
 

 

 

 

 

IMPORT VOEDERLEVERINGEN 
 

 

 

Voederbestanden worden aangeleverd via de DLV FTP-server : ftp://server.dlv.be/ 
 
Vraag uw FTP-account aan (graag bedrijfsnaam vermelden) bij dlv mits een mailtje naar 
easyMAP@dlv.be met de vermelding ‘Aanvraag FTP-account’ 
 
Het aanleverbestand voor voederleveranties in easyMAP moet in het formaat csv ( ; - separator) 
staan met volgende velden : 
 

Veldnaam   type   verplicht 
 
Leveringsnummer  nvarchar(50)  ja 

Leverancier   nvarchar(255)  nee 

exploitatienummer  nvarchar(10)  ja* 

mestbanknummer  nvarchar(12)  ja* 

NaamVoeder  nvarchar(255)  nee 

HoeveelheidInKg  decimal(18,2)  ja 

PercDS   decimal(18,2)  ja (standaard = 88) 

Datum   datetime   ja (mm/dd/yyyy-formaat) 

IDDiercategorie  integer   ja** 

SoortVoeder  nvarchar(255)  nee 

kgRE    decimal(18,3)   ja*** 

kgP    decimal(18,3)   ja*** 

 
 
*:  ofwel MBnr ofwel EXPLnr verplicht 
**:  bij brijvoer is de diercat niet verplicht aangezien dit moet toegewezen worden aan verschillende 
 diersoorten vanuit de grind voeder van de exploitatie zelf  
*** : hier is totaal RE en totaal P van de vracht bedoeld (dus NIET het gehalte) 

 
Waardes voor IDDierCategorie: 
 

111  Melkkoeien 

112  Vervangingsvee - 1 jaar 

113  Vervangingsvee 1-2 jaar 

121  Zoogkoeien 

122  Mestkalveren 

123  Rundvee - 1 jaar 

124  Rundvee 1-2 jaar 

131  Andere runderen 

211  Biggen 7 -  20 kg 



 

 

 

 

 

IMPORT VOEDERLEVERINGEN 
 

 

221  Beren 

231  Zeugen incl. biggen < 7 kg 

242  Andere varkens 20 -110 kg 2 fases 

243  Andere varkens 20 -110 kg 3 fases 

251  Andere varkens van 110 kg en meer 

311  Legkippen ( incl(groot)ouderdieren 

312  Opfokpoeljen van legkippen 

321  Slachtkuikens 

322  Slachtkuikenouderdieren 

323  Opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren 

331  Struisvogels fokdieren 

332  Struisvogels slachtdieren 

333  Struisvogels ( van 0 tot 3 maand ) 

341  Kalkoenen slachtdieren 

342  Kalkoenen ouderdieren 

351  Ander pluimvee 

411  Paarden + 600 kg 

412  Paarden en pony's ( 200-600 kg ) 

413  Paarden en pony's ( 200 kg ) 

511  Konijnen gesloten bedrijf ( per moederdier ) 

512  Konijnen vetmesterij per dier 

513  Konijnen kwekerij ( per vrouwelijk dier ) 

521  Geiten < 1 jaar 

522  Geiten > 1 jaar 

531  Schapen < 1 jaar 

532  Schapen > 1 jaar 

541  Nertsen gesloten bedrijf ( per moederdier ) 

542  Nertsen vetmesterij 

543  Nertsen kwekerij ( per moederdier ) 

 


