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De dag werd afgerond met een interactieve
discussiesessie: ‘Over de streep’. Een vijftigtal
mensen was gebleven om hun mening te geven
over vijf stellingen die waren geselecteerd uit
de door de deelnemers aangereikte uitdagingen
over onderzoek, praktijk en beleid. Na het
benoemen van de stelling, bepaalden de aanwezigen hun positie en opzichte van de streep:
eens of oneens.
Hierna werden voor- en tegenstanders van de
stelling ondervraagd over hun beweegredenen
om aan deze of gene zijde van de streep te gaan
staan. Hieronder volgt een samenvatting van de
veelheid aan uitgesproken meningen.

Stelling 1. De overheid loopt met
innovaties te ver voor de muziek uit;
met goede implementatie van de huidige
kennis kunnen veel problemen beter
worden verholpen.
Eens: 20%
• Er is al veel kennis aanwezig, haal het onder
het stof vandaan.
• Bestaande kennis moet worden gebruikt. Dit
is echter een vorm van ‘mijnbouw’ (je kennis
raakt langzaam op), zodat de overheid daarnaast wel de innovatie (nieuwe kennis) moet
stimuleren.
Oneens: 75%
• Je moet altijd blijven innoveren, anders kom
je achterop te liggen.
• Voor goede implementatie is een goede
architect nodig: ‘stenen moeten in de muur
passen’. Ofwel: Kennis moet passen anders
valt het niet te implementeren.
Op de streep: 5%
• Èn-èn: implementatie en ook innovatie
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Stelling 2. Een nieuw convenant is
voorwaarde voor een integrale aanpak
bodemproblemen.
Eens: 30%
• Integrale aanpak bodem kost geld, en dat zal
via overheid of consument binnen moeten
komen. Dus is er een convenant nodig.
• Eerst duurzaam produceren stimuleren, maar
daarna moet het consumeren ook duurzaam
worden.
Oneens: 60%
• Waarom zouden consument en overheid betalen voor problemen die door de boer gemaakt
zijn?
• Je kan ook afspraken maken met andere partijen, het hoeft niet perse een convenant met
de overheid te zijn.
Op de streep: 10%
• Je moet in gesprek blijven en niet alles met
regels dichttimmeren
• Overheid kan veel willen, maar als de burger
het niet wil betalen dan lukt het niet.

Stelling 3. Bodemgezondheid berust
op groene vingers en gezond verstand;
analyses zijn niet nodig.
Eens: 60%
• Boeren met groene vingers hebben minder
problemen in moeilijke situaties.
• ‘Gezond verstand’ of ‘Boerenkennis’ is eigenlijk de integratie van alle kennis die een boer
ooit ergens heeft opgepikt. Hier is wel steeds
nieuwe kennis bij nodig om het gezonde verstand te voeden.
• Een verstandige boer laat zijn grond analyseren!
• Analyses kunnen niet zonder gezond verstand: vroegere adviezen t.a.v. hoge N doseringen zijn nu geheel achterhaald.
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Oneens: 30%
• Bodemgezondheid is breder, ook in de natuur
speelt bodemgezondheid een rol.
• Bij sommige problemen (bv. cysteaaltjes)
zijn groene vingers en gezond verstand niet
afdoende.
Op de streep: 10%

• Onderzoeker moet ook wel eens rustig doorwerken om tot nuttig resultaat te komen.
• Onderzoeker moet soms heel nieuwe (niet
gevraagde) dingen onderzoeken om tot innovatie te komen.
• Teler heeft het langere termijn belang vaak
niet voor ogen
Op de streep: 20%

Stelling 4. Het grootste knelpunt voor
kennisimplementatie is een tekort aan
contact tussen teler en onderzoeker.

Stelling 5. Marktwerking staat integratie
van kennis in de weg.

Eens: 70%
• Geen onderzoek doen aan dingen die voor
teler niet relevant zijn.
• Taal van de onderzoeker moet meer op teler
afgestemd zijn. Voor implementatie van kennis zal onderzoeker de taal van toekomstige
bedrijfsmanagers (studenten agrarisch onderwijs) moeten spreken.
Oneens: 10%
• Niet elke boer kan persoonlijk contact met
een onderzoeker hebben.
• Nu gaat al een groot deel van de tijd die een
onderzoeker heeft op aan communicatie. Bij
meer contact tussen onderzoeker en teler
blijft er nog minder tijd over voor onderzoek.
• Onderzoeker moet niet altijd naar de teler
luisteren want teler geeft niet altijd juiste
diagnose (foutieve benoeming van ziekte).

Eens: 60%
• Marktwerking pakt vaak verkeerd uit. Opdracht gaat naar de goedkoopste offerte, terwijl het moeilijk is om de kwaliteit te wegen.
• Consument wil het goedkoopste product.
Duurzame teelt en integrated pest management zoals we die in Nederland nastreven
zijn echter duur. Gevolg kan zijn dat er
goedkopere producten van elders, die minder duurzaam geproduceerd zijn, gekocht
worden.
Oneens: 30%
• Er is te weinig precompetitief onderzoek in
Nederland
Op de streep: 10%
• Marktwerking stimuleert innovatie. Maar
zonder bewuste stimulering van innovatie,
gaat het te langzaam.

- Aankondiging -

KNPV-Themadag Plantgezondheid grenzeloos!
fytosanitair nader belicht
op woensdag 8 juni 2011 in de Hof van Wageningen (WICC), in Wageningen.
Doel van deze dag is bekendheid te geven aan het brede werkterrein Fytosanitair, met sprekers vanuit beleid,
bedrijfsleven, onderzoek & onderwijs en maatschappelijke organisaties.
Het ochtendprogramma bestaat uit een viertal inzichtgevende ‘keynotes’ en in de middag zijn twee parallelle
sessies gepland met actuele zaken, belicht vanuit de (inter-)nationale praktijk van productie en handel. Ook aan bod
komen de uitdagingen die ons te wachten staan op dit boeiende terrein van de plantgezondheid, in het licht van de
toenemende verwevenheid van productie en natuur, en globalisering.
Aansluitend is er de algemene ledenvergadering.
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