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minder dan tien op dit moment. Al enige
jaren is de KNPV-werkgroep Botrytis niet
bijeen geweest, omdat er te weinig animo
was. De secretaris is teruggetreden omdat
hij inmiddels aan andere onderwerpen
WERKT /P INITIATIEF VAN *AN +EES 'OUD IN
samenspraak met ondergetekende) is in
2010 een prachtig ‘Gewasbescherming’
themanummer Botrytis samengesteld,
waarin een spectrum van fundamentele
en praktische aspecten van de Botrytisproblematiek zijn beschreven. Hopelijk heeft
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De nematodenwerkgroep had de intentie om in
2010 twee bijeenkomsten te plannen, één in het
voorjaar en één in het najaar. Ondanks het relatief
GROOT AANTAL LEDEN MOMENTEEL  BLIJFT HET LASTIG
voldoende presentaties voor twee bijeenkomsten
te verzamelen. Besloten is daarom het plan om in
het voorjaar een bijeenkomst met presentaties te
organiseren te laten varen en de nadruk te leggen
op de bijeenkomst in de herfst.
De groep is 18 november 2010 bijeengekomen
bij PPO Akkerbouw, Groene ruimte en
6OLLEGRONDSGROENTEN IN ,ELYSTAD /P DE
drukbezochte bijeenkomst (28 leden, dus bijna
50%) zijn de volgende presentaties gehouden:
1. Joop van Doorn: Ditylenchus dipsaci in
ﬂower bulbs; a Dutch t(h)reat?
1. %GBERT 3CHEPEL Ditylenchus in aardappelen.
2. !NTON VAN DER 3OMMEN Meloidogyne in
bloembollen.
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De werkgroep is bij elkaar geweest op 6 april
2010. Het lopende onderzoek en de plannen
zijn besproken. Twee onderzoeksprojecten
werden uitgebreid gepresenteerd: ‘Host
status and genetic analysis of wheat blast
(Magnaporthe oryzae) resistance in barley’
door Reza Aghnoum en ‘The dodge of blotch:
saving sex in Mycosphaerella graminicola’ door
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dit themanummer het economisch belang van,
en de wetenschappelijke belangstelling voor
Botrytis weer onder de aandacht gebracht. In
de komende weken zal een oproep uitgaan om
in de tweede helft van 2011 weer een Botrytiswerkgroepbijeenkomst te organiseren.
Voor diegenen die belangstelling hebben:
schroom niet en meld je bij voorbaat aan bij
ondergetekende. Hopelijk kan op deze manier
de werkgroep weer nieuw leven ingeblazen
worden.

3. Misghina Goitom Teklu: Host status of fodder
radish (Raphanus sativus var. oleiformis)
towards Meloidogyne chitwoodi.
4. Gerard Korthals: Onderzoek aan
detectiemethoden voor Meloidogyne
chitwoodi en M. fallax.
5. ,OES DEN .IJS $E MEERWAARDE VAN KENNIS
delen; het Euphresco-Meloidogyne-project.
6. Maarten de Kock: Virusdetectie bij
nematoden uit bodemmonsters.
7. (ANS (ELDER NEMATODEN EVOLUTIE 
nematodenvitaliteit.
Elk van de presentaties leidde tot een levendige
discussie waarbij vooral de ontwikkeling en
het gebruik van betrouwbare (moleculaire)
diagnostische methoden veel aandacht kreeg.
Na aﬂoop van de presentaties heeft het PPO,ELYSTAD TEAM EEN RONDLEIDING VERZORGD IN DE
onderzoeksfaciliteiten waar plantenziektekundige
activiteiten plaatsvinden, waarna de groep
huiswaarts gekeerd is.

'ERT +EMA /OK IS GETRACHT OM NET ALS IN 
een buitenlandse excursie te organiseren. Deze
keer naar Arvalis en INRA in de omgeving van
Parijs. Uiteindelijk lukte het door een aantal
praktische problemen net niet. Alle informatie
rondom onze werkgroep is te vinden op de
website www.knpv.org onder werkgroepen. In
2010 was Gert Kema (PRI) voorzitter en Huub
3CHEPERS 00/ !'6 SECRETARIS $E 7ERKGROEP
telt 33 leden.

141

