Syngenta versus Agrovision
Wie gaat de wedstrijd winnen?
Syngenta presenteerde Greencast in 2007 op de BTME in Harrogate en zette het product op de markt. Greencast produceert regionale
weersverwachtingen en geeft voor dat betreffende gebied aan hoe hoog de risico’s voor de grasziekten zijn, maar ook de omstandigheden
voor het kiemen van straatgras. Tot vijf dagen van te voren geeft het een uur-tot-uur advies voor het uitvoeren van bespuitingen, zonder
daarbij productspecifiek te zijn. Is Greencast misschien ook iets voor Nederland?
Auteur: Broer de Boer
Wat is de status nu eigenlijk van dit Engelse
voorspellingsprogramma?
Ik vraag het Simon Elsworth. Hij is als hoofd van de
afdeling Golf en Landschap verantwoordelijk voor de
afzet van Syngenta-producten in Europa, Afrika en het
Midden-Oosten. Elsworth: “Greencast wordt inmiddels door 1400 (hoofd)greenkeepers en baanmanagers
gebruikt op 600 banen in het Verenigd Koninkrijk.
Daaronder zijn 35 Schotse golfbanen. Mogelijk zijn er
nog meer gebruikers maar niet iedereen heeft ‘golfbaan’ ingevuld bij de - gratis - registratie. Samen brengen ze dagelijks ruim 200 bezoeken aan de site. Het
meest uitgebreide Greencast-programma, dat risico’s
op ziekten voorspelt volgens een gevalideerd model is
online beschikbaar in de UK, Canada en de USA. De
basisversie hiervan, waarvan het voorspellingsmodel
ongevalideerd is, wordt in Korea en Australië toegepast.
We hebben formeel geen plannen om Greencast in jullie land te introduceren, maar we houden geluiden uit
de markt nauwlettend in de gaten. Greencast geeft per
bestrijdingsmiddel een generiek advies omtrent de te
gebruiken hoeveelheid. Het is dus niet zo dat Greencast
een managementadvies geeft op basis van beschikbare
gegevens als actuele, locale meteorologische gegevens
op een baan. De proeven die het STRI uitvoerde om ons
voorspellingsmodel te valideren laten wel zien dat het
mogelijk is bij het volgen van de Greencast-adviezen om
het totaal aantal bespuitingen te verminderen, zonder
dat dit ten koste gaat van het resultaat.
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Minimum grondtemperatuur		
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Risicovermelding:
Dollar spot			
Dollar spot (bij irrigatie)		
Antracnose			
Bruine vlekken			
Bruine vlekken (irrigatie)		
Sneeuwschimmel			
Kieming straatgras 			
Rooddraad			
Advies voor:
Soort gewasbeschermingsmiddel
Toepassing bladmeststoffen		
Sweepen 			
Beregening			
Informatie:
Meteorologische informatie		
Online 				
Fax/mail				

Meer informatie over Greencast vindt u op
www.greencast.co.uk

SImon Elsworth, Syngenta: “We
hebben formeel geen
plannen om Greencast in jullie
land te introduceren, maar
houden de geluiden uit de markt
nauwlettend in de gaten”
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