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1.INLEIDING
EPIPRE, eenacroniem dat staatvoor epidemie-preventie en -predictie, is een
systeem tenbehoeve van geleide bestrijding van ziekten enplagen in wintertarwe. EPIPRE is ontstaan door onderzoekmetmodellen die de ontwikkeling en
de schade van gele roest trachtten te simuleren. Het onderzoeksprogramma werd
geïnitieerd in 1977door devakgroep Fytopathologie (Fyto)van de Landbouw
Universiteit Wageningen (LUW)en is inbelangrijke mate financieel gesteund
door de Stichting Nederlands Graan-Centrum (NGC). Inde daaropvolgende jaren
ishet aantal ziektenwaarvoor geadviseerd werd, uitgebreid met bruine roest,
meeldauw en bladvlekkenziekte. In 1979werd gestartmet de advisering van
bladluizen-bestrijding. Dit allesvond plaats door samenwerking van de LUWvakgroepen Fytopathologie en Theoretische Productie Ecologie (TPE), het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)ende deelnemende tarwetelers. In 1982werd dit informatiesysteem overgedragen aanhet PAGV met als
doel het systeemvoor het gebruik inde praktijkverder te ontwikkelen. Vanaf
de aanvang vanhet project tot enmet 1987hebben circa 2000 telers aan het
systeem deelgenomen.
Jaarlijks is ermet inbreng van gegevens uit onderzoek vanhet IPO, de LUWvakgroep TPE enhetNGC gewerkt omde advisering verder teverbeteren en uit
te breiden. Dit isgebeurd door de advisering over de bestrijding van oogvlekkenziekte en in eenlatere fase deadvisering voor groeiregulatoren en
stikstofbemesting (de 3egift)toe tevoegen. Ookheeft het PAGV, ten behoeve
van de praktijk endevoorlichtingsdienst,
gedurende eenviertal jaren in
verschillende regio's proeven aangelegd omEPIPRE tevergelijkenmet de inde
praktijk gangbare methodenvanbestrijding van ziekten enplagen.
Inhet voorjaar van 1987 isdeadvisering overgedragen aanhet Consulentschap
in Algemene Dienst voor deAkkerbouw ende Groenteteelt in de Vollegrond
(CAD-AGV). Tevens isEPIPRE beschikbaar gesteld voor eenviewdata experiment
in de IJsselmeerpolders enNoord-Holland (VITAK). Dit experiment is een
project van de Stichting Informatie Voorziening Akkerbouw (SIVAK) en duurt
voorlopig twee jaar (1987-1988).
In het voorjaar van 1986 is er eenwerkgroep gevormd die zich tot taak heeft
gesteld EPIPRE inhoudelijk verder teverbeteren. Dezenota is deweergave van
haar bevindingen. De werkgroep heeft vanaf haar oprichting het systeem
kritisch geëvalueerd. Er isdaarbij gezochtnaar oplossingen voor knelpunten
en geïnventariseerd waar aanknopingspunten liggen voor verbeteringen. Het
streven van de werkgroep iser tevens opgericht de modelstructuur en de
relaties meer uniform enmeer inzichtelijk temaken.Tijdens deze evaluatie is
gebleken, dat naast inhoudelijke, ookprogrammatechnischeverbeteringen noodzakelijk zijn.
In dit verslagwordt geanalyseerd opwelke kennis dehuidige modellen zijn
gebaseerd. Daarnaastwordt aangegevenwaar de knelpunten liggen en zomogelijk
hoe verbeteringen realiseerbaar zijn. Eenbeschrijving van de relaties met
overige projecten en eenvooruitblik opmogelijke ontwikkelingen ronden dit
verslag af.
Het verslag gaatniet in opde organisatorische infrastructuur rond EPIPRE.
Voor eenuitgebreide beschrijving vandemodellen ende systeemprogrammatuur
wordt verwezen naar het inhetnajaarvan1987 onder PAGV /NGC verantwoording
teverschijnen verslag.

2.VANWAARNEMINGTOTSCHADEPROGNOSE
Hoofdstuk 2gaat in op demethodiek die gevolgdwordt om,vanuit de waarneming
van de teler, tekomen tot eenperceelsspecifiek advies.Paragraaf 2.1 zet de
inhet huidige model gevolgdewerkwijze uiteen.Paragraaf 2.2 bespreekt enkele
belangrijke gewasparameters enparagraaf 2.3 gaat in op de relatieve groeisnelheid van ziekten enplagen. Paragraaf 2.4 behandelt de invloed van het
gebruik van pesticiden opde schadeprognose. Tenslotte geeft pararaaf 2.5 aan
hoe hetwaarnemingstijdstip wordt berekend, enwelke verbeteringen er in dat
opzichtmogelijk zijn.

2.1Algemenewerkwijze
Dewaarneming vande teler,inaantal blaadjes met ziekte ofaantal halmen met
bladluizen, wordt omgerekend naar aantal ziekte-eenheden per blad of plant.
Bij deze transformatie ishet aantal levende bladerenvan belang. De waarneming van de teler opbladvlekkenwordt volgens een verdeelsleutel, die
bepaaldwordt door regio engrondsoort,omgezet ineenhoeveelheid kafjesbruin
en bladvlekkenziekte.
De relatieve groeisnelheid van een schadeverwekker wordt ineerste instantie
bepaald door het gewasstadium. Op grond van perceelsgegevens (ras,grondsoort,
gebruik van groeiregulatoren, stikstofbemesting)wordt deze standaard relatieve groeisnelheid van de schadeverwekker gemodificeerd tot een perceelsspecifiek gegeven. Met behulp van dit gegevenwordt het ziekteverloop tothet
einde van de prognoseperiode berekend. Daarbijwordt uitgegaan van een
exponentieelverloop vande epidemie tot aan eenbepaald groeistadium dat per
schadeverwekker verschillend is. Daarna neemthet aantastingsniveau niet,meer
toe of af (bladluizen).
Voor gele roest is de prognoseperiode inhethuidige model 28dagen en duurt
uiterlijk tot gewasstadiumvroeg deegrijp (DC83).
Voor de andere schadeverwekkers duurt de prognoseperiode tot gewasstadium
vroeg deegrijp (DC 83). Wanneer reeds eenbestrijding is uitgevoerd, wordt
rekening gehoudenmet de residuperiode vanhetmiddel, door de tijd dat het
residu aanwezig is opde prognoseperiode inmindering te brengen en door de
telerswaarneming tijdens de residuperiode te corrigeren.
De voorspelling vanhet ziekteverloop tothet einde van de prognoseperiode
wordt omgerekend naar eenprocentuele schade. Het produkt van de opbrengstverwachting ende procentuele schade, levert deverwachte schade inkg tarwe
perha op.

2.2 Gewasparameters
Eenaantal parameters inhetmodel zijn sterk afhankelijk van gewaskenmerken.
Paragraaf 2.2.1 schetst de invloed van de gewasontwikkeling en paragraaf 2.2.2
gaat in op de relatiemet degewasgroei.

2.2.1Fenologie
De fenologische ontwikkeling van tarwe bepaalt de duurvan de prognoseperiode
van bijna alle ziekten en isdaardoor eenhoofdfactor inde berekening van de
schadevewachting. Tot nu toe is de prognoseperiode gebaseerd op een gestandaardiseerde gewasontwikkeling. Verbetering is hier mogelijk omdat de
fenologische ontwikkeling geenvaststaand gegeven is,maar afhankelijk isvan:
- de opbrengstverwachting endenutriëntenstatus vanhetgewas.
Het Centrum voor Agro-BiologischOnderzoek (CABO) beschikt voor tarwe
wellicht over aanknopingspunten (DeVos).
- regionale temperatuurverschillen (deze veroorzaken een variatie van
ongeveer 2weken), de rassen (leveren eenvariatie van ongeveer 3dagen op)
ende zaaidatum. Eenaangepaste versie vanhetmodel van Porter kanwellicht
gebruikt worden om,wat deze factoren betreft,verbeteringen aan te brengen.
-vochtvoorziening vanhet bodemprofiel. Mogelijk liggen er aanknopingspunten
bijhet Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding (ICW)en /ofhet
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB).

