee percelen.  
 

5. AFSTAND METEN 
Met de pijl-knop (Afbeelding 12) kun je de afstand meten. Klik op de gewenste positie en beweeg  
de muis in de gewenste richting. Door te klikken kun je van richting wijzigen en wordt de totale 
 afstand gemeten. Door te dubbelklikken stop je met het meten van de afstand. Als je op het  
kader drukt wordt de gemeten afstand weergegeven. Door op annuleer te klikken wordt  
het meten van de afstand afgesloten.  

TEELTREGISTRATIE  

Het registreren van activiteiten op percelen kan via de webapplicatie of via de mobiele applicatie. De 
instellingen bepalen wat en hoe er kan worden geregistreerd. De instellingen zijn te vinden in de 
instellingen-pagina van de webapplicatie. Het oranje vak met het witte vinkje geeft aan dat de betreffende 
activiteit geregistreerd kan worden. Door te klikken op het grijze vinkje voor de activiteit kan per activiteit 
worden ingesteld welke eigenschappen en methodes actief moeten zijn. 

Eigenschappen en methodes zijn ook zelf toe te voegen. Deze zijn te herkennen aan de toevoeging 
(handmatig). Om te kunnen registreren moet er minimaal een perceel worden geselecteerd.  

REGISTREREN 
1. Een perceel kan worden geselecteerd door op het perceel op de kaart te klikken of door de gewasperceel 
selectietool te gebruiken. Op de kaart kun je één of meerdere percelen selecteren. Door te klikken op de 
knop Gewaspercelen kun je vervolgens:  

• Eén of meerdere percelen aanklikken  

• Klikken op een gewas. Alle percelen met dat gewas worden dan geselecteerd 
• Klikken op een groep. Alle percelen in die groep worden dan geselecteerd 

• Klikken op een ras. Alle percelen met dat ras worden dan geselecteerd 
• Klikken op een afnemer. Alle percelen met die afnemer worden dan geselecteerd 

De betreffende percelen worden dan lichtblauw omkaderd op de kaart en groen in de lijst. 
Het is mogelijk om percelen uit deze selectie te halen door erop te klikken.  

2.   Na het selecteren is de Registratie-knop actief. Door op  de knop te klikken wordt het registratiescherm    
      geopend.  

• In de kolom Waar? Staan de geselecteerde percelen.  

• In de kolom Wanneer? Kunnen de betreffende velden worden ingevuld  
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Afbeelding 11:  
 Rand tekenen 

Afbeelding 12:  
Pijltjes knop

Afbeelding 13: 
Registratie 



• In de kolom Wat? Leg je vast welke activiteit het betreft. Per activiteit verschillen de onderdelen die 
kunnen worden ingevuld. Sommige zijn verplicht, andere niet. Wordt een verplicht veld overgeslagen dan 
verschijnt een melding bij het opslaan van de registratie en wordt aangegeven welk veld nog moet 
worden ingevuld. 

BEMESTING EN GEWASBESCHERMING 
Twee veelgebruikte vormen van registratie zijn Bemesting & Gewasbescherming. Bij Bemesting en 
Gewasbescherming kan het gebruikte product worden gekozen uit de lijst met beschikbare producten. Door 
de naam van het product in te typen wordt de lijst gefilterd op hetgeen dat is ingetypt. Het juiste product 
kan worden aangeklikt door met de pijltjestoets erheen te gaan en op Enter te drukken.  
De lijst bestaat uit: 
• Mijn mest, de meststoffen die op voorraad zijn 

• Mest, de lijst met meststoffen die bij Dacom bekend zijn 
• Mijn andere producten, de producten die niet onder Mest of GBM vallen  

• Mijn GBM, de gewasbeschermingsmiddelen die op voorraad zijn 

• Kunstmest, de lijst met kunstmeststoffen die bij Dacom bekend zijn 
• GBM, de lijst met gewasbeschermingsmiddelen die bij Dacom bekend zijn 

• Overige producten die bij Dacom bekend zijn niet vallend onder Mest of GBM 
 
Als de Toelatingen app is geïnstalleerd wordt bij Gewasbescherming aan de hand van de 
 eigenschappen van het perceel (gewas en teeltdoel), het gebruikte product en de dosering  
bepaald of het product volgens het gebruiksvoorschrift mag worden toegepast. Indien de 
 toepassing afwijkt vanhet gebruiksvoorschrift dan wordt dit kenbaar gemaakt met een rode 
i (afbeelding 14) . Door op het rode i’tje te klikken wordt een tabel getoond met de afwijkingen. 

Wij adviseren om bij onduidelijkheden in het notitie veld te verklaren waarom het middel volgens 
jou wel mag worden toegepast. Aan het gebruik van de Toelatingen app kun je geen rechten 
ontlenen. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en 
onderhouden van de Toelatingen app kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en 
actualiteit van de geboden informatie. 
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Afbeelding 14:  
Rode i



MOBIELE APPLICATIE  

DE TEELTREGISTRATIE APP 
Met de Teeltregistratie app kan ook de teeltregistratie worden vastgelegd. Deze app is te downloaden via 
de App store of Google Play Store. Om in te loggen gebruik je hetzelfde e-mailadres en wachtwoord als bij 
de webapplicatie. 
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Na het inloggen is de kaart in de buurt van 
de huidige locatie te zien: 

Door te klikken op dit symbool 

wordt de kaart in de omgeving van de percelen 
getoond. 
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Je kunt de percelen selecteren door erop te 

drukken. Na het selecteren van één of meerdere 
percelen druk je op het + teken om 
een registratie te doen.

Kies vervolgens een activiteit en vul de 
velden in (minimaal product en dosering) en 
selecteer ‘Opslaan’. 

Door rechtsboven het symbool met de drie  
streepjes te selecteren, klapt het menu open.  
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Door ‘Percelen’ te selecteren wordt de lijst met 
percelen getoond. 

Ga terug naar het menu en selecteer 
‘Werk’ om de uitgevoerde 
registraties te zien. 

Deze zijn standaard gesorteerd op datum en 
perceel. 

Ook vanuit dit scherm kan het ‘+’ teken worden gebruikt om te registreren. Als je direct het ‘+’ teken 
geselecteerd, dan moet er wel een perceel worden gekozen. Wordt er eerst een registratie geopend 
en dan op het ‘+’ teken geklikt dan wordt de registratie op het betreffende perceel vastgelegd. 

Foto  
Met het camera symbool kunnen er foto’s worden vastgelegd. De foto’s kunnen afzonderlijk als 
registratie worden vastgesteld en het is ook mogelijk om tijdens een registratie er een foto aan 
toe te voegen. Dit kan een nieuwe foto zijn of een foto die reeds op het apparaat is opgeslagen. 



INSTELLINGEN 
 
1. WISSELEN VAN BOERDERIJ  
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Via het menu-symbool kun je ook wisselen van  
boerderij, mits je toegang hebt tot 
meerdere boerderijen.  

Via het menu-symbool kun je ook wisselen van  
bouwplan, mits je toegang hebt tot meerdere 
bouwplannen.  



2. GEGEVENS SYNCHRONISEREN MET DE WEBAPPLICATIE 
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Met GPS modus wordt bepaald welke 
omgeving op de kaart getoond moet worden.  

In dit scherm kun je ook handmatig de 
gegevens synchroniseren met de 
webapplicatie.  

De gemaakte foto’s worden in het geheugen 
van de app bewaard. Door te drukken op “Klik 
om de foto cache te legen” worden de foto’s 
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