‘Met applicatie altijd en overal alle info bij de hand’

Apps: handig en nuttig
Apps op de smartphone zijn niet meer weg te denken uit de landbouw.
De akkerbouwer wordt een steeds mobielere ondernemer, voor wie een
app heel nuttig kan zijn. Steeds meer bedrijven brengen een applicatie
op de markt, vooral gericht op service, product en marketing. Akker
Magazine zette de handigste op een rij.
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Wat is een app?
Buienalarm – Laat niet alleen regenval op een
kaart zien, maar toont ook in een grafiek wanneer
in de komende uren de meeste regen valt. De
applicatie verstuurt verder pushberichten bij regen
en sneeuw.

IRS – Voor het berekenen van oogstverlies van
bieten. Je kunt de berekeningen ook opslaan om
deze later terug te kijken.

Buienradar – Regenvoorspellingen, weersverwachtingen, satellietbeelden, file-informatie en
wegsnelheidskaarten.

Grow Stop Schilbrandgevoeligheid – Voor het
snel en eenvoudig controleren van de schilbrandgevoeligheid van aardappelrassen.

Arthur Kerckhaert van AppsforFarming
denkt dat akkerbouwers in de komende
jaren steeds meer gebruik gaan maken van
applicaties. „Agrariërs zijn veel onderweg:
op het land of in de schuur. Ze hebben dan
niet direct een (pocket)computer bij de hand,
maar ze kunnen wel via een app zien of het
bijvoorbeeld verstandig is tegen Phytophthora
te spuiten. Met zo’n programmaatje op je
telefoon heb je altijd alle informatie bij de
hand. De pc heeft er vijf tot tien jaar over
gedaan om het boerenbureau te veroveren,
de smartphone is binnen twee tot vier jaar bij
iedere boer in zijn overall te vinden.”
De smartphone is inderdaad in opkomst in
de agrarische sector. Uit recent onderzoek
van Prosu Databased Marketing onder
1.775 agrariërs blijkt dat 25 procent een
smartphone heeft. In maart 2012 was dat
nog 15 procent. Ongeveer 30 procent van
de boeren en tuinders die geen smartphone
hebben, verwacht deze binnen drie jaar aan
te schaffen. Volgens het marketingbureau is
hier een kantelpunt zichtbaar: in 2012 gaf nog
13 procent aan er een te willen kopen. Van de
gemiddelde Nederlander bezit overigens 58
procent een smartphone (Bron: Telecompaper).

Kip-ei-verhaal
Volgens Kerckhaert is hier sprake van een kip-

ei-verhaal. „Hoe meer interessante software er
voor de akkerbouwer op de markt komt, hoe
sneller men is geneigd een smartphone aan te
schaffen. Iedere teler moet bijhouden wat en
waarom hij iets doet. Met een registratie- of
advies-app wordt dat een stuk gemakkelijker.
Het heeft geen zin om eerst alles op te
schrijven en dat later weer in te voeren in de
computer. Met een app kun je goed overzicht
houden. En omdat alle informatie ‘in de cloud’
wordt opgeslagen, kun je deze altijd en overal
online benaderen via een centrale computer.”
Kerckhaert ziet veel mogelijkheden voor de
koppeling tussen GPS en apps. Daarnaast
bieden de programmaatjes kansen voor een
optimale samenwerking/communicatie tussen
teler en adviseur. „De akkerbouwer vult zijn
gegevens in op de app en de adviseur kan, als
hij daarvoor toestemming heeft, meekijken of
het goed gaat en eventueel bijsturen of advies
geven. Ook de agribusiness raakt steeds meer
geïnteresseerd in apps. Zo kan een afnemer
via een applicatie bijvoorbeeld het hele
teelt- en oogstproces van een product op het
akkerbouwbedrijf volgen.”

Teeltregistratie
Er zijn nu enkele tientallen specifiek agrarische
apps voor de Nederlandse markt beschikbaar
voor Android en IOS. Internationaal is er

Een app is een klein programma (software) dat je op je smartphone of
tablet kunt installeren. Apps zijn gemaakt voor een specifieke taak of set
van informatie. Met behulp van applicaties zijn smartphones en tablets uit
te breiden tot multifunctionele communicatieapparatuur. Er zijn apps om
op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, om je sociale media mee
te managen, om spelletjes mee te spelen, berichten te versturen en noem
maar op. Inmiddels staan in zowel de App Store van Apple als Google
Play van Google ruim 700.000 applicaties. Een gemiddelde smartphonebezitter gebruikt zo’n twee uur per dag apps.

