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Digitale maatjes

De gemiddelde kweker heeft aardig wat vakkennis paraat, maar een beetje ondersteuning kan nooit kwaad. Met handige apps bijvoorbeeld,  

die helpen bij ziekten en plagen of ondersteunen als het juiste gereedschap niet voorhanden is. De redactie van Boom in Business zet negen nuttige 

apps op een rijtje. 
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Negen handige apps voor de kweker
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ACHTERGROND3 min. leestijd

Ziekten en plagen te lijf
Kom je ziekten of plagen tegen waarvan 
je niet weet wat je ertegen moet doen, 

omdat je ze niet herkent of er weinig ervaring 
mee hebt? Deze app van de AOC Raad is tot stand 
gekomen in samenwerking met de WUR en Groen 
Kennisnet. De app geeft informatie over de meest 
voorkomende ziekten, plagen en onkruiden en de 
gewasbescherming die je ertegen kunt inzetten.

Naam: Beeldenbank 
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

De juiste boom 
De bomenzoektool TreeEbb is ont wikkeld 
door Boomkwekerij Ebben, maar fun-

geert als open source-systeem waarvan iedereen 
gebruik kan maken en waarvoor iedereen infor-
matie kan aandragen. In de tool kun je bomen 
selecteren die bepaalde kenmerken hebben, zoals 
een bepaalde standplaats, bloeitijd of bladkleur. 
Zoek je een boom die klein blijft en het goed doet 
in de schaduw? Deze app geeft snel een overzicht 
van de mogelijkheden. Ook is het mogelijk op 
boomsoort te zoeken en bomen met elkaar te 
vergelijken.

Naam: TreeEbb 
Systeem: iOS, Android. Tevens bruikbaar op pc
Kosten: kosteloos

Plantenkennishulplijn 
Natuurlijk heb je als professional al  
aardig wat kennis over bomen en planten 

paraat. Maar kom je ergens een interessante boom 
tegen waarvan je de naam toch even kwijt bent?  
Er zijn diverse apps beschikbaar die je helpen bij 
het herkennen van planten. Deze app, Leafsnap, 
heeft als voordeel dat hij ontwikkeld is door 
onderzoekers van Amerikaanse universiteiten. 
Het nadeel is dat de app soorten bevat die in 
Noordoost-Amerika en Canada voorkomen en  
dat je voor de zoekfunctie het blad moet fotogra-
feren, wat in de winter lastig zal zijn. Inmiddels is 
ook Leafsnap UK verkrijgbaar, waarvan de inhoud 
wellicht meer overeenkomt met het sortiment in 
Nederland en België. 

Naam: Leafsnap
Systeem: iOS
Kosten: kosteloos  
Overig: alleen in het Engels

Plantenkennishulplijn #2
Heb jij een iets oudere telefoon met een minder 
goed werkende camera? Of kun je om andere 
redenen geen goede foto maken? Een alternatief 
voor Leafsnap is Tree ID, een app waarin je een 
boom kunt identificeren aan de hand van bepaalde 
kenmerken, zoals de bladvorm, het uiterlijk van de 
bast of de aanwezigheid van bloemen of vruchten. 

Naam: Tree ID
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos 
Overig: alleen in het Engels

Meten is weten! 
Measurer is een simpele app om middels 
gps-kaarten afstand, omtrek of opper-

vlakte te meten. Met name bij kleinere opper-
vlakten kan het lastig zijn om op een gps-kaart 
begrenzingen aan te geven, omdat die op de kaart 
moeilijk zichtbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld door 
overhangend groen. Daarom is het ook mogelijk 
een oppervlakte te meten door langs de erf-
grenzen van het perceel te lopen.

Naam: Measurer
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos
Overig: alleen in het Engels

Droge voeten houden
Buienradar is een app die zijn sporen 
inmiddels heeft verdiend. Deze app geeft 

informatie over mogelijke neerslag. Ook is het 
mogelijk waarschuwingen in te stellen. De app 
stuurt dan een berichtje als er buien op komst zijn. 

Naam: Buienalarm
Systeem: iOS, Android 
Kosten: kosteloos

Beregenen of niet?
Nederland krijgt steeds meer te maken 
met weersextremen. Efficiënt beregenen, 

aangepast aan de omstandigheden, wordt steeds 
belangrijker. Een interessante app als aanvulling op 
Buienalarm is deze app voor regenwater. De app 
werkt als een ouderwetse plastic regenmeter en 
geeft weer hoeveel regen er de afgelopen uren of 
dagen is gevallen op een specifieke locatie. 

Naam: Bayer Regenmeter
Systeem: iOS, Android 
Kosten: kosteloos

Bewuste middeleninzet
Nog een handige app van Bayer. In deze 
app kun je van middelen van Bayer Crop 

Science, zoals Xentari en Movento, zien welke 
invloed ze hebben op insecten (bij gebruik van de 
voorgeschreven dosering). Het effect wordt aan-
gegeven met kleurschakeringen, van groen (veilig) 
tot rood (schadelijk).

Naam: Bayer Nuttige Insecten
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

Middeleninzet
In deze app wordt verhelderd welke 
middelen je tegen welke problemen kunt 

inzetten. Je kunt zoeken op een middel, of aan de 
hand van een ziekte of plaag. Middelen, toelatin-
gen, doseringen, etiketten en beperkingen kunnen 
eenvoudig gevonden worden. 

Naam: Telermaat
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

Nummer zoeken 
De vertrouwde papieren telefoongids 
gaat binnenkort ter ziele, maar gelukkig 

is er tegenwoordig ook een app-variant. Handig als 
je ergens op een perceel staat en iemand wilt bel-
len van wie je het nummer niet hebt. De applicatie 
werkt helaas alleen als er een internetverbinding is. 
Het voordeel ten opzichte van gegevens zoeken in 
een browser is dat een app vaak sneller laadt als er 
sprake is van een slechte internetverbinding.

Naam: De Telefoongids - Zoek & Vind
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7478