2.2.2 Gewasgroei
Het aantal levende bladeren isnodigvoor de transformatie van telerswaarneming naar bladaantasting. Dit gegeven is inhethuidige model alleen afhankelijk vanhet ontwikkelingsstadium. Inwerkelijkheid ishet aantal levende
bladeren echter afhankelijkvan:
- bladafstervingssnelheid; bruikbare gegevens zijnmogelijk voorhanden bijde
vakgroep TPEvande LUW (Miglietta).
- ontwikkelingsstadium; mogelijk in tebrengenviahet eerder genoemde Portermodel.
Beide factorenworden beïnvloed door denutriëntenstatus vanhet gewas. Wellicht biedthet NWHEAT-modelvanGroot (inontwikkeling bij CABO/LUW-vakgroep
TPE)mogelijkheden tot verbetering.
De opbrengstverwachting isnodig bijde schadeberekening en speelt tevens een
belangrijke rol inhet stikstofadvies model enbijde advisering van groeiregulatoren.
De invloed van de opbrengstverwachting opdeverwachte schade ismomenteel in
hetmodel ingebouwd via een superproportionele- (gele roest enbladluizen), of
een proportionele relatie (overige ziekten).
Het is devraag of er een superproportionele relatie bestaat ennodig is, als
de relatie tussen stikstof ende relatieve groeisnelheid beter gekwantificeerd
zou kunnen worden ende prognoseperiode afhankelijk gemaakt wordt van de
opbrengstverwachting ofde stikstofvoorziening.
De opbrengstverwachting wordt nu berekend uit een schatting van de betrokken
teler enuit een standdichtheidswaarneming inhet stadium dat de aarzwelling
net zichtbaar is (DC43).Aan de opbrengstverwachting isde benodigdehoeveelheid stikstof gekoppeld viahet stikstof-adviesmodel. Deze hoeveelheid stikstofmodificeert tevens de relatieve groeisnelheid voormeeldauw, gele roest
en bladluizen.

2.3Relatievegroeisnelheidvanschadeverwekkers
Het door de telerwaargenomen ontwikkelingsstadium levert de standaardwaarde
voor de relatieve groeisnelheid op. Devolgende factoren corrigeren deze
standaardwaarde tot een perceelsspecifieke relatieve groeisnelheid :
- ontwikkelingsstadium; is reeds opgenomen inhet huidige model, maar kan
nauwkeuriger bepaaldwordenmet behulp vanhet Porter-model (zie paragraaf
2.2.1).
- rasgegevens; dehuidige correctiefactoren zijn gebaseerd opde rassenlijst.
Of de mate van correctie voldoende betrouwbaar is, is onduidelijk.
Verbeteringen op dit gebied kunnenwellicht komenvan het Rijksinstituut
voor Rassénonderzoekvan cultuurgewassen (RIVRO).
- gebruik groeiregulatoren; alleen voor bladvlekkenziekte wordt hiervoor
gecorrigeerd. Het isniet duidelijk of de correctie voldoende betrouwbaar
is.
- grondsoort; correctie is gebaseerd op schattingen dievoortkomen uit de
gegevens van het inventarisatieonderzoek naar graanziekten. Het is
onduidelijk of demate van correctie voldoende betrouwbaar is.
- stikstof; relatie met gele roest en meeldauwontwikkeling is duidelijk
aanwezig maar op basisvan de totnu toe beschikbare gegevens vrij moeilijk
te kwantificeren. Op dit momentwordt er inhetmodel gerekend met een
eenvoudige relatie die afkomstig isuit diverse veldproeven.
- pesticidenresidu; de relatieve groeisnelheid wordt, gedurende de periode
dat residuvan een bestrijdingsmiddel aanwezig is, gecorrigeerd door haar
tijdens die periode opnul te stellen. Verbeteringen lijkenhier mogelijk
(zie paragraaf2.4).
Inhet algemeenkandewaarde vande relatieve groeisnelheid verder verbeterd
worden. Daarbijvalt tedenken aandevolgende overwegingen:
- De groei van ziekten enplagenwordt nuvoorspeld door gemiddelde groeisnelheden. De jaarlijks variatie ingroeisnelheden is echter groot. Dit
betekent dat verdere verbeteringen indit opzichtmogelijk zijn.
-De advisering kanmeer perceelspecifiek gemaaktworden door uit de telerswaarneming de werkelijke relatieve groeisnelheid af te leiden. Dit kan
alleen in de fase dat ernog geenmiddel is ingezet en er minstens twee
waarnemingen voorhanden zijn. Vanafhetmoment dat er eenbestrijding is
uitgevoerd, kan er danweer met de standaard relatieve groeisnelheid verder
worden gerekend.
-De toenamevan de epidemie inde tijdmoet sigmoïde gemaaktworden. Nu is
deze exponentieel gedurende een bepaalde periode enneemt daarna niet meer
toe.

2.4Invloedvanpesticiden
In het huidige modelwordt bijhet opstellenvan de schadeverwachting op twee
manieren rekening gehoudenmet dewerking van pesticiden.
In de eerste plaats bijde afweging of een bestrijding rendabel is. Voor de
meeste ziektenwordt verondersteld datdeverwachte schade door een bestrijding volledig voorkomen kanworden,dusdathetmiddel een effectiviteit heeft
van 100 X. Voormeeldauw enbruine roestwordt echter een lagere effectiviteit
gehanteerd, die afhankelijk isvanhet ontwikkelingsstadium van het gewas.
Voor de andere ziektenmoet ook een lagere effectiviteit gehanteerd gaan
worden, omdat de schadeverwachting gebaseerd is ophet verwachte ziekteverloop
over de prognoseperiode, demiddelen niet dehele populatie van de schadeverwekker doden endewerking van demiddelen zich ookniet uitstrekt over de
hele prognoseperiode. De effectiviteit dient daarbij afhankelijk te zijnvan:
de schadeverwekker,hetmiddel enhet ontwikkelingsstadium vanhetgewas.
Inde tweede plaatswordt rekening gehoudenmetnog aanwezige residuenvan een
eventueel eerder uitgevoerde bestrijding. Afhankelijk van de schadeverwekker
en het pesticidewordt een residu-periode berekend, waarin de ziekte niet
toeneemt. Hetverwachte ziekteverloopwordt daardoor aangepast. Omdat in de
waarneming vande telers geen onderscheid gemaaktwordt tussendood en levend
schimmelweefsel, wordt eennieuwewaarneming indien die in de residuperiode
valt, hiervoor gecorrigeerd. Afhankelijk van de schadeverwekker wordt dan
verondersteld dat 80 tot 952vanhet schimmelweefseldood is, zodat slechts 5
tot 20% opnieuw kan uitgroeien. Als er eenpesticide wordt ingezet tegen
kafjesbruin, dan wordt de residuperiode van dit pesticide verlengd tot het
einde van de prognoseperiode om tevoorkomen dat er meerdere bestrijdingen
tegen deze schadeverwekker uitgevoerd zullenworden.
Een nauwkeuriger enmeer uniforme procedure voor de berekening van het effect
van pesticiden iswenselijk. Hoe deze procedure eruitmoet zien isnog niet
duidelijk. Per pesticide en schadeverwekker zou, afhankelijk vanhet gewasstadium, de effectiviteit (momentane dodendewerking) en de residuperiode
(werkingsduur)vastgesteld moetenworden.Opbasis van de effectiviteit kanna
een bestrijding het percentage levend schimmelweefselworden berekend, wat
gedurende enna de residuperiode weer kanuitgroeien.
Tijdens de residuperiode kande groeisnelheid dan toenemenvan bijna nul vlak
na de bestrijding tot denormalewaarde aanhet einde van de residuperiode.
Hoe deze toename precies verloopt isnog niet duidelijk. De schade diena een
bestrijding nog optreedt, isdande somvan twee integralen, namelijk die
tijdens de residuperiode (met een lage, langzaam toenemende groeisnelheid) en
die na de residuperiode tothet einde vande prognoseperiode (metde normale
groeisnelheid). De batenvan de bestrijding zijn dan gelijk aan de verwachte
schade zonder bestrijding (datwil zeggen de schade bij een ongestoord ziekteverloop),verminderd met de schade die ontstaat met bestrijding.
Voordat deze verbeteringen inhetmodel aangebracht kunnen worden, is meer
gedetailleerde middeleninformatie nodig, alsmedemeer gegevens omtrent de
epidemiologie van schadeverwekkers onder stressvan pesticiden. Een verdere
verbetering van de algehele epidemiologische kennis ishierbij onontbeerlijk.