CropAdvisorApp – Voor alle professionele teeltadviseurs die hun werkzaamheden efficiënter en
makkelijker willen organiseren.

EtiketleesWijzer – Tool voor adviseurs, boeren en
tuinders die de producten van Bayer CropScience
zo effectief mogelijk willen toepassen.

GPSArea – Percelen opmeten met de telefoon.

(veel) meer te vinden, maar dan is de taal
voornamelijk Engels of Spaans. De meeste
apps zijn gericht op product, service en
marketing. Met product-apps kunnen
telers bijvoorbeeld hun teeltregistratie of
gewasbescherming bijhouden, onder serviceapps vallen handleidingen, afstelinstructies,
alerts op basis van meteo-gegevens of bestelapps. Marketing-apps zijn vooral bedoeld ter
promotie van een bedrijf of product. Vaak
gaat het hier om een gadget (reclame-app).
Volgens Kerckhaert breidt het aantal apps zich
de komende jaren fors uit. „Er ontbreken nog
heel veel applicaties. Neem de oppervlakteapp, die kom je al wel in het Engels tegen,
maar nog niet in het Nederlands. Ook
bestel-apps zijn heel handig voor de agrariër.
Weer- en spuit-apps zijn al op de markt, maar
ook daar zullen er meer van komen. We
krijgen in de toekomst steeds meer informatie
te verwerken en we moeten steeds meer
gegevens registreren. Een app is daar een
handig hulpmiddel bij.” 

www.akkerwijzer.nl
www.appsforfarming.com

www.springg.com
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Groenonderwijs – Voor het laatste nieuws in het
groenonderwijs.

Kalkulator – Hulpmiddel om de hoeveelheid Magkal of Vitakal te berekenen aan de hand van een
grondmonster.

GrowerApp – Het eenvoudig bijhouden van teeltregistratie, het digitale spuitboekje.

HarrysFarm – Akkerbouwbedrijf met de gewassen
aardappelen, uien, suikerbieten en wintertarwe in
Swifterbant.

Herbiciden – Verstrekt informatie over de werking
van de herbiciden van Bayer CropScience op
diverse onkruiden op basis van proeven en ervaringen in de praktijk.

PhyApp – Voor het optimaliseren van de spuitinterval voor de bescherming tegen Phytophthora
infestans in aardappelen.

iBestellen – Bestelapplicatie voor het bestellen
van producten bij Van Iperen.

HLB Plantcheck – Voor het fotograferen van
symptomen van ziekten en gebreken op een plant,
bol, wortel of stengel.

IRS ziekten en plagen – Beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten.
Er is informatie beschikbaar over schadesymptomen en de oorzaak en er wordt een bijbehorende
preventie en bestrijding geadviseerd.

Sencor – Met deze app kan voor circa 40 aardappelgewassen een inschatting worden gemaakt van
de kans op nadelige effecten, merkbaar in loof en
in opbrengst, van vooropkomst- en LDS-toepassingen van Sencor.

‘Met GrowerApp alle gegevens bij de hand’
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Loonwerker Gustaaf Hoogland gebruikt sinds een jaar de GrowerApp van AppsforFarming. Hij is betrokken geweest bij het ontwikkelproces en heeft praktische input
gegeven.
„De GrowerApp is een digitaal spuitboekje voor de teler”, zegt de loonwerker uit Burgerbrug (N.-H.). „Het mooie van deze app is dat je op ieder moment je gegevens kunt
invoeren en dat alles ‘in de cloud’ wordt opgeslagen. Je kunt niets meer kwijt raken.
Bovendien kun je in de toekomst gegevens van jaren terug heel gemakkelijk inkijken.”
Apps hebben de toekomst, aldus Hoogland. „Ik denk dat je over een paar jaar niet
meer zonder kunt. Er zijn nu nog niet zo heel veel apps op de markt, maar over een paar
jaar is het gemeengoed geworden. Ik verwacht dat er steeds meer agrariërs een smartphone gaan gebruiken. Dan komen de apps vanzelf.”
Het handige van de GrowerApp vindt de loonwerker dat ook een medewerker op
hetzelfde programmaatje gegevens kan invullen. „Je hoeft thuis niet nog eens met de
administratie aan de gang.” Ook het feit dat de adviseur kan meekijken, is een grote
plus, denkt hij.
De loonwerker heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de GrowerApp. „Je komt in
de praktijk toch dingen tegen die je tijdens een ontwikkelproces achter het bureau niet
direct ziet.”
De Noord-Hollander gebruikt nu nog voornamelijk niet-agrarische apps, zoals Twitter en
Weather Pro. „Vooral de weer-app is belangrijk: om het juiste spuitmoment te kiezen.”

