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De werkgroepen onkruidkunde
De werkgroep Herbicidenresistentie heeft op
15 oktober 2009 een bijeenkomst gehad op de
Universiteit van Gent. Er is informatie uitgewisseld, gewerkt aan het netwerk en er waren
verder geen bijzonderheden. Alleen misschien
dat we niet geloven dat resistentie stopt bij de
grens. Volgende vergadering is eind 2010 met
Robert voor de laatste keer als voorzitter.
De werkgroep Onkruidbestrijding heeft op
15 september 2009 een bijeenkomst gehad bij
PPO in Lelystad. Voor het eerst hebben we de
vergadering en de zomerexcursie gecombineerd. Dit was goed voor het uitwisselen van
informatie en voor het netwerk. De opzet zal in
2010 hetzelfde zijn.
De animo voor beide werkgroepen is laag. Bij
Herbicidenresistentie waren dertien van de 36
leden aanwezig en bij Onkruidbestrijding elf
van de dertig.

Jan-Kees Goud
KNPV

In het najaar van 2009 is er een enquête
geweest onder de KNPV-leden, om hun
mening te peilen over het blad Gewasbescherming en over de vereniging als
geheel. Deze enquête is ingevuld door
89 leden, wat neerkomt op ongeveer een
zesde van het aantal persoonlijk leden
van de KNPV (naast bibliotheken e.d.) en
ongeveer een derde van het aantal actieve
leden. Daardoor geven de uitkomsten een
belangrijk beeld van wat de leden belangrijk vinden voor de koers die de redactie
en de KNPV als geheel zouden moeten
volgen. Een aantal relevante en minder
relevante uitkomsten:
Wist u dat:
• de helft van de leden jonger is dan 35
jaar en de helft ouder?
• 92% op minstens Hbo-niveau is afgestudeerd?
• 40% zelfs is gepromoveerd?
• de leden gemiddeld een half uur in elke
uitgave van het verenigingsblad lezen?
• bijna 80% van de leden het een belangrijk medium vindt om resultaten of
nieuws uit het vakgebied te communiceren?
• driekwart van de leden echter nooit zelf
iets instuurt?
• de katernen Nieuws en Artikelen het
meest worden gelezen en het hoogst
worden gewaardeerd?
• ruim 70% van de leden kritisch is t.o.v.
het gebruik van Engels in het blad en op
bijeenkomsten?
• 90% van de leden Gewasbescherming
vooral een degelijk en betrouwbaar verenigingsblad vindt?

:

Na aﬂoop van de presentaties heeft Weijnand
Saathof (Hilbrands laboratorium) een rondleiding verzorgd in de onderzoeksfaciliteiten waar
plantenziektekundige activiteiten plaatsvinden
waarna de groep onder herfstige weersomstandigheden huiswaarts gekeerd is.

Wist u dat?
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1. Renske Landeweert en Peter Veenhuizen:
Gebruik van moleculaire technieken bij de
detectie van Meloidogyne, Trichodoriden en
Pratylenchus.
2. Rolf Folkertsma: De Ruiter Seeds en activiteiten op het terrein van wortelknobbelaaltjes-resistentie.
3. Gerrit Karssen en Loes de Nijs: Meloidogyne
enterolobii: Pest Risk Analysis.
4. Wim Wesemael, Alamgir Khan & Maurice
Moens: Invloed van temperatuur op penetratie en duur van de levenscyclus van
Meloidogyne chitwoodi en M. fallax op maïs
en aardappel.
5. Gerard Korthals, Johnny Visser en Wianda
van Gastel: Bepaling schadelijkheid van het
wortelknobbelaaltje Meloidogyne minor
voor landbouwgewassen.

Deze en andere resultaten zullen tijdens
de ALV worden gepresenteerd, en worden
gekoppeld aan acties, adviezen en discussiepunten.

Ton Rotteveel (secretaris)
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