2.5 Optimalisatievanhetwaarnemingstijdstip
In het huidige systeemwordt gewerktmet een flexibele waarnemingsdatum, die
afhankelijk isvan gewasstadium en ziektedruk. Allereerstwordt daarbij de
maximale lengte vanhetwaarnemingsinterval (zijnde de periode tussen twee
waarnemingen) vastgesteld. Ditmaximum isafhankelijk van de schadeverwekker
en het gewasstadium. Vervolgenswordt per schadeverwekker een waarnemingsinterval berekend als functie vanhetmaximalewaarnemingsinterval, de verwachte schade en de totale kostenvan de bestrijding. Het geadviseerde waar-

nemingsinterval is de kleinste van deze berekende intervallen over alle
schadeverwekkers,met eenminimumvan 7dagen.
Naast demethode van berekende, fluctuerende waarnemingsdata, is een systeem
mogelijk waarbij gebruik gemaaktwordt vanvastewaarnemingsdata. Deze laatste
methode heeft eenaantalvoordelen ten opzichtevan de fluctuerende data: ze
is meer inzichtelijk, de kans dat kritieke stadia worden overgeslagen is
geringer en de bladluizenadvisering kanverbeterdworden. Uit de ervaringen
van de afgelopen jaren isgebleken datvastewaarnemingsdata de al genoemde
voordelen bieden, zonder dat denauwkeurigheid van de voorspelling daaronder
te lijdenheeft.
Er zou gekozen kunnenwordenvoor devolgende 5vastewaarnemingsdata :
1.Gewasstadium waarin de eerste knoopvoelbaar is (DC31).
Dit stadium zou gekozen kunnenworden in verband met een eventuele
bestrijding vanvoetziekten. Deze bestrijding dient voor het stadium tweede
knoop (DC 32)uitgevoerd teworden. Tevens kan dit waarnemingstijdstip
dienen als start voor hetwaarnemingsseizoen indien de ziektedruk van de
overige ziektenniet buitensporig hoog is.De datumvoor de startwaarneming
zou uit de zaaidatum, het ras ende regionale temperatuursom voorspeld
moetenworden.
2. Gewasstadiumwaarin de aarzwelling juist zichtbaar wordt (DC43).
Als de halmtelling rond het stadiumdathet vlagblad volledig verschijnt
(DC 40-43)wordt uitgevoerd, ligthet voor dehand om tegelijkertijd een
ziektewaarneming uit tevoeren.
3.Gewasstadium begin tothalverwege bloei (DC 61-65).
De kans is groot dat indit stadium al bladluizen aanwezig zijn. Deze
waarneming kan dan gebruikt worden ter initialisatie van het
bladluizenmodel. In combinatie met devolgende waarneming, kan ook voor de
bladluizen eenveldspecifieke relatieve groeisnelheid uitgerekend worden.
Bovendien ishet een optimaalmoment voor bestrijding vankafjesbruin.
4. Gewasstadium einde bloei totwaterrijp (DC 69-71).
Inverband met deveiligheidstermijn van eenaantal selectieve middelen is
een waarneming bijde overgang einde bloei (DC 69)naarwaterrijp (DC 71)
nodig. Dit isvooralwenselijk voor kafjesbruin enbruine roest.Tevens is
het een goedwaarnemingstijdstip voor bladluizen.
5.Gewasstadium vroeg totmiddenmelkrijp (DC 73-75).
Dit laatste waarnemingstijdstip isalleenvan belang voor bladluizen en
bruine roest.
Eventueel kan bijgrote ziektedruk overwogenworden om een extrawaarneming in
te lassen in stadium 32-37.

TABEL1 Waartenemenschadeverwekkersindeverschillendestadia
+ :waarnemen
/ -:nietwaarnemen
Schadeverwekkers
gewas- oogvlekkenstadium ziekte

gele
bruine
roest roest

meel- bladvlekken- bladdauw ziekteen
luizen
kafjesbruin

31

+

+

-

+

-

-

40-43

-

+

+

+

+

-

63-65

-

+

+

+

+

+

69-71

+

+

+

73-75

+

-

+

3.DERELATIESENPARAMETERSPERSCHADEVERWEKKER
In het nu volgende overzichtwordt per ziekte of plaag dewaarnemingsmethode,
de bemonstering, ende schadeberekening besproken. Erwordt aangegevenwat de
huidige stand van zaken is, waar verbeteringenmogelijk zijn (of lijken) en
welk onderzoek daartoewellicht denodige gegevens kan leveren.

3.1Oogvlekkenziekte
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
De herkenning van symptomen is moeilijk, vooral omdat de ziekte
gemakkelijk verward kanwordenmet anderevoetziekten. Verder is er
discrepantie tussen hetmoment van duidelijke symptoomontwikkeling en
het optimale bestrijdingstijdstip.
- Bemonstering
De bemonstering geeft geen problemen.
- Transformatie telerswaarneming naar aantastingsniveau
Dit ontbreekt totnu toe,is echternietvanbelang omdat er bijoogvlekkenziekte per stengel slechts één lesieaanwezig is en omdat er inhet onderzoek volgens vrijwel gelijkemethodiekwaargenomenwordt.
- Prognose van de epidemie
De prognose van de epidemie ontwikkeling vindt plaats aandehand van het
PAGV /IPO onderzoekvanMaenhout, TenHag enVan der Spekmet de toenmalige
vatbare rassen.Een goed prognose model ontbreekt nog.Uit praktijkervaring
weten we dat de toename in de loop van het seizoen vrij sterk
weersafhankelijk is. De seizoenen '83 en '84zijndaar een goed voorbeeld
van.
- Schaderelatie
De schade dieveroorzaaktwordt door oogvlekkenziekte varieert sterk per
jaar,afhankelijk van deweeromstandigheden gedurende de afrijping, omdat de
schade vooral ontstaat door legering als gevolgvan oogvlekkenziekte. Hierbij moetworden bedacht dat legering talvan oorzaken kanhebben (te zware
stikstofgift, bijzonder veelneerslag etc),zodat de door legering ontstane
schade niet altijd geheel aanvoetziekte toegeschreven kan en mag worden.
Berekening van deweersafhankelijke infectiekans volgens demethode Fehrmann
zou eind aprilmoetenworden uitgevoerd omde correctiefactor inhet model
goed af te stellen. Mogelijk biedt indit opzicht ookhetwerk dat inOostDuitsland gebeurt (Ebert)aanknopingspunten. Inplaats van een analyse van
de door oogvlekkenziekte veroorzaakte schade zou het risico voor het
optredenvan legering geëvalueerd moetenworden. Er is immers geen meetbare
schade indien geen legering optreedt.

