Download Appen fra Appstore eller Google play
● Brug QR koden som vil føre jer til
appen
● Installere appen på mobilen eller
ipads
● Klik på ikonen på jeres skærm

● BYDV Assist er et støtte værktøj som angiver den potentielle risiko for
sekundær spredning af lus, appen kan ikke forudse om der forefindes
lus i marken som er bærer af havrerødsot smitten
● Undersøg altid markerne for lus inden marken sprøjtes
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Bliv registreret og klar til brug
● Klik på registrer i toppen af
skærmen
● Indsæt Navn, E-mail og hvem du
er (Landmand, Rådgiver,
Distributør eller andet)
● Angiv en adgangskode som du
skal bruge hvis du vil logge ind på
en anden enhed
● Klik acceptere BYDV assist og
registrer i bunden af skærmen

2

Kom godt i gang
● Klik på de 3 prikker I toppen og
siden med detaljer åbner
● Her kan du skrifte sprog mellem
Dansk, Engelsk og Svensk
● Læs om appen og logge ud
● Klik på pil tilbage og siden med
opretning af marker kommer frem
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Opret marker
● Klik på + hvorefter Tilføj mark
åbner
● Indtast mark nummer/navn
● Indtast vejnavn og appen søger
selv frem til lokaliteten
● Indtast sådato, fremspiringsdato
og hvis der allerede er udført en
insektbehandling
NB. Det er ikke muligt at indtaste
datoer i fremtiden
● Klik på opret mark, hvorefter
marken oprettes
● Gentag ved flere marker
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Anvend appen i sæsonen
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● Når marken er oprettet og der udføres
en insektbehandling, eller du ønsker
at redigere i marken klik på blyanten
og du kommer retur til tilføj mark
siden
● For at slette marken klik på
papirkurven
● Følg udviklingen i marken ved at
klikke på mark navnet og siden
”Analyse” åbner. Her kan du følge
udviklingen af risikoen for angreb af
lus, du vil modtage advarsler ved 145
graddage og 170 graddage, når der
sprøjtes angiv sprøjtningen som vist
tidligere
● Klik på sprøjteanbefaling i bunden af
skærmen og siden med anbefalinger
åbner

Anbefaling af sprøjtetidspunkt ud fra vejrdata
● Rød angiver dårligt sprøjtevejr
enten regn eller blæst
● Gul angiver moderate
sprøjteforhold
● Grøn angiver optimale
sprøjteforhold
● Vælg mellem daglig eller 5-døgns
udsigt
● Klik på analyse i bunden for at
komme tilbage til analyse af
marken
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