NemaDecide Geo

Geo-based adviessysteem voor beheersing van aaltjes in aardappelen!
Uniek

NemaDecide Geo is hét instrument om schade
door aaltjes in aardappelen te voorkomen en
maatregelen te toetsen op rentabiliteit.
Bemonsteringsresultaten en de te verwachten
schade in aardappelen worden direct zichtbaar
gemaakt op het perceel. Pootaardappeltelers
kunnen de detectiekansen van hun besmetting
in de tijd vergelijken bij inzet van de beschikbare
bemonsteringsmethoden. Het polulatieverloop
in de tijd wordt zichtbaar gemaakt.

Zelf een advies maken

✓ Voorspelling van detectiekansen, opbrengstverliezen en populatieontwikkeling.

✓ Berekening van rentabiliteit (kosten/baten)
van maatregelen.

✓ Vergelijken scenario’s

Akkerweb

Van bemonstering tot advies beschikbaar op uw
persoonlijk dashboard op www.akkerweb.nl.
Voor adviseurs is ook een PC-versie beschikbaar.

Gratis versie:

✓ Één aardappelteelt vooruit
kijken

✓ Alleen voor AM advies

Plus versie (€ 150):

✓ Vergelijken scenario’s
✓ Meerdere rotaties vooruit
kijken

+

✓ Delen van data met adviseur
✓ Adviseur delen van adviezen met teler
✓ Inclusief Pratylenchus en Meloidogyne
✓ Alle adviezen online opgeslagen

PC-versie (€ 750):
Bemonsteringsuitslag op Akkerweb

✓ Nog veel meer mogelijkheden

Voor een aardappelteelt met toekomst

+
Overzicht functionaliteiten en kosten
Toepassing
Jaarlijkse licentie kosten
Aanbevolen voor adviseurs: StartTraining (eenmalig)
Jaarlijkse Bijscholingscursus

Gratis versie

Plus versie

Gratis

€ 150

€ 750

€ 450**

€ 450**

Х

Х

Taal

NL, EN

Persoonlijk account op Akkerweb
Bouwplan + teelthistorie
Aanvraag bemonstering en Geo based uitslagen
NemaDecide adviezen opslaan onder eigen account
Ontwikkeling in de tijd, advies/scenario voor:

✓
✓
✓
Х

Plus + PC versie

€ 100

€ 100

NL, EN

NL, EN, DE

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓*

1 teeltjaar

>1 rotaties

>1 rotaties

1

4

Onbeperkt

€ 20

Inclusief

Inclusief

Teler database bijhouden (bemonsteringsuitslagen,
adviezen) Nieuwe telers toevoegen

Х

Х

✓

Simulatie met testbedrijf, bemonsteringsresultaten en
aardappelrassen voor demonstratiedoeleinden

Х

Х

✓

Sneladvies genereren over de rendabiliteit van
maatregelen en de 10 meest geschikte rassen

Х

Х

✓

Effect van aardappelopslag op de populatieontwikkeling

Х

Aantal bouwplan-scenario’s dat vergeleken kan worden
Aardappel rasseninformatie met selectiemogelijkheden van
gewenste eigenschappen

Effect van korte aardappelteelt op de populatieontwikkeling
* Gedetailleerd persoonlijk advies

Х

** Aanvragen via info@nemadecide.com

✓

Х
MEEST
GEKOZEN

✓
✓

Training (aanbevolen voor adviseurs)

Om de vele mogelijkheden van NemaDecide Geo maximaal te benutten en goed te snappen hoe de
laatste kennis over aardappelmoeheid in de applicatie is verwerkt, zijn de starttraining en de jaarlijkse
bijscholingscursus een absolute must voor professionals in de aardappelteelt. U leert dan ook hoe u
optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden in het platform voor uitwisseling van informatie
tussen adviseur en telers. Voor bedrijven is ook een incompany training mogelijk. Informeer naar de
mogelijkheden via info@nemadecide.com.
Geïnteresseerd? Ga naar www.akkerweb.nl en maak een account aan. Voor PC versie van NemaDecide
neem contact op via info@nemadecide.com.

