Phytopthora
De Phytophthora applicatie biedt een preventieve beheersingsstrategie
waarin bij voorkeur gespoten wordt kort voor voorspelde kritieke perioden.
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Stap 1: Akkerweb account aanmaken

Je maakt een account aan door de volgende instructies op de website van akkerweb te volgen. De bouwplan
applicatie wordt daarna standaard geïnstalleerd. De volgende stappen gelden:
1. Ga naar www.akkerweb.nl (met Firefox of Chrome)
2. Maak een account aan. Die mogelijkheid vindt je
rechts bovenaan in het scherm, klik “maak account”
aan en vul de vervolgvragen in.
3. Bevestig het e-mailadres. Je ontvangt daarna in je mailbox een mail met de vraag om jouw mailadres te
bevestigen.
4. Log in op je Akkerweb account
5. Ga naar: “Appstore voor meer apps”
6. Selecteer de volgende twee Akkerweb applicaties via de appstore: Mijn Adviezen en Sensordata.
7. Selecteer vervolgens de Agrifirm applicatie Phytophthora via de appstore
8. Maak de installatie compleet door te betalen via IDEAL

Aan de slag met Akkerweb november 2016

akkerweb.nl

2

Stap 2: Applicaties installeren

Je hebt al een account en de bouwplanapplicatie is reeds geïnstalleerd.
Volg dan de volgende stappen:
1. Ga naar www.akkerweb.nl (met Firefox of Chrome)
2. Log in op jouw Akkerweb account
3. Ga naar: “Appstore voor meer apps”
4. Indien de volgende applicaties nog niet zijn geïnstalleerd, selecteer de volgende twee Akkerweb applicaties
via de appstore: Mijn Adviezen en Sensordata. Selecteer vervolgens de Agrifirm applicatie Phytophthora via de
appstore: betaal met iDeal voor de module.

3

Stap 3: Connectie maken

Om straks het spuitadvies of -plan met de specialist te
kunnen delen, moet je eerst een connectie met hem
hebben.
1. Klik rechts bovenin op je naam, er verschijnt dan
een menu
2. Klik op “Connecties”
3. Zoek de persoon/specialist
4. Maak connectie.
De specialist moet het verzoek accepteren om de
connectie tot stand te brengen.
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Stap 4: Bouwplan maken

1. Ga naar de homepage van Akkerweb (icoontje Akkerweb)
2. Selecteer de Bouwplan applicatie.
Vervolgens moet er een bouwplan aan gemaakt worden voor een spuitadvies. Dit kan op drie manieren (zie
ook de instructies voor het maken van een bouwplan op de website van Akkerweb).
Akkerweb bouwplan:
- Percelen handmatig invoeren
- Percelen inlezen via import vanuit RVO
- Percelen gedeeld krijgen van uw specialist.

Voor de RVO import is de gebruikersnaam en wachtwoord van “mijn Dossier” nodig (niet Z-Login of
e-herkenning).
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Doorloop de volgende stappen voor het handmatig aanmaken van een bouwplan:
1. Ga naar ’mijn akkerweb’
2. Ga naar de ’bouwplan applicatie’
3. Maak de aardappelpercelen aan (als je dit niet eerder gedaan hebt).
4. Sleep de aardappelgewassen naar de percelen
5. Klik op het potloodje van het perceel om de eigenschappen (zoals de naam en het ras) in te vullen.
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Stap 5: Phytophthora applicatie: nieuw

spuitadvies
1. Selecteer alle percelen van het bouwplan door
links, net onder de naam van het bouwplan (in het
voorbeeld “Zuidbroek”, net voor 2016) het vakje
aan te klikken.
2. Start via het symbool

van menu

linksboven: de Phytophthora applicatie met een
nieuw advies.

De volgende keer kan deze via het startscherm
gestart worden.
3. Klik één voor één op de percelen om de
opkomstdatum in te stellen (via het derde tabblad
“Gewas”).
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Stap 6: Spuitadvies delen

1. Klik rechts bovenin op ‘delen’ om de specialist toegang te geven.
Om dit te kunnen doen moet de specialist het connectieverzoek (van stap 3) al geaccepteerd hebben.
2. Klik op de plus boven ‘Nieuw’
3. Kies de naam van de persoon/specialist
4. Kies ‘tot weer ingetrokken’ en ‘bewerken’.
De specialist krijgt een melding binnen en kan daarna meekijken met het spuitadvies.
5. Klik op OK
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Nader uitleg tabblad ‘Advies’
1

Geel gekleurd:

geeft aan dat een preventieve behandeling is gewenst.

2

Oranje gekleurd:

geeft aan dat een curatieve behandeling is gewenst.

3

Rood gekleurd:

geeft aan dat een ‘stop bespuiting’ is gewenst.

4

Blauwe grafieklijn:

geeft luchtvochtigheid % weer. (Boven 90% vindt infectieplaats)

5

Rode grafieklijn:

geeft temperatuur weer in graden Celsius.

6

Roze balk:

geeft bladinfectierisico % weer.

Blauwe balk:

geeft neerslag in mm/uur weer.

7

Wanneer rood:

kans op oosporen/knolinfectie.

Wanneer groen:

geen kans op oosporen/knolinfectie.
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Tabblad ‘Perceel/Gewas’:

vul hier uw opkomstdatum van het gewas in.
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Tabblad ‘gewasbescherming’:

selecteer hier de juiste Phytophthora druk* en voeg de juiste

		

spuitbehandeling toe (zie volgende pagina).

* De Phytophthora druk is standaard ingesteld op ‘normaal’. Deze kan in overleg met de adviseur bijgesteld
worden naar ‘laag’ of ‘hoog’.
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Nader uitleg tabblad ‘Advies’ en ‘Gewasbescherming’
10

Bescherming door middel:

Groen = beschermd *

Wit = onbeschermd

		

*druk op + voor toevoegen van behandeling.
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Onbeschermde groei:

Rood = onbeschermd
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Tabblad gewasbescherming:

In dit voorbeeld is te zien dat er op 4 en 13 juli 2015 een behandeling is

Wit = beschermd

		

toegevoegd. Voor het toevoegen van een behandeling selecteert je de

		

gewenste datum, tijd, middel en dosering en klik vervolgens op

			

‘Toevoegen’.

		

Klik op:

om de behandeling te verwijderen.

Opmerkingen om de applicatie
gebruiksvriendelijker te maken of de handleiding te
verbeteren zijn zeer welkom. Stuur je commentaar
en/of suggesties aan: info@akkerweb.nl
Voor meer uitleg over de mogelijkheden die
Akkerweb jou en jouw bedrijf kan bieden,
neem je contact op met:

Vragen of meer informatie

Akkerweb

Heb je vragen over het aanmaken van het account of

Landgoedlaan 20, 7325 AW Apeldoorn

de bouwplan applicatie, neem dan gerust contact op

T. +31 88 488 25 50

met jouw specialist.

www.akkerweb.nl
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