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Uitgangspunt
In Nederland is gedurende 50 jaar nematologisch onderzoek
uitgevoerd. De hoeveelheid informatie groeit nog gestaag. Maar
een fractie hiervan bereikt de praktijk. Kwantitatieve kennis zoals
voorspelling van de te verwachten schade, populatieontwikkeling
in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen, etc.
vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Met kwantitatieve en
kwalitatieve informatie kan de Nederlandse teler zijn voordeel doen.
Hiervoor moet deze kennis gestructureerd en eenvoudig worden
aangeboden.

Onderzoek
Het project ontwikkelt met behulp van ICT software die de
beoogde kennisoverdracht helpt te bewerkstelligen. Hierbij wordt
gewerkt aan het beschikbaar stellen van kwalitatieve kennis via
internet en kwantitatieve kennis (van bemonsteringsuitslagen,
schadeverwachting, populatieontwikkeling tot en met een eenduidig
advies) via een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS).
Data moeten via webservices kunnen worden opgehaald bij de
monsternemer (administratieve lastenverlichting) en met GEOinformatie worden weergegeven.

Perceel wordt door bemonsteraar automatisch opgesplitst in te bemonsteren eenheden
volgens gekozen bemonsteringsmethode. Resultaat via internet gevisualiseerd in
kwantitatieve BOS NemaDecide.

Resultaten
•
•

•
•

Toevoegen van de mogelijkheid tot ophalen en weergeven van
geografische informatie betreffende besmettingen in het BOS.
Implementeren van modellen voor schaderelaties en
populatieontwikkeling voor vrijlevende aaltjes (o.a. Pratylenchus
penetrans).
Updaten en uitbreiden van de kwalitatieve kennis van de digitale
aaltjeswijzer.
Eerste stappen zetten richting een combinatie van kwalitatieve
en kwantitatieve kennissystemen voor de teler.

De praktijk
•
•
•

Workshops in kennisoverdrachtprojecten van het HPA en
themadagen voor voorlichters van adviserende bedrijven.
Update van kwalitatieve internettoepassing binnenkort
beschikbaar.
Alle nieuwe kennis wordt toegevoegd aan NemaDecide en komt
via de voorlichters van zes bedrijven beschikbaar voor de teler.

Aanvullen en toevoegen van nieuwe informatie aan kwalitatief kennissysteem.
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