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EPIPRE is een begeleidiPgssysteem voor bestrijding van ziekten en plagen il'l: 1Wiiltertarue.
Per perceel worden adviezen verstrekt ovet de noodzaak tot bestrijd,irr.,g1.e ~,_,adviezen
. worden gemaakt met behulp van een computer. Gedurende het '~spuits~H.:io'€~1\)r,q_-rden g~mid-_
deld 4 a 5 adviezen per perceel ¥egeven.
_;I,, ;~-:.': -~~~;·r.;.,\ ,j •
'. . . .
: Voor het samenstellen van de adv1ezen :wordt kenhJ,s· benut over de· epi:-deffi,'1olog1e-~van de
ziekten en -plagen alsmede inforrnatie . gebruikt' dver een ..~antaJ £a:tttot~~4ie .~e~,epl.d~mio
logische ontwikkeling beinvloeden, .zoa:Is resisterttie Van de. ,waardpl~t:,~:s'f?:jJ<S~Qfvoor
ziening van het gewas, grondsoort en gewasontwikkeling. Da~waas.t wtfrd~h;. g~gevens gebruikt over relaties· tusseri ziekte.;.. en plaagniveau, schade aan het geW,~~.'::en ko,sten. 'van
~striJdiilg. Van gro?t be lang zijn qpk vel~aatnemi_rigen ¢tgevoerd,.?.?~(~~~; te).er vol.. gens vaste ~elrnethod1el<en.
. ·
·... ; · · :.•.«· ·>)I~ ·-: ·~ ·, . , . ·
In: 1980 werden ~dvie.zen verstrekt over bestrijding van gele.roest\-'.:.l?~in;:e·::r,deS;~, . fueel-.
dauw en graaiJ.lu~·zen. Een ~antal van 520 telers met totaal 840 p~:rcelt~n'~Oll~Vingen de· . ·
advieze11·~ Er. zijn d;U,ide+.ijke acinwijzingen dat telers die bestrijden vo~gens .:de EH~J?RE
~d'ziezen .goedkoper· produceren dan· hurf collega' s die het gangbare ,be'st:fiftfingspat~oC>n
volgen. Van groot be lang voor de acceptatie van EPIPRE in de praktijk /is· .de interisieve
voorlichtin!( van de deelnemers over de aard van de ziekten en plagen, de syrnptomen en
.:telmethodieken, de wijze waarop de adviezen tot stand komen en de·evaluatie van de re. sultaten samen met de deelnemers.
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EPIPRE is een begeleidingssysteem voor bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe.
Per perceel worden adviezen verstrekt over de noodzaak tot bestrijding. De adviezen
worden gemaakt met behulp van een computer. Gedurende het "spuitseizoen" '\vorden gemiddeld 4 a 5 adviezen per perceel gegeven.
Voor het samenstellen van de adviezen wordt kennis benut-over de epidem:io1ogie van de
ziekten en plagen alsmede informat:i.e gebruikt over een aanta-;L factoren die ~-to epidemiologische ontwikkeling beinvloeden, zoals resistentie van de waardplant, stfks f.OfVOOl'o·
ziening van het gewas, grondsoort en gewasontwikkeling. Daarnaast word{~n gegevens ge~
bruikt over relaties· tusseii ziekte- en plaagniveau, schade aan het ge111ras .::n kosten van
bestrijding. Von groot belang zijn ook veldwaarnemingen uitgevoerd door de teler velgens vaste telmetl1odieken.
In 1980 werden adviezen verstrekt over bestrijding van gele roest, bru:ine 1'0est, meeldauw en graanluizen. Een aantal van 520 telers met totaal 840 perc::elen ontvingen de
adviezen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat telers die bestrijden volgen::: de EPIPREadviezen goedkoper produceren dan htm collega's die het gangbare bestrijdingspatroon
volgen. Van groot be lang voor de acceptatie van EPIPRE in de praktijk is'' de intensieve
voorlichting van de deelnemers over de aard van de ziekten en plagen, de symptornen en
telmethodieken, de wijze waarop de adviezen tot stand komen en de evaluatie van de resultaten samen met de deelnemers.
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