3.2Geleroest
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
Dit geeft inhet algemeen geen aanleiding totproblemen. In sommige rassen
(Arminda, Granta)geeft geelverkleuring als gevolg van fysiologische verschijnselen aanleiding tot onjuistewaarnemingen.
- Bemonstering
Methodisch geen problemen.
- Transformatievan telerswaarnemingnaar aantastingsniveau
De huidige transformatie isonvoldoende onderbouwd. Het IPOdoet momenteel
(1987-1988) onderzoek aande schaderelatie van gele roest.Dit onderzoek zal
mogelijk ook eenverbeterde transformatie opleveren.
- Prognose van de epidemie
In het huidige modelwordt een prognose van de epidemieontwikkeling opgesteld voor eenperiode vanmaximaal 28dagen,totuiterlijk stadium waterrijp
(DC 71). De epidemiologie isgebaseerd opwerk van LUW-vakgroep Fytopathologie inhet beginvan de jaren 70enbehoeft verfijning. In 1988 zal
dehuidige moduleworden gestandaardiseerd. De prognoseperiode loopt dan tot
gewasstadium begin deegrijp (DC83).
Het IPO doetmomenteel onderzoek aande schaderelatie van gele roest. Dit
onderzoek zalmogelijk eenverbeterde schatting van de relatieve groeisnelheid opleveren.
Er bestaan aanwijzigingen voor een relatie tussenhet resistentieniveau van
de rassen enhet epidemieverloop. Deze relatie is echter nog onvoldoende
gekwantificeerd; aanknopingspunten voorverbetering liggen bijde LUW-vakgroep Fytopathologie.
De invloed vanhet gebruikvan pesticiden ophetverloopvan de epidemie,
werd inparagraaf 2.4 behandeld.
- Schaderelatie
De schaderelatie is onvoldoende onderbouwd. Hethierboven al aangegevenIP0onderzoek bij gele roest, kanmogelijk ook eenmeer betrouwbare schaderelatie opleveren.

3.3 Bruine roest
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
Geeft inhet algemeen geen aanleiding tot problemen.
- Bemonstering
Geeft geen problemen.
- Transformatievan telerswaarneming naar aantastingsniveau
De transformatie isgebaseerd op onderzoekvanhet IPO envoldoet goed.
- Prognose van de epidemie
De epidemiologische kennis is gebaseerd op IPO-onderzoek.De epidemieontwikkeling is reeds gestandaardiseerd, datwil zeggen dat de prognoseperiode
loopt tot gewasstadium vroeg deegrijp (DC83), waarbij de epidemie steeds
toeneemt. Er bestaan aanwijzigingen voor een relatie tussenhet resistentieniveau van de rassen enhet epidemieverloop. Deze relatie is echter nog

onvoldoende gekwantificeerd. Mogelijk biedt IVP- en SVP onderzoek (Van der
Putten) aanknopingspunten.
De invloed vanhet gebruik van pesticiden ophet verloop van de epidemie,
werd inparagraaf 2.4 behandeld.
Schaderelatie
De schaderelatie is gebaseerd opIPO-onderzoek en is op zich voldoende
betrouwbaar voor epidemieënna de bloei. Het onderzoekvanhet SVP en de
LUW-vakgroep TPE kan mogelijk dehuidige kennis verbreden. De relatie
tussen resistentietype,
bladafstervingssnelheid en schadefractiewordt in
dit onderzoek betrokken.

3.4 Meeldauw
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
Geeft geen aanleiding tot problemen.
- Bemonstering
Geeftmethodisch geen problemen.
- Transformatie van telerswaarneming naar aantastingsniveau
De transformatie is gebaseerd opIPO /NGC onderzoek en is voldoende
betrouwbaar.
- Prognose van de epidemie
Deze is gebaseerd op IPO-onderzoek en isal gestandaardiseerd. De epidemie
neemt daarbij toe tot stadiumvroeg melkrijp (DC 73) en wordt daarna
afgetopt tothet stadiumvroeg deegrijp (DC83).
Er bestaan aanwijzigingen voor eenrelatie tussenhet resistentieniveau van
de rassen enhet epidemieverloop. Deze relatie is echter nog onvoldoende
gekwantificeerd. Mogelijk biedt onderzoek vanhetRIVRO (Bonthuis) aanknopingspunten voor verbetering. De invloed vanhet gebruik van pesticiden
ophet verloopvan de epidemie,werd inparagraaf 2.4 behandeld.
- Schaderelatie
De schaderelatie is gebaseerd op IPO /NGC onderzoek en is voldoende
betrouwbaar. De schaderelatie vanmeeldauw inherfst, winter en vroege
voorjaar isnietvoldoende bekend.

3.5 Bladvlekkenziekteenkafjesbruin
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
Geeft inhet algemeen aanleiding tot problemen, metname hetmaken van
onderscheid tussen resp. normale bladsterfte, bladvlekkenziekte enkafjesbruin blijkt voor de telers zeermoeilijk te zijn. Een aanwijzing
daarvoor ishet aantalwaarnemingen dat opvijf en tientallen uitkomt in
de ziekteoverzichten. Verder isduidelijk dat eendeelvan de symptomen
niet veroorzaaktwordt door Septoria,maar door Fusariumnivale (sneeuwschimmel).
- Bemonstering
Methodisch geen problemen.
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- Transformatie van telerswaarneming naar aantastingsniveau
De transformatie voor kafjesbruin isgebaseerd op IPO-onderzoek en die voor
bladvlekkenziekte ophet onderzoekvanH. Voortman. Beide zijn voldoende
betrouwbaar.
Het aandeel van resp. kafjesbruinen bladvlekkenziekte inde hoeveelheid
bladvlekken wordt bepaaldmet behulpvan eenverdeelsleutel. Deze is gebaseerd op gegevens verkregen uithet inventarisatieproject. Devariatie van
deze verhouding tussen jarenen locaties, is echter groot. Mogelijk zou de
"vaste" verdeelsleutel vervangen kunnenworden door een "variërende", waarbij de verdeling gebaseerd wordt opzaaidata endeweersgegevens gedurende
herfst,winter envoorjaar.Hiervoor is echter nieuw onderzoek nodigI
- Prognose van de epidemie
Voor kafjesbruin enbladvlekkenziekte wordt eengestandaardiseerde epidemie
aangehouden totgewasstadium 83 (begin deegrijp), die gebaseerd is op IPOgegevens.Voor kafjesbruinverloopt de epidemie exponentieel tot stadium 83;
voor bladvlekkenziekte ishetverloop exponentieel tot stadium 75 (midden
melkrijp),waarna de ziekte constant is tot stadium83.
De epidemiologische gegevens zijnvoor kafjesbruingebaseerd op IPO-onderzoek envoldoen redelijk.De epidemiologische gegevens van bladvlekkenziekte
zijn gebaseerd opveldervaringen van onderzoekers enbehoevenverdere onderbouwing.
Voor het gehele 'Septoria-complex' zou een evaluatie vanweersgegevens, 25 weken voorafgaand aande adviesdatum, de prognose van de epidemie sterk
kunnen verbeteren. Wellicht zijn erwat dit betreft aanknopingspunten bij
het werk vanRoyle (LongAshtonResearch Station). Bijde vakgroep Fytopathologie isde afgelopen jarenveelwerk verricht aan epidemie modellen
voor bladvlekkenziekte (Zadoks,Leemans). De resultaten kunnen bijdragen aan
een betere onderbouwing van deze relaties. Er bestaan aanwijzigingen voor
een relatie tussenhet resistentieniveau van de rassen en het epidemieverloop. Deze relatie is echter nog onvoldoende gekwantificeerd. Mogelijk
liggen er aanknopingspunten bijhet resistentieonderzoek van van Silfhout
(IPO).
De invloed vanhet gebruikvan pesticiden ophetverloopvan de epidemie,
werd in paragraaf 2.4 behandeld.
- Schaderelatie
De schadefracties voor kafjesbruin zijn gebaseerd op IPO-onderzoek en zijn
voldoende betrouwbaar. Dehuidige schadefractiesvoor bladvlekkenziekte zijn
gebaseerd op incidentelemetingen inandere schadeproeven. Bijde vakgroep
Fytopathologie is de afgelopen jaren onderzoek gedaannaar de schade van
bladvlekkenziekte. Deze fundamentele kennis komt echter pas op termijn
beschikbaar, maar kan danwaarschijnlijk eenverbetering van de huidige
schadeberekening tot gevolghebben.

