
  
 

                         

  

De opgave dient aan te sluiten met de eventueel aanwezige techniche management administratie

Voorraden per 

                                        
BEDRIJF: 

 Levende  have 

Rundvee Diercategorie Aantal 
Melk-/zoogkoeien 

  jaar1 < jongveeVrouwelijk 

Vrouwelijk  jaar 1 > jongvee 

Fokstieren  jaar 1 < 

Fokstieren  jaar 1 > 

Vleeskalveren 

Vleesstieren 

100  120 + 

101 

102 

103 

104 

110  112 t/m 

121  125 t/m 

Varkens Diercategorie Aantal 
Fokzeugen 

Opfokzeugen 

Beren 

Slachtzeugen 

Biggen 

Biggen  zeug bij 

Biggen  gespreend 

400  401 + 

402  404 t/m 

405   406+ 

410 

Vleesvarkens 411 

 

 

  

Schapen Aantal 
Fokschapen 550 

Overige  schapen 551 

Voedsters 900 

Rammen 

Jongen  voedsteres bij 

Vleeskonijnen 

 

Konijnen Aantal 

Paarden 410 

Nertsen  

Overige  dieren Aantal 

901 

903 

Pluimvee Aantal 

Leghennen 

Opfokhennen 

hok  1 

hok  2 

hok 3  

Parenhoenders 
Inzetdatum 

Vleeskuikens 

hok 1 

hok 2 

hok 3 

hok 1 

hok 2 

hok 3 

Overige voorraden 
Hoeveelheid Bedrag excl BTW

(kostprijs/inkoopprijs)
 

Veevoer: 
€ 
€ 
€ 

Klantnummer: 

 

Mais  (ha.) kuil in 
Kuilgras: 

 hectares  -     aantal

 snedes      - aantal
     - aantal  kuilgras ha. 

Balen  (stuks) hooi 
Eieren  (stuks/kg) 
Brandstoffen: 

-      Huisbrandolie 

-      Diesel 

-      Petroleum 

-      overige 

 
x 

1

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€  

Meststoffen 

Bestrijdingsmiddelen 
Mest in put (m³) 

 Hoeveel m³ wordt hiervoor extern afgezet 

€ 
€ 
€ 
€ 

1
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2

 
BEDRIJF: Klantnummer: 

Gewassenopstand 
Oppervlakte Bedrag excl BTW

(kostprijs/inkoopprijs)
 

€ 
€ 
€ 

€ 

  
Oppervlakte Teelperiode 

Teeltplan 2019
Gewas 

Aankoop  gewassen: staande velde te 
Oppervlakte   Bedrag excl BTW (inkoopprijs) Oppervlakte 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

         Productierechten en quota per 
Soort Hoeveelheid 

  Oppervlakte    

 ha   

   
  ha   

   ha   
   ha 

    
  ha   

   ha   

 

  
 

 

   
 

 

Grondsituatie 

Eigendom

In gebruik middels:
Regulier pacht
Eenmalige pacht

Grondgebruikersverklaring

Uit gebruik gegevens middels:
Regulier pacht
Eenmalige pacht
Grondgebruikersverklaring ha  

     

 

  
  
 

  
  
 

  periode in            

van t/m

van t/m 
van t/m 
van t/m

van t/m 
van t/m 
van t/m 
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