Bemestingstaken
Er zijn drie verschillende manieren in FIELD MANAGER een bemestingstaak aan te
maken.
o

Meld u aan bij FIELD MANAGER en het eerste wat u ziet is de statuspagina.
1. Klik op het perceel voor die u een bemestingstaak wilt toevoegen. Onder aan de
perceelgegevens die dan openen, vindt u een blauwe knop met Taak toevoegen.

2. U kunt ook in de navigatiebalk op Taken klikken en vanuit daar een taak toevoegen.

3. Alternatief kunt u vanuit de Geschiedenis scherm in de navigatiebalk een bemestingstaak
toevoegen.

o

Voor 1. en 2. verschijnt dan het scherm “Wat wilt u doen?” Klik hier op Bemesting. Gebruikt u
manier 3. Slaat u het scherm hieronder automatisch over.

o

Op alle drie manieren komt u naar het scherm Bemestingstaak toevoegen. Vanuit hier kunt u
een bemesting plannen. Kies een datum, de juiste producten en de dosering. De laatste stap
laat u alles nog een keer controleren en vervolgens kan de bemestingstaak opgeslagen
worden.
FIELD MANAGER voorspelt tot en met 10 dagen het optimale tijdstip voor de bemestingen.

o

o
o

De kleuren geven aan wanneer de omstandigheden voor een bemesting goed (groen), matig
(geel) of slecht (rood) zijn.
Vanuit het volgende scherm kunt u de producten uit een lijst kiezen of een eigen product met de
hoeveelheden Stikstof, Kalium en Fosfor invullen.

o

Als u een product uit de lijst kiest die geen Stikstof bevat komt u naar het volgende scherm waar
u de afgelopen 3 seizoenen in kunt vullen om de dosering van uw product nog nauwkeuriger te
kunnen berekenen.

o

De FIELD MANAGER geeft advies die u, wanneer nodig, nog aan kunt passen.

o

Een bemesting met Stikstof krijgt u deze aanbeveling niet en komt u direct op de Dosering
scherm terecht.
FIELD MANAGER laat u de toepassingstype kiezen of u een plaatsspecifieke toepassing of een
standaard toepassing wilt plannen (VRA of standaard toepassing). Bij een standaard toepassing
wordt overal dezelfde hoeveelheid uitgebracht.
Hieronder vindt u een afbeelding van een standaard toepassing.

o

o

o

Hieronder ziet u een plaatsspecifieke toepassing.

o

Klik op Verder om bij de taaksamenvatting te komen. Hier kunt u ook nog de kaart kiezen die u
voor de berekening van de verschillende zones wilt gebruiken.

o

Klik op Opslaan om de bemestingstaak op te slaan en terug naar het Status scherm te gaan!

Heeft u vragen?
We zijn er voor u!
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