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Gewasbescherming-breed

De vereniging heeft in het afgelopen jaar de
leden de mogelijkheid gegeven te reageren op
het blad en de vereniging middels een lezersenquête. De uitkomsten worden binnenkort
geanalyseerd en in dit blad gepubliceerd. Een
tipje van de sluier: in het algemeen is men zeer
tevreden over ons blad en het wordt goed
gelezen; de meerderheid is er per nummer
twintig minuten of meer zoet mee.
Vrij negatief was men over de promotiebijdragen: te technisch. De richtlijnen hiervoor
zijn inmiddels aangepast.

Bijeenkomsten
Er zijn momenteel vier KNPV-bijeenkomsten
gepland: een brede voorjaarsvergadering (met
ALV), een thematische najaarsvergadering
(ideeën welkom), de internationale bijeenkomst
over Climate Change van 10-12 november in
Portugal, die samen wordt georganiseerd met
APS, EFPP en BSPP, en de Gewasbeschermingsmanifestatie van volgend voorjaar, die als thema
zal hebben: ‘De maatschappelijke toekomst van
gewasbescherming’.

De veelheid aan
onderwerpen is
sindsdien alleen
maar vergroot.
(Een mooi overzicht
is altijd te zien in
de – stiekem veel
gelezen – rubriek Nieuwe publicaties.) Wat te
denken van zoiets als akkerranden of waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming,
maar ook begrippen waarvoor nog geen goede
ingeburgerde Nederlandse term beschikbaar
is, zoals ‘innate immunity’ en ‘genomics’ (we
zoeken trouwens nog een termenman (M/V ),
maar dit terzijde).
Met de opkomst van nieuwe expertisegebieden
wordt de roep om ‘het vertalen van het onderzoek naar het grote publiek’ belangrijker. Mede
daarom heeft de KNPV besloten om u de gelegenheid te bieden om uw vaktechnische passie,
gewasbescherming-breed, in beeld te brengen
en mee te doen aan de KNPV-fotowedstrijd:
stuur voor eind april uw mooiste foto in naar de
vereniging via redactie@KNPV.org om mee te
doen.
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VOORWOORD

Welkom in jaargang 41 van ons verenigingsblad. Dit eerste nummer van het jaar brengt u
onder andere een terugblik op de najaarsvergadering over Precisiegewasbescherming en
bijdragen over Functionele Agrobiodiversiteit
(artikel en onderwijs). Dat laatste past mooi
binnen het thema van 2011, het jaar dat door
de Verenigde Naties is uitgeroepen tot jaar van
de Biodiversiteit.

Ik wens u veel leesplezier.

Jan-Kees Goud
Hoofdredacteur Gewasbescherming

Trends in gewasbescherming
In 1970, toen ons blad voor het eerst verscheen
en een naam moest hebben werd gekozen
voor ‘Gewasbescherming’. Dit was een term
die destijds nieuw was voor het Nederlandse
taalgebied. Er was behoefte aan een brede term,
verglijkbaar met het Duitse ‘Pflanzenschutz’ en
het Engelse ‘crop protection’, zodat nadrukkelijk
ook de entomologie en de onkruidkunde
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