3.6Bladluizen
- Waarnemingsmethodiek
- Herkenning symptomen
Geen aanleiding tot problemen. Nagegaan moet worden of verdere
detaillering inMetopolophium dirhodum en Sitobion avenae zinvolis.
- Bemonstering
Telers zijn geneigd de 40halmendievoor ziektebemonstering nodig zijn,
ook tegebruiken voor bladluisbemonstering, hoewel hiervoor volgens het
instructieboekje 100halmennodig zijn. Het effectvan deze extra fout
moet bekekenworden.
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Transformatie van telerswaarneming naar aantastingsniveau
Isvoldoende onderzocht doorWard,Rabbinge enMantel.
Prognose van de populatie ontwikkeling
De prognose is gebaseerd opwerk vanRabbinge, Mantel enRossing en vindt
plaats met een globaal modelwaarin de relatieve groeisnelheden "best
estimates" zijn. Herinitialiseren vanhet model inde loopvan het seizoen
is dan ooknoodzakelijk. Ontbrekende schakel inhet model ismogelijk het
effect van natuurlijke vijanden. Wellicht is het regressiemodel van
Entwhistle en Dixon bruikbaar omhetmodel teverbeteren.
De invloed vanhet gebruik van bestrijdingsmiddelen ophet verloop van de
epidemie,werd in paragraaf 2.4 behandeld.
Schaderelatie
Is gebaseerd op onderzoek van devakgroep Theoretische Productie Ecologie
van de LUW en isvoldoende betrouwbaar.
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4.KOSTEN-BATEN ANALYSE
In het huidige model wordt uitgegaan van een exponentieel verloop van de
epidemie. Er wordt een prognose opgesteld van de te verwachten schade per
organisme. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de effecten die reeds
gebruikte pesticiden hierop hebben. Dit werd reeds besproken in paragraaf 2.4.
Paragraaf 4.1 gaat in op de schadeprognose na gebruik van een pesticide.
Paragraaf 4.2 bespreekt vervolgens de afweging van kosten en baten van een
bestrijding en paragraaf 4.3 behandelt de wenselijkheid van een meer strategische aanpak van de bestrijding in relatie tot de kosten en baten.
4.1 Schadeprognosebijgebruikvaneenpesticide
In het huidige model wordt uitgegaan van 100 X reductie van de te verwachten
schade bij de inzet van een effectief middel. Dit leidt tot een (te)
optimistische advisering door een overschatting van de middelenwerking omdat:
- in de meeste gevallen niet de gehele aanwezige schimmelpopulatie wordt
gedood (het middel werkt niet voor 100 Z) ;
- het nog levende schimmelweefsel tijdens de residuperiode geremd is in groei,
maar daarna weer normaal verder kan groeien.
Een eerste aanzet tot verbetering is reeds gerealiseerd bijmeeldauw en bruine
roest,waar de effectiviteit van de bestrijding afhankelijk is gemaakt van het
gewasstadium.
Een betere schadeprognose is te verkrijgen via de realistische berekeningswijze zoals die beschreven is in paragraaf 2.4. Het bestrijdingseffeet (de
baten van de bestrijding) is daarbij gelijk aan het verschil tussen de te
verwachten schade zonder enmet bestrijding.
4.2Afwegingvankostenenbatenvaneenmogelijkebestrijding
De verwachte opbrengstderving wordt nu in het model per organisme vergeleken
met de middel- en totale kosten. Op basis hiervan vindt een indeling in klassen plaats. De verdeling over de klassen bepaalt vervolgens welke schadeverwekkers al of niet bestreden moeten worden. Het middelenadvies is hier aan
gekoppeld. Uitgaande van de beschikbare gegevens is vastgelegd welke middelen
bij welke schadeverwekker geadviseerd worden. Daarbijworden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- voor de middelenkosten per te bestrijden organisme worden vaste prijzen
gehanteerd;
- de totale kosten bestaan uit middelenkosten, rijspoorschade, arbeids- en
machinekosten.
Bij nadere analyse blijkt dat er een aantal onvolkomenheden in
benaderingswijze aanwezig zijn, teweten:

deze

- de werking van een bestrijdingsmiddel op een schadeverwekker waarvan de te
verwachten schade niet boven de middelenkosten uitkomt, wordt niet
meegenomen. Daardoor kunnen de baten van een bestrijding worden onderschat.
Ten onrechte kunnen dan adviezen verstrekt worden om geen bestrijding uit te
voeren;
- combinaties van organismen kunnen gezamelijk boven de actiedrempel uitkomen.
Daarmee wordt slechts in beperkte mate rekening gehouden;
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- erwordt uitgegaan van eenvaste kostprijs van de bestrijdingsmiddelen. Het
zou beter zijnwanneer erwerd uitgegaan van gebruikersprijzen.
Er dient een saldoberekening permiddel ofmiddelcombinatie over het hele
ziekte- en plaagcomplex uitgevoerd teworden, waarbij de schade die door een
bestrijding voorkomen kanworden, afgezetwordt tegen de kosten die dit met
zichmeebrengt (middelkosten, rijspoorschade, arbeid- enmachinekosten).Deze
procedure dient voor alle opdat tijdstip toegelaten pesticiden plaats te
vinden, waarbij gebruik gemaaktmoetwordenvan inde praktijk geldende prijzen. Op dezewijze kan eeneconomisch optimaal advies tot stand komen.

4.3 Optimalisatievande bestrijdingsstrategie
In paragraaf 4.3.1 wordt ingegaan opde optimalisatie vanhet tijdstip van
bestrijding, gezien de al aanwezige schadeverwekkers. Vervolgens wordt in
paragraaf 4.3.2 aangegeven of en zo jahoe, er bijde bestrijding rekening te
houden ismet toekomstige,nog nietwaargenomen schadeverwekkers.

4.3.1Optimalisatievanhet bestrijdingstijdstip
In het huidige modelwordt niet afgewogen of uitstel van een bestrijding tot
een later tijdstip inhet groeiseizoen uiteindelijk totminder schade leidt
dan onmiddelijke bestrijding. Erwordt van uitgegegaan dat een direct uitgevoerde bestrijding altijd rendabeler isdan eenuitgestelde bestrijding. Met
behulp van goede gegevens over pesticidenwerking en epidemiologie van de
schadeverwekkers onder stress van pesticiden ishetmogelijk tot een effectiever enmeer rendabel bestrijdingsadvies tekomen (berekening van de schade
conform de procedure zoals die inde paragrafen 4.1 en 4.2 is aangegeven).

