WAARSCHUWINGSDIENST

		

Maak ook in 2015 gebruik van het
Waarnemings- & Waarschuwingssysteem!

BS

Graag zetten we de dienstverlening van het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem nog eens op
een rijtje, zodat u als W&W-lid ten volle van deze diensten gebruik kan maken, of er als niet
W&W-lid kennis kan mee maken.
Liesbet Van Remoortere
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Waarschuwingsberichten en Actua-berichten
Het Waarschuwingssysteem waarschuwt je via Waarschuwingsberichten per mail, fax of brief op welk tijdstip je
beschadigers in een bepaald stadium kan waarnemen en
met welk middel en op welk moment je deze best bestrijdt,
doelgericht voor schade is aangericht.
Actua-berichten geven je onafhankelijke info over de nieuwste bestrijdingsmiddelen en geïntegreerde gewasbescherming en helpen bij acute problemen.

s Waarschuwingsbericht

s De ‘PCS Ziekten en Plagen’ App

Informatiemap W&W en posters 'Erkende middelen'
Als nieuw lid ontvang je eenmalig de 'Informatiemap Waarschuwingen' waarin de geïllustreerde infofiches over ziekten en plagen kunnen gebundeld worden. Jaarlijks ontvang
je een aantal nieuwe geïllustreerde informatiefiches over
ziekten en plagen ter uitbreiding van de 'Informatiemap
Waarschuwingen'.

s Actua-bericht

Online database W&W en 'PCS Ziekten en Plagen' App
De online database W&W geeft een algemeen overzicht van
ziekten en plagen per waardplant. Dit is handig om te kunnen zoeken naar een mogelijke aantaster. Via deze database vind je deze snel. Eveneens zoek je per parasiet op welke
waardplanten deze kan voorkomen. Met je exclusieve toegang tot het ledengedeelte van het Waarschuwingssysteem
kan je deze database samen met andere info raadplegen.
De 'PCS Ziekten en Plagen' App is een digitale veldgids
waarmee je als boomteler of groenvoorziener zelf onmiddellijk ter plaatse de waargenomen ziekte of plaag op
de plant herkent. Duidelijke foto’s en beknopte info van
parasieten op boom- en siergewassen heb je met deze app
steeds op zak.
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s Online database

s Informatiemap W&W
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s Wandelvoordracht

Als lid ontvang je ook de poster ‘Erkende middelen in sierteelt openlucht’ en de poster ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’. Op deze posters worden erkende
middelen per ziekte en plaag opgesomd. De posters laten
toe om snel de beste gewasbeschermingsmiddelen te kiezen, rekening houdend met de verschillende aspecten van
IPM en wettelijke verplichtingen. Leden krijgen elk jaar een
vernieuwde versie toegestuurd. Dit is een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het meest geschikte middel.

Ledenlogo W&W
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s Poster ‘Erkende middelen’
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Als lid kan je het 'Ledenlogo
W&W' plaatsen op je website,
e-mailhandtekening, catalogus, publicaties, offertes,
facturen, infoborden,… en zo
je klanten tonen dat je duurzaam omgaat met bestrijding
van ziekten & plagen, een
troef voor jouw bedrijf! Als
alle leden uit de sector dit
ledenlogo gebruiken, tonen
wij samen aan het brede publiek dat we duurzaam omgaan
met gewasbeschermingsmiddelen.
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Advies en stalenonderzoek
Heb je vragen over een schadebeeld, een gevonden parasiet
op je gewas of een gewasbeschermingsmiddel? Als lid kan
je steeds contact met ons opnemen voor een advies. We
helpen je graag verder.
Visueel stalenonderzoek is mogelijk. Weet je niet welke
parasiet je gewas beschadigt? Bezorg je plantenstalen aan
het Waarschuwingssysteem om zo te laten bepalen over
welke parasiet het gaat.

Wens je lid te worden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem?
Als lid leer je dus bij waargenomen ziekten en plagen ingrijpen met kennis van zaken. Een gewaarschuwde boomteler, tuinaannemer en groendienst is er met expertise van
het Waarschuwingssysteem twee waard. Leden van het
Waarschuwingssysteem betalen jaarlijks € 120 (excl. BTW).
Bovendien ben je als lid van het Waarschuwingssysteem
automatisch lid van het PCS en geniet je dus ook van de
daaraan verbonden voordelen.
Ga naar onze website (www.pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem) en schrijf je in via het online inschrijvingsformulier. Nadat we de inschrijving ontvangen hebben, krijg je
een factuur toegestuurd. Na betaling wordt jouw lidmaatschap geactiveerd. We hopen je binnenkort als één van
onze leden te mogen verwelkomen!
Meer info over het systeem vind je op de website www.
pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem.

s Stalenonderzoek

Wandelvoordrachten en cursussen
Door deel te nemen aan (wandel)voordrachten en cursussen, georganiseerd door het PCS, leer je beschadigers
herkennen en efficiënt bestrijden. Over de exacte data word
je als lid tijdig geïnformeerd.

Heb je nog vragen?
Bel naar +32 (0)9 353 94 70 of mail naar waarschuwingen@
pcsierteelt.be. n
Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, de Europese Unie, het agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond,
AVBS dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en
Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.
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