ENDURE Netwerk van Adviseurs
Word lid van het ENDURE Netwerk van
Adviseurs
Als u werkt in de landbouwadviessector en dagelijks
te maken heeft met gewasbeschermingsproblemen,
zou u serieus moeten overwegen lid te worden van
het ENDURE Netwerk van Adviseurs (ENA).
Deelname is geheel kosteloos en staat open voor
elke adviseur, in dienst van een bedrijf, onafhankelijk
of in dienst van de overheid.
Het ENA heeft drie hoofddoelstellingen:

EUROPEAN NETWORK
FOR THE DURABLE EXPLOITATION OF
CROP PROTECTION STRATEGIES

ENDURE
Information Centre

• Ervoor zorgen dat de door ENDURE verzamelde

resultaten
worden
verspreid
en
geïmplementeerd.
• Optreden als ondersteuningsnetwerk voor de
ENDURE werkgroepen: ENA is integraal
onderdeel van het ENDURE Informatiecentrum
(IC), onder andere door het testen en
verbeteren van de dienstverlening.
• Ervoor zorgen dat informatie wordt gedeeld
door landen en adviseurs over heel Europa,
gericht op oplossingen voor landbouwkundige
problemen op basis van geïntegreerde
gewasbescherming.
Alle informatie over de ENA-leden wordt
verzameld en vormt op die manier een online
bestand van Europese adviseurs van waaruit de
adviseurs zelf het netwerk onderhouden.
Hoewel er slechts één ENA is, wordt aangenomen
dat de adviseurs kleinere netwerken zullen vormen
van gespecialiseerde adviseurs, bijvoorbeeld voor
aardappelen, fruit of graangewassen, waardoor het
netwerk voor de leden nog relevanter wordt.
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Bezoek de website en schrijf in voor
de ENDURE nieuwsbrief:
www.endure-network.eu

ENA verschaft Europese adviseurs een centraal
referentiepunt om ze te helpen bij de onderwerpen
die van belang zijn in hun dagelijks werk en dient
bovendien als referentiepunt voor de ENDURE
gemeenschap en Europese beleidsmakers.
To join the ENA simply go to the website and sign
in: www.endure-network.eu/what_is_endure/
endure_network_of_advisers
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Aarhus University (AU), Denmark; Agricultural Economic Institiute (LEI), Netherlands;
Agroscope Swiss Federal Research Station (Agros), Switzerland; Applied Plant Research
(PPO), Netherlands; Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), France;
Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI), Germany;
Centre de Cooperation International en Recherché Agronomique pour le Development
(CIRAD), France; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy; Danish Agricultural
Advisory Service (DAAS), Denmark; Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR),
Poland; International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), International;
Institut National de la Recherché Agronomique (INRA), France; Plant Research
International (PRI), Netherlands; Rothamsted Research (RRES), UK; Scuola Superiore di
Studi Universitari di Perfezionamento Sant’Anna (SSSUP), Italy; Szent Istvan University
(SZIE),
Hungary;
Universitat
de
Lleida
(UdL),
Spain.
Management: INRA Transfert (IT), France

Contact
endure@workspace.inra-transfert.fr

Geïntegreerde
gewasbescherming
(IPM):
delen en verspreiden van
informatie in Europa

ENDURE Information Centre
Wat is het
ENDURE Informatiecentrum?
Het ENDURE Informatiecentrum (IC) is een
interactieve website voor de verspreiding van
gewasbeschermingsinformatie gericht op
geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Het vormt
een overzicht van de manieren waarop
geìntegreerde gewasbescherming in de Europese
landbouw kan worden geìmplementeerd.
ENDURE IC is een centraal referentiepunt voor
de verspreiding van expertise en geeft
aanbevelingen over alle aspecten van
gewasbescherming. ENDURE IC ondersteunt de
verminderde afhankelijkheid van pesticiden die het
gevolg is van nieuwe Europese wet- en regelgeving
door het aanbieden van gebruiksklare
geïntegreerde gewasbeschermingsmaatregelen .

ENDURE IC is er voor:
Boeren

Adviseurs/Voorlichtingsdiensten
© JKI, Germany

Onderzoek

Welke soort informatie is beschikbaar?
De beschikbare resultaten zijn gebruiksklaar, dit
betekent wetenschappelijk verantwoord, getoetst in
de praktijk, direct toepasbaar en rendabel. Verder
worden experimentele resultaten vermeld die
mogelijk een oplossing kunnen bieden voor een
bepaald probleem maar die nog niet kunnen worden
aanbevolen als beste praktijk.

Zoeken in ENDURE IC
Zoeken in ENDURE IC is eenvoudig.
Zoek in ENDURE IC door het selecteren van een
combinatie van gewas, plaag/ziekte of regio. In de
zoekstructuur worden de gangbare en de
wetenschappelijke namen van de gewassen en de
plagen/ziekten getoond. Voor een snelle zoekactie
gebruikt u de automatische invulfunctie die in het
zoekveld van elke box is opgenomen.
Resultaten geeft samenvattingen van documenten en
beoordelingen door experts. Ze worden
gepresenteerd in een lijst met de titel van het artikel,
een eenregelige samenvatting en het betreffende land.
Bestrijdingsmaatregelen omvatten preventieve
methoden, chemische bestrijding van ziekten en
plagen en verschillende niet-chemische alternatieven,
zoals biologische bestrijding. Alle resultaten worden
gepresenteerd in het Engels en een aantal in een
aanvullende taal.
Gebruik voor een short-cut van de zoekprocedure
de ´search box’ in de groene kopregel.

Toegang
Ga voor toegang tot het ENDURE Informatiecentrum
naar de website:
http://www.endureinformationcentre.eu
Neem voor verdere vragen contact op met :
herman.schoorlemmer@wur.nl

