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Uitgangspunt
Een waarschuwingssysteem (wss) helpt bespuitingen af te stemmen op
infectierisico’s. Dit geeft gemiddeld genomen met minder middel een
gelijkwaardige of betere opbrengst dan een vast bespuitingsschema.
Waarschuwingssystemen worden slechts door een minderheid van
telers gebruikt en soms niet op de meest effectieve manier. Dit
project is opgestart om te achterhalen waarom dat zo is en om door
vervolgacties een bredere toepassing te bereiken.

Onderzoek
Gesprekken met telers en leveranciers van wss over voors en tegens
van een wss zijn grotendeels bepalend geweest voor de invulling van
dit project.
• Analyse knelpunten en verbeterpunten bij gebruik wss.
Gesprekken met telers, adviseurs en toeleveranciers.
• Mogelijkheden inhoudelijke verbetering bestaande wss.
Bladnatberekening, werkingsduur middelen.
• Mogelijkheden inpassing alternatieve middelen in wss.
Populatieopbouw antagonisten, keuze biologisch middel of fungicide
afhankelijk van infectierisico.
• Verbetering van de beeldvorming over wss in de praktijk.
Talrijke discussies, publicaties (zie o.a. www.vuur.wur.nl) en demoactiviteiten, o.a. in het kader van Praktijknetwerken, Telen met
toekomst.
• Ondersteuning bij opzetten nieuwe waarschuwings-systemen andere
gewassen.

Resultaten
Risicobeleving en onjuiste beeldvorming lijken een grotere rol te
spelen dan technische knelpunten.
Technisch
• Bladnatvoorspelling rond dauwperioden niet altijd betrouwbaar. Hier
wordt nog aan gewerkt.
• Resultaten werkingsduur middelen nog te variabel om te integreren
in wss.
• Mogelijkheden integratie antagonisten nog niet duidelijk door
wisselende werking antagonisten in veldproeven.
Risicobeleving en beeldvorming
• Beeldvorming lijkt verbeterd.
• Vuurwaarschuwingssysteem weer meer ‘in the picture’.
• Aantal abonnees lijkt toe te nemen (nu rond 20%).
• Geen mogelijkheden voor curatieve bestrijding; leidt tot een
bepaalde mate van risicomijdend gedrag.

De praktijk
Er is nog een aantal knelpunten:
• Schommelingen in weersvoorspelling blijven in beperkte mate een
risicofactor.
• Ontbreken kengetal ziektegevoeligheid bij nieuwe cultivars.
• Afstemming met luisbestrijding: soms liever combineren om minder
frequent het gewas te hoeven bespuiten.
• Afwijkende advisering door andere partijen (wordt aan gewerkt).
• Verschil tussen adviezen wss van verschillende leveranciers.
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