4.3.2Optimaalbestrijdingstijdstipi.v.m.nognietwaargenomenschadeverwekkers
In hethuidige modelwordt aangenomen dat deverwachte schadevanniet waargenomen schadeverwekkers gelijk isaannul. Erwordt inde advisering geen
rekening gehouden met dewaarschijnlijkheid dat later in het seizoen nog
andere schadeverwekkers zichontwikkelen en / of bestrijdingen uitgevoerd
zullen worden. Een optimale bestrijdingsstrategie zou, als ditwel in de
overwegingen betrokken zouworden,wellicht anders kunnen liggen.
Uitgaande van historische gegevens is eengemiddeld aantastingsniveau per
ontwikkelingsstadium vast te stellen. Er isdanuit te rekenenwat de huidige
schadeverwachting is enwat die isbijeenuitgestelde bestrijding, gebruik
makende van dehistorische gegevens. Isdeze laatste groter,na aftrek vande
reeds opgedane schade door deuitgestelde bestrijding, dan is uitstel rendabel. Het blijft echter eenwaarschijnlijk aantastingsniveau. Dekans op
winst wordt afgewogen tegen eenverlieskans.Deverwachte aantasting hoeft er
immers niet tekomen. Nader onderzoek opdit terrein kanwellicht tot verbeteringen leiden.
Op basis vanhistorische gegevens vanEPIPRE zou er een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd kunnen worden, om te onderzoeken ofde advisering ook de beste
bestrijdingsstrategie over het gehele seizoen waarborgt. Eventuele verbeteringen zoals die in deze paragraaf zijn omschreven, dienen gelijktijdig
met inbreng van betere gegevens over de epidemiologie te verlopen. Anders
leiden de eventueel aangebrachte verfijningen door lacunes in epidemiologische
kennis,niet totwezenlijke verbeteringen.
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5.HUIDIGESYSTEEMOPZETENMOGELIJKEVERBETERINGEN
In paragraaf 5.1 wordt aangegevenwelke problemen voortkomen uit de huidige
systeemopzet enwordt het belang van eengrondige data-analyse geschetst.Voor
dit laatstewordt inparagraaf 5.2 eeneerste aanzet gegeven.

5.1Problematiekvandehuidigesysteemopzet
De huidige systeem-opzet van EPIPRE isde resultante van implementatie op
achtereenvolgens een DEC-10, PDP11-44, PC-350, VAX11-750, MICRO-VAX-II en
TANDEM. Door het bijna jaarlijks overzetten van de software naar een andere
machine zijn er concessies gedaan aanhet creërenvan een optimale systeemopzet. Tevens zijn op de huidigemachines (Digital-VAX) meer en betere
mogelijkheden beschikbaar dan inhetverleden. Eenvoorbeeld hiervan is het
relationeel databankmanagement systeemORACLE. Dit is een beter alternatief
danhet doorhet PAGV ontwikkelde databanksysteem.
Een tweede redenvoor hetnietvolledig benuttenvan denieuwe faciliteiten is
het streven om de software compatibel tehoudenmet oudere systemen. Het
voorgaande heeft geleid tot problemen inonderhoud van de software,doordat de
structuur onvoldoende duidelijk is. Bovendien zijn in de huidige schadeberekeningsmodellen de gewas-en rasafhankelijke parameters verstrengeld met
de rekenprocedures en de relaties zelf, waardoor het geheel weinig
inzichtelijk is.
Sinds enige jarenwordt er gewerkt aandeverbreding van de advisering naar de
gehele graanteelt middels het opzettenvan een teeltbegeleidingssysteem voor
wintertarwe. In de loopvan 1986 zijnhiertoe al twee eenheden geïmplementeerd,namelijk advisering voor groeiregulatie envoor de 3e stikstofgift.
Ook met betrekking totandere gewassen isaanhet opzettenvan een teeltbegeleidingssysteem bijhet PAGV de laatste jarenveel aandacht geschonken (De
Visser et al.,invoorbereiding).
Voor de suikerbietenteelt heeft ditgeleid tothet opzettenvan een samenwerkingsproject tussen SIVAK, 1RS, PAGV ende Suikerindustrie, gericht op
implementatie van eendergelijk adviessysteem. Dit project wordt opgezet
volgens LIA (Landbouw Informatica Aanpak) richtlijnen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van informatie-analysemethodieken.
Door het PAGV enhet NGCwordt numetverbrede onderzoekscapaciteit gewerkt
aan het ontwerpen van teeltbegeleidlngssystemenvoor de granen. Om tot
implementatie tekomen,zalwaarschijnlijk dezelfdeweg gevolgd worden als bij
het suikerbietenproject.
In het kader van de ontwikkeling van een informatiesysteem is grondige dataanalyse noodzakelijk omtot gestandaardiseerde, eenduidige en onderhoudsvriendelijke systemen tekomen. Nu de implementatie van deze systemen voor
gerst en tarwe wordt voorbereid, isde tijd rijp om voor een duidelijke
structuur te kiezen. Ditmaakt data-analyse enhernieuwde systeembouw van
EPIPRE eveneens noodzakelijk.

5.2 Nieuwesysteemopzetenaanzettotdata-analyse
Voorgesteld wordt het huidigemodel te splitsen in twee afzonderlijke delen
namelijk een proces- en eendatamodel. Het procesmodel beschrijft de verschillende processen die achtereenvolgens plaatsvinden. Het datamodel levert
perceelsspecifieke en andere gegevens dienodig zijnvoor de processen en
ontvangt de uitkomsten van de rendementsberekeningen voor de verschillende
pesticiden of combinaties ervan.
Het procesmodel wordt opgesplitst in eengewasmodule, een ziektemodule, een
module voor de rendementsberekening en een module voor advisering. Deze
modules zijn onderling gekoppeld en staan tevens inverbinding met het datamodel. Een en ander is schematischweergegeven in figuur 1.
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6 RELATIEM E TOVERIGEPROJECTENENONTWIKKELINGENINHETBELEID
In dithoofstuk wordt kort ingegaan ophet raakvlakmet overige projecten en
op de ontwikkelingen inde beleidsvoornemens t.a.v. het landbouwkundig onder-

6.1 Project"Teeltbegeleidinggranen"
Het teeltbegeleidingsproject granen is eenvoorstel voor een samenwerkingsproject tussen SIVAK, NGC enPAGV, met alsmogelijke startdatum 1 januari
1988. Dit project zou aan kunnen sluiten ophet project teeltbegeleiding
suikerbieten (Anonymus, 1987a), dat zich ophet ogenblik in de inventarisatiefase bevindt. Dit laatste projectwordt gefaseerd aangepakt, waarbij de
volgende fasenworden doorlopen:
- inventarisatie van bestaande systemen;
- onderlinge afstemming van deze systemen;
- analyse van begrippen en relaties volgens de Informatie-analyse methodiek;
- functioneel ontwerp;
- technisch ontwerp;
- invoering en begeleiding;
- evaluatiefase.
Een teeltbegeleidingsproject voor granen kan op dezelfde wijze opgezet en
uitgevoerd worden, waarbij danwaarschijnlijk geprofiteerd kanworden van de
ervaringen die bijhet suikerbieten-project zijn opgedaan. Voor de granen
betekent een dergelijke fasering dat de bestaande systemen eveneens geïnventariseerd en opnieuw geanalyseerd moetenworden. Het gaat hierbij omEPIPRE,
groeiregulatie, bemesting (2e en 3e stikstof gift)en rassenkeuze.
Een en ander benadrukt opnieuwhet belang van de, al eerder in dit verslag
aangegeven,noodzaak tot analyse enherbouwvan het EPIPRE-model.

6.2 EEG-project"Degeïntegreerdeteeltvangranen"
Dit project heeft tot doel de geïntegreerde teelt van granenverder te ontwikkelen en te beschrijven . EPIPRE is een belangrijk onderdeel van eengeïntegreerde teeltwijze.Daarnaastwordt echter eenminimale inzet van pesticiden
nagestreefd door in een teeltsysteem de teeltmaatregelen zodanig tekiezen dat
de inzet van pesticiden geminimaliseerd kan worden. Instrumenten om dit
bereiken zijn rassenkeuze, bemestingsniveau, bemestingstype, zaaidatum,
gebruik van groeiregulatoren enz. Aan deze aspecten zal bij plaatsing van
EPIFRE binnen een tarweteeltbegeleidingssyteem, veel aandacht geschonken
moetenworden.

