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Inloggen: 
Ga op internet naar de website www.bemesting-

online.nl 

Log in door de gebruikersnaam + wachtwoord in te 

vullen en op de knop Inloggen te klikken. Denk aan de 

eventuele hoofdletters in de gebruikersnaam en het 

wachtwoord.  

 

 

 

Beginpagina 
Als er ingelogd is kan men de bedrijfsgegevens bekijken. 

Bij Gegevens/Analyses zijn de bedrijfsgegevens en de 

verschillende locaties + analyseresultaten van 

bijhorende monsters te bekijken.  

 

 

Als er dan op de knop Grafieken in tijd geklikt wordt gaat men naar een overzicht van alle teelten. Het is mogelijk om daar van één of meerdere teelten een 

grafiekreeks per geanalyseerd element te maken. 

Door op (Uitloggen) te klikken kan men ten alle tijden uitloggen.  
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Bedrijfsgegevens 
 

Door op de knop Gegevens/Analyses te klikken komt 

men in een overzicht met alle bedrijven die zijn 

toegekend aan de gebruiker die is ingelogd.  

Hier ziet men gegevens als adres en e-mail per bedrijf 

die zijn opgeslagen.  

 

 

Door de knop Locaties/Teelten te klikken gaat men 

naar de diverse locaties met de bijhorende teelten en 

analyses per bedrijf. 

Van een bepaalde locatie kan men klikken op Monsters. 

Hier kan men de bijhorende analyses bekijken en 

exporteren.  

 

 

Door op de knop Home te klikken keert men weer terug 

naar de beginpagina.  
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Bekijken van analyse uitslagen 
Om een analyse te bekijken klik dan op ‘Analyses’ van het 

betreffende monster. 

Als men een water monster naast historische data wil 

bekijken selecteer dan een monster die men wil bekijken 

door het vakje voor dit monster aan te vinken.   

Vervolgens klikt men op Beoordelingen 

De uitslag van het monster zal zichtbaar zijn én de 

geschiedenis. 

   

 

  

 

   

Hiervan kan men een uitdraai in PDF maken door op de 

knop Exporteer naar PDF te drukken.  
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Als men jong en oud blad in één rapport gekoppeld wil                                                  

zien, selecteer dan de twee monsters van dezelfde                          

datum door het vakje voor deze twee monsters                                                                                                                                                                                 aan te 

vinken.  

Vervolgens klikt men op Beoordelingen. 

 

 

 

 

 

 

De uitslag wordt zichtbaar in een staafdiagram. Jong                                                

blad is zichtbaar in het lichtgroen en oud blad in donker                                              

groen.  

Hiervan kan men een uitdraai in PDF maken door op de                                               

knop Exporteer naar PDF te drukken. 
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Stappenplan voor het maken van een grafiekreeks:  
 

Als er op de knop Grafieken in tijd geklikt wordt gaat men 

naar een overzicht van alle teelten waar men een  

grafiekreeks van kan maken. 

 

Stap 1: Bepaal de tijdslijn waarvoor men een grafiek wil 

maken middels de begindatum en einddatum in te vullen. 

Stap 2: Selecteer één of meerdere van de 

bedrijven/locaties/teelt waarvan men een grafiek wil 

samenstellen. 

 

 

 

Stap 3: Nadat er één of meerdere Bedrijven/locaties/teelt 

geselecteerd zijn door het vakje aan te vinken, kan men 

vervolgens de soort analyse, bijv. plantsap en het 

gewenste plantendeel selecteren.  

Het is ook mogelijk om bijv. plantsap en watermonsters te 

combineren in een grafiek. Er dienen dan meerdere items 

aangevinkt te worden.  

 

 

Selecteer één of meerdere 

bedrijven/locaties/teelten! 
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Stap 4: Door grafiekreeks een naam te geven en op te 

slaan. Kan men later de grafieken bekijken zonder ze 

opnieuw aan te maken. 

Druk vervolgens op ‘Opslaan’.  

 

Let op! Als men de grafieken op een later tijdstip wil 

bekijken dient men wel de datum opnieuw in te stellen. 

