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“Vijanden van gewassen” gaat digitaal
Begin mei 2016 lanceerde Inagro de gewasbeschermingsapplicatie. Met die
webapplicatie kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over ziekten en plagen
in jouw teelten en de beheersing ervan.
Sinds jaar en dag namen land- en tuinbouwers het boekje “Vijanden van gewassen” ter hand.
Na 47 uitgaven op papier was het tijd voor vernieuwing: “Vijanden van gewassen” werd
omgedoopt tot “Inagro’s applicatie voor gewasbescherming”. De digitale weg inslaan biedt
heel wat voordelen. Zo is de app aangepast voor gebruik op smartphone en tablet, waardoor
je de info steeds bij de hand hebt. Erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen evolueren
snel, wat een knelpunt was voor de gedrukte brochure. Met de gewasbeschermingsapp krijg
je wél altijd de meest actuele info over de erkende gewasbeschermingsmiddelen in jouw
teelten. Via filterfuncties kan je ook een aantal producten weerhouden, die aan jouw
selectiecriteria voldoen.
Niet alleen bestrijding, maar ook preventie
In het kader van IPM genieten preventieve maatregelen de voorkeur. Bij geïntegreerde
bestrijding is het ook belangrijk dat de schadeverwekkers in de verschillende teelten goed
gekend zijn: de symptomen, de levenscyclus, de omstandigheden waarin hij zich ontwikkelt
en hoe hij te monitoren is.
Al die informatie, met fotomateriaal, én de mogelijke preventieve maatregelen zijn in de
applicatie voor heel wat teelt-vijand combinaties gebundeld in een handige fiche. Twijfelt de
teler op het veld over een bepaald symptoom, dan kan een snelle check uitsluitsel brengen.
Het is de bedoeling om dergelijke fiches voor alle teelt-vijand combinaties te voorzien in de
app.
Een voorbeeldje…
21 dagen voor de oogst moet een preiteler zijn gewassen
nog behandelen tegen de papiervlekkenziekte. Wat mag
hij nog toepassen? Daarvoor vult hij “prei” in bij “teelt” en
“papiervlekken” bij vijand. Bij de functie “maximale
wachttijd” in de geavanceerde filter kiest hij voor “minder
dan” “21” dagen. Na een klik op de filter- en zoekknop
verschijnt een overzicht van de middelen die hij nog kan
gebruiken. Bovendien is het zoekresultaat voorzien van
een schadebeeld. Dat omvat foto’s en een beschrijving
van de symptomen en de levenscyclus en preventieve
maatregelen.
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De app op je tablet of smartphone
Net als het boekje moet ook de digitale versie op elk moment en op elke plaats onmiddellijk
en gebruiksvriendelijk raadpleegbaar zijn, zowel achter je bureau, alsop de tractor, op het
veld of in het spuitlokaal. Daarom wordt de applicatie aangeboden als een interactieve
website (https://gewasbescherming.inagro.be), die bruikbaar is op elk type toestel
(computer, tablet of smartphone) en met elk type besturingssysteem (Android, Apple en
Windows).
Om het mobiele gebruik gemakkelijker te maken, kan je de website wel vastpinnen op het
startscherm van je tablet of smartphone. Zo kan je de website, net als een app, met één klik
openen zonder de browser eerst te moeten opstarten. Elk besturingssysteem heeft zijn eigen
werkwijze voor het installeren van zo’n “sneltoets”. Onder de knop “de app op je smartphone
of tablet” op de homepage van de gewasbeschermingsapp vind je een stapsgewijze
handleiding.
Voor alle telers, met focus op akkerbouw en tuinbouw
Net als in het boekje ‘beperkt’ de digitale applicatie zich tot de akkerbouw- en
tuinbouwgewassen, met uitzondering van de bieten. Aardbei en kiwibes zijn de enige
fruitsoorten die opgenomen zijn in de applicatie. De app zal dit najaar uitgebreid worden de
onkruiden. Daarnaast wil Inagro nieuwe functionaliteiten inbouwen, inspelend op de wensen
van de doelgroep.
De applicatie is gratis en vrij toegankelijk. Je kan je aanmelden met de login en het
wachtwoord van je Inagro-ledenprofiel. We zijn benieuwd naar jouw ervaring en feedback.
Die kan je delen met de knop “vraag of opmerking?”. Daarnaast zal een gebruikersgroep van
telers samen bekijken hoe de app verder uitgebouwd kan worden. Wie interesse heeft om
daaraan deel te nemen, kan zich melden bij Ellen Pauwelyn (ellen.pauwelyn@inagro.be).
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