in samenwerking met
www.agroapps.be

BOERENAPPS

BASF onkruiden Een digitale onkruidengids die de meest voorkomende
onkruiden in zijn database heeft. Je kan zoeken op naam of door een filter te
activeren. Er zijn 2 filters beschikbaar, namelijk grassen of breedbladig en
kiemplant of volwassen. Is er een overeenkomst met een onkruid gevonden,
dan tref je een beschrijving aan in welke gewassen het onkruid voorkomt en
waar je het onkruid aan kan herkennen. Je kan onkruiden in een favorietenlijst opslaan en er is een quiz om je onkruidkennis op peil te houden.
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Gebruikersgemak

7
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7
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7
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Nederlands
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Conclusie Een handige app die je gemakkelijk kan raadplegen. De app
beschikt over uitgebreide foto’s van alle onkruiden in de verschillende
groeistadia. Het zoeken van het juiste onkruid is en blijft een aardige klus.
Zeker als je niet weet met welk soort onkruid je te maken hebt. Meer filtersystemen om zoekopdrachten te verfijnen zijn meer dan welkom.
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Fertiliser Service Deze Amazone-app is specifiek bedoeld voor de agrarische sector. Je selecteert het type kunstmeststrooier en vervolgens het land
waar je strooit. De app laadt automatisch de soorten kunstmest die voor dit
land beschikbaar zijn. Je selecteert de juiste soort kunstmest en vervolgens
de instellingen als werkbreedte, snelheid en kg/ha. De app berekent nu de
juiste configuratie voor de strooier, zoals schoep- en schuifinstellingen en
eventuele snelheid van de schoepen.

Beoordeling

score/10

Gebruikersgemak

8

Overzichtelijkheid

8

Snelheid

8

Betrouwbaarheid

8

Uniek

7

Eindoordeel

7,8

Taal

NL/FR/DU/EN

Platform

Android/Apple

Prijs

Gratis

Categorie

Mechanisatie

Conclusie Met deze app kan je snel en doeltreffend de kunstmeststrooier
afstellen en je bent altijd up-to-date. In een paar eenvoudige stappen kan je
de juiste instellingen voor de strooier berekenen. Het strooiboekje is nu echt
verleden tijd. Vandaag is de app al meer dan 10.000 keer gedownload. Hij
heeft zich hiermee al ruimschoots bewezen.
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