6.3Project"DatabankGewasbeschermingsmiddelen"
Dit samenwerkingsproject van SIVAK, PAGV enNefyto isgericht op het ontwikkelen van eenvoor iedereen toegankelijkegegevensbankwaarin op gestandaardiseerde wijze, zo compleet mogelijke informatie over pesticiden isopgeslagen (Anonymus, 1987b). Gekoppeld aan EPIPRE betekent dit, dat informatie
over pesticiden voortdurend actueel beschikbaar is en dat bijde middelenkeuze
via selectieprocedures op een eenvoudige manier met diverse factoren rekening
gehouden kanworden. Het project isvan groot belang voor alle adviessystemen
ophet gebied van gewasbescherming.
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enmeer indirectvoor:
-maatregelen die gericht zijn op het ontdekkenvan eventueel optredende
resistenties enhet ontstaanvannieuwe fysio's;
- advisering die gericht is ophet gebruik van selectieve pesticiden en de
afwisseling van deze middelen
Teeltmaatregelen als keuze van zaaidatum, afwisseling van tarwerassen met
verschillende resistentietypes qua tijd en plaats,keuze van grondbewerking en
dergelijke,zijnmaatregelen diemeer op regionaal-en landelijk niveau effect
hebben dan op perceelsniveau, laat staan op proefveldniveau. Dit betekent dat
verder onderzoek een tweeledig karakter dient tehebben. Enerzijds dienen een
aantal specifieke deelrelaties (beter)gekwantificeerd teworden. Anderzijds
zijn al dezewisselwerkingen ende effecten ervan slechts bouwstenen van het
gehele teeltsysteem.Opde juistewijze samengevoegd kanhet totale effect van
significant belang zijnvoor de gewasbescherming.
Daartoe is onderzoek en toetsing opbedrijfsniveau onontbeerlijk ende meest
aangewezen invalshoek omaande preventie van ziekten enplagen tewerken.
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8.EVALUATIE
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de nota puntsgewijs
aangegeven.

8.1BelangvanEPIPREvoordepraktijk,hetbeleid,hetonderzoekendevoorlichting
Een adviseringssysteemvoor boeren dient overtuigend, duidelijk engebruiksvriendelijk te zijn. Vanaf het begin vande ontwikkeling zijn de telers dan
ook bijhet systeem betrokken.
Sinds de beginperiode hebben zo'n 2000 telers ervaring opgedaanmet EPIPRE.De
te verrichten waarnemingen ende advisering hebben de telers niet alleen
geleerd omziekten enplagen beter te lerenkennen, maar ook omde ernst van
de aantasting inhetveld beter inte schatten. Na enkele jaren ervaring met
EPIPRE gaan de telersmeestal zelfstandig verder (Blokker, 1982,1983,1984 en
Zuurbier, 1983).
De hele aanpakvan EPIPREwas en is erop gericht de ziekten enplagen pas te
bestrijden wanneer ze gedurende het groeiseizoen eenniet te tolereren omvang
zouden bereiken. Een duidelijk curatieve aanpak, waarin geen plaats is voor
"preventieve" bespuitingen. Mede door de aandacht die jaarlijks in de landbouwmedia aan EPIPRE geschonkenwerd, of gebaseerd was op EPIPRE gegevens over
de ziekten- enplagensituatie inNederland, is er sprake van een duidelijke
"spin-off" van deze bewust terughoudende bestrijdingsstrategie die gebaseerd
is op gewasinspectie.
Het EPIPRE-systeem ende erdoor veroorzaakte verandering inde beoordeling van
ziekten enplagen, heeft erdan ook toe bijgedragen dat de Nederlandse tarweteelt verreweg de meest bestrijdingsextensieve isvan geheel West-Europa.
Elders ismen steedsmeer pesticiden gaangebruiken, terwijl inNederland op
dit terrein stabilisering optrad op eenacceptabel niveau. Dewaarde van dit
soort adviessystemen is dan ook onmiskenbaar.
Een ander belangrijke verdienste van EPIPRE isdat er een brug is geslagen
tussen wetenschappelijk onderzoek ende praktijk. Onderzoekers uit basisdisciplines krijgen eenkader aangereiktwaarinhun kennis direct benut kan
worden voor de praktijk. Dit fungeert als een sterke stimulans voor de
richting waarinhet onderzoek zich ontwikkelt. Leemtes inde bestaande kennis
worden duidelijk zichtbaar, zoals inditverslag ookwordt weergegeven. In
bredere zinheeft EPIPRE eenverbindende functie tussen praktijk, voorlichting
en wetenschappelijk onderzoek. Het systeem kan tenslotte model staan voor
ieder adviessysteem voor gewasbescherming. Ook bijverdere ontwikkeling worden
problemen aangepaktwaarmen inbreder verband zijnvoordeel mee kandoen.

8.2Waarneming,bemonsteringentransformatie
Deherkenning van schadeverwekkers geeftmoeilijkheden bijoogvlekkenziekte en
bladvlekken (sneeuwschimmel,bladvlekkenziekte, kafjesbruin).
Problemen bij de bemonstering liggenmetname bijdemonstergrootte voor de
bladluizentelling. Demonstergrootte isaan dehoge kant.Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of dezemonstergrootte gereduceerd kanworden.
Bij de omzetting van de telerswaarneming naar ziekte-eenheden per blad, is
alleen die voor bladvlekkenziekte enkafjesbruinnog duidelijk voor verbetering vatbaar.

8.3Epidemiologieenschaderelatie
Het aantastingsverloop, gekarakteriseerd door de relatieve groeisnelheid, is
als gemiddeld gegeven betrouwbaar genoeg voor demeeste ziekten en plagen.
Echter voor bladvlekken (sneeuwschimmel, bladvlekkenziekte enkafjesbruin)is
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dit verloop nog onvoldoende duidelijk en zou het door een verklarende kwantitatieve relatie met weers- enveldgegevens aanzienlijk verbeterd kunnen
worden.
De standaard relatieve groeisnelheid wordt perceelsspecifiek gemaakt aan de
hand van perceels-,teelt-,ras-en regionale gegevens.Met name deze relaties
dienen nader onderzocht teworden. Indehuidige opzetwordt veel gebruik
gemaakt van verbandenwaarvan het onduidelijk isof zevoldoende betrouwbaar
zijn. Ook is van de relatie tussen stikstof ende relatieve groeisnelheid
kwantitatief nog veel teweinig bekend, evenalsvan de epidemie onder pesticidenstress. Verder dient de algemene epidemiologische kennis sterk
verbeterd teworden.
Er kan ook gedachtworden aanhet corrigeren van de perceelsspecifieke relatieve groeisnelheden met behulp van telerswaarnemingen. Op een dergelijke
wijze kan bijvoorbeeld de invloed vannatuurlijke vijanden verdisconteerd
worden inhetmodel voor de bladluizen.
De schaderelaties zijn behoorlijk goed bekend, met uitzondering van die van
gele roest (onderwerpvanhuidig IPO-onderzoek)endie van bladvlekkenziekte.

8.4 Gewasparameters
De ontwikkeling vanhet gewas inde tijd isvan grote invloed op de lengte van
de prognoseperiode die direct de schadeprognose bepaalt. Voor een correcte
voorspelling dient daarom aandacht teworden besteed aande ontwikkeling van
een fenologischmodelwaarin de gewasontwikkeling, afhankelijk van hetweer,
het ras enhet opbrengstniveaumoetworden voorspeld.
Ook de opbrengstverwachting enhet aantal levende bladeren zijn inhet model
van grote invloed opde schadeprognose enkunnen wellicht beter voorspeld
worden.

