Wetenschap en praktijk – van
fundament tot consument
Op 22 mei was de 5e Gewasbeschermingsmanifestatie in de Reehorst in Ede. De KNPV organiseerde deze dag samen met Stichting WCS, de
sectie Fytopathologie van de KNBV en de NKP.
De dag werd bezocht door 250 personen. Er
waren 33 mondelinge presentaties, 50 posters
en tien stands van organisaties en bedrijven.
Alom werd de dag ervaren als een geslaagde en
gezellige dag. Een impressie:

WCS
Na de uitreiking van de KNPV-prijs aan Joop van
Lenteren werd er een boek gepresenteerd over de
geschiedenis van het Fytopathologisch Labo
ratorium Willie Commelin Scholten. Het boek,
getiteld ‘In splendid isolation’ en geschreven door
Patricia Faasse, werd door WCS-voorzitter Kees
van Loon aangeboden aan KNPV-voorzitter Gert
Kema. Na afloop van de manifestatie was er nog
een reünie van WCS.

Van fundament tot consument
In parallelle sessies werd de gewasbescherming
belicht vanuit de verschillende stappen in de
teelt: van bodem en uitgangsmateriaal, via teelt
naar bewaring en consument. Deze indeling
werd door velen als positief ervaren. De vorm
van parallelle sessies houdt echter in dat je moet
kiezen en niet overal bij aanwezig kunt zijn. Dit
is inherent aan een sterk programma. Binnen
elke sessie werd het onderwerp belicht vanuit het
onderzoek en de praktijk waarbij de sprekers zich
moesten richten op een breed publiek. Dit werkte
goed.

Is de kloof tussen wetenschap en praktijk
overbrugd?
De manifestatie werd bezocht door mensen
afkomstig uit wetenschap, praktijk, beleid en
onderwijs. Ook bij de sprekers en de stands was
die diversiteit duidelijk te zijn. Er werd gezellig
genetwerkt en gediscussieerd. Bij de posterpre
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Overhandiging van het eerste exemplaar van ‘In
splendid isolation’ door Kees van Loon aan Gert
Kema.
sentatie was er een – logische – dominantie van
onderzoekers. In de Forumdiscussie stond de
vraag centraal wat praktijk en universiteit aan
elkaar hebben wat werkgelegenheid betreft: pas
sen de studenten bij de beschikbare banen, en
passen de banen bij de beschikbare studenten?
Die discussie was erg levendig.
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Terugblik op de 5e Gewasbeschermingsmanifestatie
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De laatste decennia is er een kloof ontstaan
tussen de gewasbeschermingspraktijk en de
wetenschap. Wetenschappers voelen zich geen
plantenziektekundigen meer en mensen uit de
praktijk begrijpen de wetenschap niet meer. Ken
nis stroomt soms niet door naar het onderwijs en
beleidsmakers worden door telers als vijanden
gezien. Is die kloof gedicht? Nee. Is hij overbrugd?
Gedeeltelijk. De discussie hierover gaat voorlopig
nog door. De KNPV heeft tot doel samenwerking
tussen de verschillende groepen te bevorderen.
Moet de gewasbeschermingsmanifestatie gro
ter van opzet worden? Moet de bijeenkomst in
het Engels gehouden worden om op die manier
jonge wetenschappers te betrekken? Of raken we
daarmee een stuk informaliteit en aansluiting
kwijt met de praktijk, het onderwijs en het beleid?
Reacties hierop zijn welkom (info@knpv.org).
Meer informatie over de KNPV-prijs, een link
naar foto’s van deze dag en links naar andere bij
eenkomsten zijn te vinden op: www.knpv.org.
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