BOERENAPPS

in samenwerking met
www.agroapps.be
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Elia 4cast In de wintermaanden op de hoogte blijven van het Belgische
elektriciteitsnetwerk? Dit is mogelijk dankzij de stroomindicatorapp van Elia.
Elia 4cast geeft de situatie van het elektriciteitsnet weer. Niet alleen op de
dag dat je de app bekijkt, maar ook voor de komende 6 dagen. Is er een
redelijke kans op stroomafschakeling, dan kun je vooraf maatregelen treffen
zodat jouw bedrijf niet wordt getroffen. Zo komen er geen werkzaamheden
stil te liggen. Via kleurencodes wordt de grootte van het risico getoond.
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Conclusie Dankzij de duidelijk en logisch gekozen
n kleurencodes, ben je
direct op de hoogte van het risico. Groen staat voor normaa
normaal. Oranje betekent
een risico op stroomtekort. Rood betekent
afschakeling. Zwart
kent een risico op afs
betekent afschakeling aangekondigd.. Per kleurencode w
worden er tips gegeven. Bij een verandering in het vooruitzicht
itzicht krijg je
j meteen een melding.

Brassica ziekten Deze app van Hazer
Hazera geeft informatie over ziekten en
gewassen. Hi
afwijkingen in koolgewassen.
Hij is opgedeeld in grondgebonden ziekten,
bladziekten,, bacteriële ziekten, vvirusziekten, insecten en fysiologische
e ziekten en afwijk
gebreken. De
afwijkingen worden beschreven met een afbeelding.
Voor alle problemen
roblemen wordt een aanbeveling gegeven. Brassica bestaat onder
andere uit de landbouwgewas
landbouwgewassen sluitkool, bloemkool, broccoli en spruitkool. Ook
k algemene
algemen bedrijfsinfo en contactpersonen ontbreken niet.
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Conclusie Zowel de gegeven informatie, als de aanbeveling zijn kort en
bondig. De duidelijke foto’s geven een extra toevoeging aan het onderwerp.
De teler moet zelf over redelijk wat kennis beschikken om in het juiste
overzicht terecht te komen. Via het contactmenu kan je met een gewasspecialist bellen of e-mailen. De app werkt ook offline.
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