
De software voor het automatische beslissingsondersteunende systeem (BOS) voor 
gewasbescherming in kassen (AEP) is bedoeld om de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren. Door het regelmatig monitoren van de 
plaag, zijn natuurlijke vijanden en het klimaat wordt de huidige situatie doorgerekend met 
een voorspellingsmodel en gecombineerd met praktische kennis. Zo kan de verdere inzet 
van natuurlijke vijanden en het gebruik van pesticiden op de huidige situatie worden 
afgestemd. Het monitoren van de gele vangplaten met de Scoutbox vermindert het aantal 
arbeidsuren voor gewasbescherming.
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TOEKOMSTPOTENTIEEL
Beschikbare software modules

Witte vlieg op 

tomaat

Thrips     op 

komkommer

Bladluis op 

paprika

Handmatig monitoren, (half) automatisch monitoren √ √ √ - √ -

Economische schadedrempels, waarschuwing √ √ √ √ √ √

Ontwikkelingsparameters, populatiemodel √ √ √ - √ -

Aanbevelingen, validatie √ √ - - - -

Interactie met andere produkten (DiagNose, CAS) √ √ √

De software kan worden uitgebreid 
met andere plagen en hun natuurlijke 
vijanden, waarvan veel parameters 
reeds beschikbaar zijn. De modulaire 
software structuur zorgt voor een 
makkelijke integratie met andere 
managementsystemen van de teelt.

MODEL

Fig. 1 Huidige witte vlieg aantallen per
plant tot week 7 (zwart), en besmetting
voorspeld door het voorspellingsmodel
(groen). De werkelijke infectie voor de
voorspelde periode is weergegeven met
stippellijnen.

Gebaseerd op teeltgegevens

Regelmatig monitoren

Effectieve bestrijding

WERKING VAN DE SOFTWARE

Klimaatgegevens
WiSensys® / klimaatcomputer

(kasklimaat)

weersvoorspelling

(temperatuurontwikkeling)

Voorspellingsmodel
(toekomstige populatieontwikkeling)

Waarschuwing    Pest opgetreden / drempel bereikt

Verspreiding Herkennen van plekken met hoge dichtheden

Voorspelling Populatieontwikkeling plaaginsect/ natuurlijke vijand

Aanbeveling Optimale inzet van natuurlijke vijanden /pesticiden

Interactie met andere produkten (Crop Adapted Spraying, BIO-dose)

Populatieontwikkeling
(insekten in gegevensbank)

Regelmatig monitoren
Scoutbox (insekten op vallen)

Literatuurgegevens & Expertise

Gegevensbank
(informatie over gewassen, 

plaaginsecten en natuurlijke vijanden)

Schadedrempels
(plaaginsecten → schade)

(natuurlijke vijanden → vestiging)
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Met behulp van een 
simulatiemodel en de 
weersvoorspelling wordt 
de populatieontwikkeling 
van plagen en 
natuurlijke vijanden 
voorspeld voor een 
periode van vier weken. 
Het programma geeft 
waarschuwingen en 
aanbevelingen, zodat de 
benodigde actie 
vroegtijdig kan worden 
genomen. De manager 
krijgt extra 
ondersteuning bij het 
nemen van besluiten.

www.scoutbox.nl


