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M IPM
EE N
ST VA
SY NG
I
ND SS
KE PA
ER OE
T
J

BI

VOOR ZIEKTEN EN PLAGEN IN BOOMKWEKERIJ,
TUINAANLEG EN OPENBAAR GROEN
Bij telers en groenvoorzieners ontbreekt vaak de tijd
om gewascontroles op ziekten en plagen uit te voeren.
Daarom waarschuwt W&W je op welk tijdstip je beschadigers
in een bepaald stadium kan waarnemen en hoe en wanneer
je deze best bestrijdt, doelgericht voor schade is aangericht.
Observeren, de juiste diagnose stellen en snel en correct ingrijpen
is van kapitaal belang voor een geslaagde gewasbescherming.
Als lid maak je gebruik van de volgende ledenservice:
Waarschuwingsberichten
Actua-berichten

‘PCS Ziekten en Plagen’ app
Informatiemap W&W

Posters ‘Erkende middelen’

Advies
Stalenonderzoek

Voordrachten
Cursussen

Ledenlogo W&W

Word nu lid voor € 120/jaar

(excl. BTW).

Als lid van het Waarschuwingssysteem ben je automatisch ook lid van PCS.

Bel +32 (0)9 353 94 70, mail waarschuwingen@pcsierteelt.be
of surf naar www.pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem en activeer je lidmaatschap.
Met steun van en erkend door:

Volg ons ook op Twitter

@WWboomkwekerij
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‘PCS Ziekten en Plagen’ app
voor boomtelers en
groenvoorzieners

Met deze digitale gids herken je als boomteler of groenvoorziener
gemakkelijk zelf op elke plaats de waargenomen ziekte of plaag
op boom- en siergewassen. De juiste diagnose stellen kan je
eenvoudig met duidelijke foto’s van parasieten en schadebeelden.
Met je login kan je als lid van het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem
ook de inhoud van de informatiefiches W&W en meer foto’s per parasiet
bekijken. Dankzij de app kan je ingrijpen met kennis van zaken.

Blijf up-to-date, (her)installeer en gebruik nu
de gratis app via www.ziektenenplagen.be
Gebruik de app met je browser op elke smartphone, tablet of computer.
Indien je de Android-app reeds gebruikte, is herinstallatie noodzakelijk.
De app vervangt de online database W&W op computer.