 

 

 

Stap 5: Bij Opmaak grafieken kan men aanpassingen 

verrichten die invloed hebben op de vormgeving van de 

grafieken. Zo kan de dikte van de lijn, welke soort 

markering, de stijl en de kleur bepaald worden. 

Aangeraden wordt om van één variant het jonge blad, 

oude blad en gietwater dezelfde kleur te geven. Dit geeft 

een beter overzicht in de grafiek. Sla opnieuw op. 
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 Stap 6: Wanneer er op Genereren geklikt wordt, worden 

de grafieken geladen. Dit kan een paar seconden duren, 

dit is afhankelijk van de snelheid van de 

internetverbinding.  

 

 

 

 

 

 

 

Stap 7: Wanneer de standaard ingestelde begin- en 

Einddatum niet kloppen, dan kunnen deze nog gewijzigd 

worden. Door vervolgens weer op de knop Genereren te 

klikken wordt de wijziging doorgevoerd in de grafieken.  
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Stap 8: Als de grafieken geladen zijn is het mogelijk om de 

grafieken te exporteren naar een pdf-bestand. Bij Pagina-

instelling kan gekozen worden voor portret vorm of landschap 

vorm.  

 

Het pdf-bestand kan vervolgens opgeslagen worden op de 

eigen pc. Wanneer men op de knop Grafiek exporteren klikt 

wordt het pdf-bestand samengesteld.  

 

Let op! Om duidelijke grafieken te maken is het belangrijk  

dat de monsters die bij elkaar horen, iedere keer dat ze  

ingezonden worden de juiste/dezelfde benaming krijgen.                                     

Voorbedrukte etiketten is hiervoor het beste hulpmiddel.                               

Vraag ernaar bij uw volgende bestelling.  

 

Vervolgens krijgt men deze pagina te zien. Selecteer hier  

Download PDF 
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Extra hulptools grafiekenreeks bekijken 
 

Aflezen gegevens 
Door met de muis op een punt te gaan staan krijgt men meer 

inzicht in het specifieke meetmoment.  

 

Grafiek apart opslaan 
Door het aanklikken van Opslaan als PNG kan men een 

geselecteerde grafiek opslaan.  

 
 

Y-as aanpassen 
De Y-as aanpassen kan gedaan worden om een specifiek 

meetbereik beter inzichtelijk te krijgen. Belangrijk is dat elk 

invulvakje (min, interval en max) ingevuld worden.  

 

Opmerkingen toevoegen.  

Men kan opmerkingen toevoegen aan een grafiekreeks zodat  

die later bij het exporteren van de grafieken zichtbaar wordt.  
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Grafiek inzoomen 
Wanneer men wil inzoomen op een kortere periode dan is dit mogelijk door met de pijl 

(van de muis) op een bepaalde datum te gaan staan en de linkermuisknop in te drukken 

en naar een andere datum te slepen. Het selectieveld zal paars kleuren.  

Met een druk op de rechter muisknop kan terug gegaan worden naar de oorspronkelijke 

selectie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezoomd selectieveld 
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Selectielijn dikker weergeven 
Als men op een selectieveld klikt wordt de bijhorende lijn dikker afgedrukt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Streeflijnen 
Als er voor een bepaald gewas streefdata beschikbaar zijn zal dit zichtbaar 

zijn in de grafiek door twee dikkere horizontale lijnen.  
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Overzicht meetdata 
Van een grafiekreeks kunnen de analyseverslagen 

bekeken worden. Klik hiervoor op de knop  

Overzicht meetdata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde uitslagen/gegevens die hier zichtbaar zijn 

kunnen geexporteerd worden naar Excel. Klik 

hiervoor op de knop Exporteer naar Excel.  
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Meerdere jaren over elkaar leggen 
 

Selecteer bij Periode bekijken hoeveel periodes men 

over elkaar wil leggen. Er kunnen drie periodes over 

elkaar gelegd worden. Let op dat de datums niet 

overlappen.  

 

Elke periode kan een aparte naam krijgen.  

 

 

Grafieken zien er qua opzet hetzelfde uit alleen zijn nu 

beide periodes zichtbaar.  
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