8.5 Rentabiliteitsberekeningbijgebruikvaneenpesticide
De berekeningen van de pesticidenwerking en epidemiologie van schadeverwekkers
onder pesticidenstress, verlopen in het huidigemodel door de gebrekkige
kennis met gesimplificeerde verbanden.
Sterke verbeteringen kunnen aangebrachtworden alsmeer bekend zou zijnover:
- de momentane werking van de pesticiden opde populatie van de schadeverwekkers (dodingspercentage);
- de lengte van de residuperiode;
- de grootte enhet verloop van de relatieve groeisnelheden tijdens de residuperiode,voor verschillende schadeverwekkers en pesticiden.
Door het beschikbaar komenvan deze kennis en eendaarop gebaseerde rekenmethodiek, zouden de schadeprognoses sterk aan realiteitswaarde winnen.

8.6 Advisering
De middelenadvisering isweinig gedifferentieerd naarwerking en prijs. Het
zouwenselijk zijn eennieuwewegingsprocedure te implementeren, zoals dat is
voorgesteld inhoofdstuk 4,gebaseerd op eencorrecte schadeprognose zoals die
isweergegeven inparagraaf 2.4 .Dit lijktvan groot belang te zijn, omdat de
problematiek geldig is voor iederadviessysteem ophet gebied van gewasbescherming.
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Voor de optimalisatie van de bestrijdingsstrategie lijkt een gevoeligheidsanalyse met behulpvan oude EPIPRE-gegevens noodzakelijk als vooronderzoek.
Ook de optimalisatie van pesticidengebruik over het gehele adviesseizoen
verdient meer aandacht. Uitstel van een bestrijding kan in bepaalde situaties
tot economisch betere resultaten leiden en een reductie van het pesticidengebruik veroorzaken.

8.7 Waarnemingstijdstippen
Het voorgestelde systeem vanvastewaarnemingsstadia (zie paragraaf 2.5) biedt
duidelijk voordelen boven flexibelewaarnemingsstadia en dient geïmplementeerd
te worden. Het opent bovendien demogelijkheid om voor de bladluizenbestrijding meer perceelsspecifiek tewerken.

8.8 Systeembouw
Om in de toekomst een meer inzichtelijk, overdraagbaar en onderhoudsvriendelijk systeem teverkrijgen en inpassing van andere gewassen (gerst)
mogelijk temaken, isanalyse enhernieuwde systeembouw noodzakelijk. Een
aanzet hiertoe isgegeven inparagraaf 5.2 . Koppeling van EPIPRE met een
gegevensbank voor gewasbeschermingsmiddelen isdaarbij noodzakelijk.

8.9 InpassingvanEPIPREineen teeltbegeleidingssysteem
De stikstof-advisering is inditverslag niet behandeld. Dit ishet terrein
van een anderewerkgroep. Koppeling tussen beide adviessystemen (endie van
groeiregulatie) is echter inde toekomst wenselijk.
EPIPRE dient dan een onderdeel tewordenvanhet teeltbegeleidingssysteem voor
granen waarin de geleide bestrijding inde toekomst plaatsmoet maken voor
geïntegreerde bestrijding. De functievan EPIPREblijft de advisering vande
zin van bestrijding, gegeven eenbepaaldewaarneming, indien andere maatregelen in preventie enbeheersing van ziekten en plagenniet afdoende zijn
gebleken. De functie van EPIPRE in een oppreventie en beheersing van ziekten
en plagen gericht teeltbegeleidingssysteem, isde advisering over de zin van
bestrijding gegeven een bepaaldewaarneming. Daartoe wordt een prognose
opgesteld voor deverwachte schade totaanhet einde vanhet seizoen. Om dit
inverschillende teeltsystemen optimaal uit tevoeren is echtermeer onderzoek
naar een betere kwantificering van de invloed van teeltmaatregelen (als zaaitijdtip, zaaiwijze, zaaizaadhoeveelheid, rassenkeuze, stikstofhoeveelheid,
stikstofvorm,onkruidbeheersing etc.)opde ontwikkeling van ziekten en plagen
op teelt- en bedrijfssysteemniveau noodzakelijk. Verder onderzoek op dit
terrein lijkt dan ook noodzakelijk.
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9.C O N C R E T EAANBEVELINGEN
Indithoofdstuk wordt kort aangegeven inwelke opzichtenhet huidige EPIPREadviesmodel verbeterd dient teworden. De redenen voor deze verbeteringen
staanweergegeven indevoorgaande hoofdstukken.
Daarbij worden de onderzoeksinstellingen vermeld die, op grond van hun
specifieke expertise,naar verwachting een bijdrage aande verbetering vanhet
desbetreffende onderdeel kunnen leveren.
1. Betere kwantificering van de correctiefactoren voor de relatieve groeisnelheden. Daarbij valt te denken aande invloed van de rassen, het
gebruik van groeiregulatoren, dehoeveelheid stikstof endergelijke.
Onderzoeksinstellingen:RIVRO, LUW,IPO.
2. Betere voorspelling van de gewasontwikkeling.Wellicht kandit gerealiseerd
worden via eenmodel, waarin aandehand van zaaidatum, ras,temperatuur,
fotoperiode enbemesting, eenbetere prognose gemaaktwordt van de gewasontwikkeling tot gewasstadium begin deegrijp en mogelijk ook van de
drogestofproduktie en -verdeling.
Onderzoeksinstellingen: CABO,SVP.
3.Nadere analyse van de invloed van pesticiden en residuen ervan, op de
relatieve groeisnelheid van schadeverwekkers.
Onderzoeksinstellingen: IOB,PD.
4. Ontwikkeling van eenbetere procedure voor de berekening van de kosten en
baten van eenbestrijding. Daarnaast dient een procedure ontwikkeld te
worden voor optimalisatie vanhet aanwendings tijdtip van een pesticide
over het gehele seizoen,tot gewasstadium begin deegrijp.
Onderzoeksinstellingen: PAGV,LUW-TPE.
5.Analyse van het adviesmodel met behulp van een Informatie-Analyse
techniek. Gebaseerd op deze analyse dienthet systeem modulair geherstructureerd teworden.
Onderzoeksinstellingen: SIVAK,TFDL,PAGV enLUW- Informatica.
6. Onderzoek naar de epidemiologie vanhet complexvan bladvlekken veroorzakende ziekten (bladvlekkenziekte, kafjesbruin en sneeuwschimmel).Tevens
moet deverdeling van de symptomen over de drie genoemde schadeverwekkers
beter voorspeldworden.
Onderzoeksinstellingen: IPO,LUW- Fytopathologie.
7.Risico-analyse op het gevaar van legering inverband met de schadeprognose voor oogvlekkenziekte, in samenhang met de advisering van
respectievelijk de derde stikstofgift en groeiregulatie.
Onderzoeksinstellingen: LUW- TPE,LUW- Fytopathologie, IPO.
8.Onderzoek op teelt- enbedrijfsniveaunaar tarweteeltsystemen die gericht
zijn op beheersing en preventie van ziekten en plagen en op minimaal
gebruikvan pesticiden enmeststoffen.
Onderzoeksinstellingen: PAGV, CABO, IPO,LUW-vakgroep TPE.
9. Schadeonderzoek naar een vroege aantasting (herfst, winter en vroege
voorjaar)van bladvlekkenziekte enmeeldauw.
Onderzoeksinstellingen: IPO,LUW- Fytopathologie.
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10. Verdere verbetering van de algehele epidemiologische kennis.Een betere
voorspelling vanhet epidemie- c.q. populatieverloop, leidt tot eenaanzienlijke verbetering van de advisering.
Onderzoeksinstellingen: IPO, LUW- Fytopathologie, LUW-TPE.
11. Onderzoek naar mogelijkheden ter beperking van demonstergrootte voor
bladluizen.
Onderzoeksinstellingen: LUW- vakgroep TPE.
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