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waargenomen in verschillende gewassen waarbij
de grote mate van resistentie van de schimmel
tegen chemische en biologische middelen een
groot probleem is. Samenvattingen van de
presentaties van de vergadering zijn gepubliceerd
in Gewasbescherming 48 (4/5/6): 118-125.

De 33ste vergadering van de werkgroep Fusarium
staat gepland voor woensdag 31 oktober 2018
op het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute,
Uppsalalaan 8 in Utrecht. Voor meer informatie:
neem contact op met werkgroepsecretaris Anne
van Diepeningen, anne.vandiepeningen@wur.nl.

Werkgroep Oömyceten
Peter Bonants,
voorzitter

Doorstart
Na jaren van stilte werd er in 2017 weer een
bijeenkomst van de werkgroep Oömyceten
gehouden, op woensdag 28 juni 2017. Plaats van
samenkomst was Wageningen Plant Research in
Wageningen. De lokale organisatie was in handen
van Peter Bonants. De vergadering werd bezocht
door 22 werkgroepleden. Deze bijeenkomst stond
in het teken van het afscheid van Arthur de Cock,
al jarenlang de secretaris van de werkgroep. Ook
was hij onlangs met pensioen gegaan na een lange
loopbaan bij het CBS (momenteel Westerdijk
Fungal Biodiversity Institute).
Het programma bestond uit een zestal lezingen:
• Arthur de Cock had de eer om een soort
afscheidspresentatie te verzorgen met als titel
“Overzicht van ontwikkelingen van Pythium en
Phytophthora van 1980 tot nu”.
• Peter Paul Damen (Rijk Zwaan, De Lier) hield
een presentatie over “Histologie van valse
meeldauw”.
• Willem A. Man in ‘t Veld (NVWA, Wageningen)
vervolgde het programma met een lezing
over “De associatie van Phytophthora en
Halophytophthora-soorten met zaden van
Zostera marina op het Noordelijk Halfrond”.
• Ook onze zuiderburen waren aanwezig.
Kris Van Poucke (ILVO, Meerelbeeke (B))
sprak over “Identification and characterization of Phytophthora hybrids using
genotyping-by-sequencing”.
• Gera van Os (Aeres Hogeschool, Dronten)
besprak “Bodemweerbaarheid tegen Pythium

18

in de bollenteelt: Organic matter matters”.
• Als laatste spreker was de organisator Peter
Bonants (Wageningen University & Research,
Wageningen) aan de beurt die een lezing
gaf over “Detectie, Identificatie en kwantificatie van Oömyceten in geïmporteerde
kwekerijplanten”.
Tijdens de afsluitende lunch werd gediscussieerd
over voorzetting van de werkgroep. Sinds een groot
aantal jaren was het erg moeilijk een programma
samen te stellen en een behoorlijke opkomst te
verkrijgen. Alle aanwezigen waren van mening
dat ze het wel belangrijk vonden om door te gaan.
Er is genoeg belangstelling om 1x per jaar bij elkaar
te komen en men vindt het geen bezwaar om de
bijeenkomst in het Engels te houden. Wel is het
belangrijk om de hele reikwijdte van fundamenteel
naar toegepast onderzoek te beslaan. Tevens
moet het actief gestimuleerd worden om iets te
presenteren. Soms is het moeilijk in verband met
vertrouwelijkheid maar men kan altijd een weg
vinden om het onderzoek toch te presenteren en te
bediscussiëren. Verder werden er nog aanvullende
suggesties besproken.
Arthur de Cock vertrekt als secretaris, maar Peter
Bonants wil voorlopig de kar nog wel trekken.
Er dient zich nog geen nieuwe secretaris aan.
Derhalve bestond het bestuur van de werkgroep
dit jaar uit voorzitter Peter Bonants (WPR,
Wageningen) en is er een vacature voor de
secretarisfunctie. Momenteel staan veertig
personen op de ledenlijst van de werkgroep.
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