Gewasbescherming
In FIELD MANAGER zijn er drie verschillende manieren om een gewasbeschermingsmiddel toe te
voegen.
o Log in op FIELD MANAGER en u wordt direct naar de statuspagina geleid.
1. Klik hier op een willekeurig perceel waarvoor u een gewasbeschermingstaak wilt toevoegen.
Hieronder ziet u de optie Taak toevoegen.

2. U kunt ook naar Taken in de navigatiebalk gaan en hier een Taak toevoegen.

3. Alternatief kunt u ook in de navigatiebalk op Geschiedenis klikken, dan een perceel uitkiezen
en vanuit deze scherm een Gewasbescherming toevoegen.

o

Klik op Taak/ Gewasbescherming toevoegen en kies in het volgende scherm Gewasbescherming
uit.

o

Op alle drie manieren komt u uiteindelijk op het scherm Bespuitingstaak toevoegen en kunt
vanuit hier de gewenste taken toevoegen door de datum, het product en de dosering in te stellen.
Met de laatste stap kunt u nog een keer alles controleren om het dan te bevestigen en vast in te
plannen.
FIELD MANAGER berekend voor de komende 10 dagen het beste tijdstip voor uw taak.

o

o
o

De kleuren tonen u de omstandigheden voor een toepassing. Rood staat voor slecht, oranje voor
matig en groen voor goede omstandigheden voor een toepassing op uw perceel.
In het volgende scherm kunt u een gewasbeschermingsmiddel selecteren, de FIELD MANAGER
biedt u verschillende zoekcriteria om uw keuze te vereenvoudigen.

o

FIELD MANAGER maakt het mogelijk tussen VRA (plaatsspecifiek) en standaard toepassing te
kiezen. Bij een standaard toepassing wordt overal op het perceel dezelfde hoeveelheid gespoten,
en bij een VRA-toepassing wordt met behulp van verschillende factoren (b.v. biomassakaarten)
een plaats-/zonespecifieke toepassing voor uw perceel berekend.

o

Klik op Verder. U komt dan op een scherm terecht met de samenvatting van uw taak.

o

Klik op Verder. U komt dan op een scherm terecht met de samenvatting van uw taak.

o

Zodra u op Opslaan klikt is de taak aangemaakt en kunt u deze terug vinden in Taken in de
navigatiebalk!

Heeft u vragen?
We zijn er voor u!

Telefoon (gratis): 0 800 090 0045
E-mail: netherlands@xarvio.info
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