Syngenta TankCalc – Tool voor het eenvoudig
en efficiënt berekenen van vulschema’s voor
bespuitingen.

Meststoffenwijzer – Bevat gegevens over minerale meststoffen, kalkmeststoffen, dierlijke mest en
overige organische meststoffen die in Nederland
verkrijgbaar zijn.

AgriQ – Beschikt over een uitgebreide database
met alle retail-eisen.

GroenMeter – Applicatie voor telers om via een
foto het percentage grondbedekking (groen) weer
te geven en ze later weer te vergelijken. Hierdoor
kan men zien hoe snel het gewas groeit.

CropVision Mobile – Applicatie voor teeltregistratie waarmee de gebruiker in het veld zijn
teeltgegevens kan invoeren en opvragen. Deze
app communiceert met Crop of Comwaes en
kan alleen in combinatie met deze programma’s
worden gebruikt.

Steggcalkulator – Berekent de benodigde hoeveelheid Steggcal K aan de hand van de bemestingswijzer.

Plant Groen Kennisnet – De themapagina Plant
biedt actuele en betrouwbare informatie voor
iedereen die meer wil weten over tuinbouw en
agrofood.

Crop-R – Voor het eenvoudig vastleggen van
teeltactiviteiten op de smartphone of tablet.

MaïsManager – Voor snijmaïstelers om met hun
smartphone het ideale oogsttijdstip te bepalen.
Aan de hand van een drogestofinschatting komt
de app met een optimale oogstdatum, rekening
houdend met eventuele oogstrisico’s, weersvooruitzichten en specifieke wensen (bestendiger
zetmeel).

Mijn Percelen – Uitslagen van bemestingsonderzoek door Blgg AgroXpertus in kaart gebracht.

De meeste van deze apps zijn voor Android en IOS beschikbaar en gratis te downloaden.

‘Apps zijn handige hulpmiddelen’
Apps op de smartphone hebben de toekomst,
denkt akkerbouwer Harry Schreuder uit Swifterbant.
„Apps zijn handige hulpmiddelen voor advisering
en het doen van berekeningen”, vertelt hij. „Of
voor het maken van foto’s van ziekten in gewassen of vreemde onkruiden, zodat je meteen kunt
overleggen met je adviseur.”
Schreuder maakt op dit moment het meest gebruik
van niet-agrarische apps, zoals Twitter, de notitieapp Evernote, nieuws-applicaties en buienradar.
Binnenkort wil hij aan de slag met CropVision, een
registratie-app voor de akkerbouw.
„Ik gebruik nu nog een pocket-pc, maar dat werkt
niet altijd even lekker. Met deze nieuwe app van
Agrovision wordt alles wat ik in het land of op de
trekker invoer, automatisch op de computer opgeslagen. Dat is een stuk gemakkelijker: je administratie is altijd bijgewerkt.”
Schreuder liet zelf de app HarrysFarm ontwikkelen,
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waarmee de gebruiker een kijkje kan nemen op het
bedrijf van de akkerbouwer. Als extraatje biedt de
applicatie ook landbouwnieuws, marktinformatie
en het weerbericht. „Er bestaat nog geen app voor
het agrarische nieuws, dat moet je via internet
opzoeken. Vandaar die extra service.”
De teler is ervan overtuigd dat apps de toekomst
hebben, ook in de agrarische sector. „Ik zie wel
wat in een app waarmee je vanuit huis de instellingen op de bewaarcomputer kunt bekijken. Dat
is handig voor mensen met een schuur op afstand.
Of een app waarmee je bepaalde machines kunt
besturen. Maar dat is nog toekomstmuziek.”
Hoewel Schreuder zeer geïnteresseerd is in alles
op het gebied van digitalisering, blijft hij er nuchter
tegenaan kijken. „Via een app met je adviseur
communiceren is leuk, maar persoonlijk contact is
en blijft belangrijk. Een smartphone en app mogen
die relatie niet overnemen. Je moet ze blijven zien
als handige hulpmiddelen.”
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