BOERENAPPS

in samenwerking met
www.agroapps.be
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Grimme Tools Deze app is opgebouwd in 4 verschillende rekenfunctionaliteiten. Met CalcMyTrack bereken je in welke rijen het spuitspoor komt. Geef het
aantal rijen dat gepoot zal worden, de rijafstand, de spuitpadbreedte en de
spuitbreedte aan. CalcMyPlants biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid
knollen te berekenen. Noteer de rij- en plantafstand en het knolgewicht. De
maximale reikwijdte van de bunkerrooier bereken je met CalcMyPlants. CalcMySeason heeft betrekking op het gehele rooiseizoen.
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Conclusie Grimme Tools is een handige app die je met elke pootcom
pootcombinatie
elijk en makkelijk iin gebruik. Het
kan gebruiken. De app is simpel, overzichtelijk
is snel uit te rekenen hoeveel knollen er per hectare moeten komen. Grimme
tools berekent de spuitpaden vooraf, maar geeft geen sein
seintje wanneer je er
kbaar voor de Iphone en Ipad.
bijna bent. Helaas is de app enkel beschikbaar

Pollen Info Onder het motto
otto ‘een gewaa
gewaarschuwd man is er 2 waard’ liet MSD
fo-app ontwik
Belgium de Pollen Info-app
ontwikkelen. Zo beschik je altijd over de laatste
informatie mett betrekking tot de h
hoeveelheid pollenconcentraties, uitgedrukt
teer een stad en g
in cijfers. Selecteer
geef aan welk soort pol een allergische
reactie oplevert.
Check de voorspellingen
ert. Beide zijn voorgeprogrammeerd.
voorge
voor de komende
mende 7 dagen. Info over stuifmeel, tips voor het beperken van
contact met
stuifmeel en een quiz vervolledigen de app.
et stuifme
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Conclusie Dankzij de instelbare pushberichten is Pollen Info een nuttige en
handige app voor wie er hinder van ondervindt. Hij geeft een duidelijk overzicht van de te verwachten concentraties en veel nuttige info over dit onderwerp. En als het nodig is, kan je nog altijd naar een apotheek in de buurt voor
medicatie.
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