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Werkgroep Onkruidkunde
Erwin Mol (secretaris)

De werkgroep Onkruidkunde bevat de 3 subwerkgroepen: ‘Herbicidenresistentie’, ‘Onkruidbestrijding’ en ‘Randen’.
De sub-werkgroep ‘Randen’ is momenteel in een
diepe rust, maar kan direct bijeen geroepen worden als er iets gaat spelen met randen.
De sub-werkgroep ‘Herbicidenresistentie’ bestaat
uit onderzoekers, adviseurs en fabrikanten uit
zowel Nederland als België. De groep is dit jaar
niet bijeen geweest. De volgende bijeenkomst is
gepland voor eind 2012 in België.

De nematodenwerkgroep in actie
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De nematoden werkgroep is 16 november 2011
bijeengekomen bij PPO Bloembollen en Bomen
te Lisse. Ondanks het feit dat er meerdere
bodempathogenen-gerelateerde bijeenkomsten
gepland stonden voor die dag en die week werd
de bijeenkomst goed bezocht (23 leden, dus
bijna 50%).
De volgende presentaties werden gehouden:
1. Introductie PPO Lisse – Bloembollen en
Bomen (Maarten de Kock & Robert Dees)
2. Valideren moet je leren: Ditylenchus &
Meloidogyne en het mist-apparaat
(Anne Sophie van Bruggen)
3. Waar is de PD gebleven? Nematologische
activiteiten binnen de nVWA (Loes den Nijs)
4. Doorontwikkeling Biologische
Grondontsmetting (BGO) (Willemien Runia)
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De sub-werkgroep ‘Onkruidbestrijding’ is op
19 september 2011 bijeen gekomen in België
(Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Sterrebeek. De groep bestaat grotendeels uit onderzoekers en adviseurs uit Nederland en België.
We hebben de vergadering en de zomerexcursie
gecombineerd. Het thema van de excursie was
onkruidbestrijding op verhardingen. De bijeenkomst heeft als doel om informatie uit te
wisselen, kennis te delen en om het netwerk te
versterken. De opzet zal in 2012 hetzelfde zijn
en de bijeenkomst zal georganiseerd worden in
Nederland.

5. Aaltjes, te mooi om dood te maken
(Harm Keidel)
6. Nematologie bij Rijk Zwaan
(Adriaan Verhage)
7. Nematode effectors involved in host defense
suppression (Anna Finkers – Tomczak)
8. De ontwikkeling van NemaDecide in de
bollenteelt (Ivonne Elberse)
De soms prikkelende titels van de presentaties leidden tot een levendige discussie. Net als vorig jaar werd
ook tijdens deze bijeenkomst verschillende malen
stil gestaan bij de praktische en theoretische aspecten van een betrouwbare diagnostiek op soorts- en
populatieniveau. Getracht wordt daar in 2012 extra
aandacht aan te besteden in een thema-bijeenkomst.
Na aﬂoop van de presentaties heeft het PPOLisse-team een korte rondleiding verzorgd in de
onderzoeksfaciliteiten waar plantenziektekundige
activiteiten plaatsvinden, waarna de groep huiswaarts gekeerd is.
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