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biologische bestrijding van ziekten en plagen
Jan-Kees Goud
KNPV en Laboratorium voor Fytopathologie, Wageningen Universiteit

Op 3 december, tijdens het KNPV-symposium
‘Pests and Climate Change’, werd door professor
*AN /SSE VAN DE 3TICHTING "IO 7ETENSCHAPPEN
en Maatschappij het eerste exemplaar van het
boekje Natuur als Bondgenoot overhandigd aan
KNPV-voorzitter Gert Kema. Hierin wordt de
biologische bestrijding van ziekten en plagen op
een zeer heldere en toegankelijke manier uiteengezet. Het is uitermate bruikbaar om te gebruiken in het onderwijs en om het vakgebied van
de biologische bestrijding onder de aandacht te
brengen van een groot publiek.
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Natuur als bondgenoot

Bundeling van kennis

Er wordt een helder beeld geschetst van biologische bestrijding, beginnend bij het ontstaan van de
landbouw en het optreden van ziekten en plagen
dat daarmee samenhing via de afhankelijkheid van
chemische bestrijding, naar de situatie van vandaag en morgen. Door de inbreng van experts van
het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen Universiteit, de Plantenziektenkundige Dienst
en Koppert B.V. is er voldoende diepgang aanwezig, terwijl steeds de aansluiting blijft bestaan bij
het maatschappelijk belang. Er worden voorbeelden genoemd die tot ieders verbeelding spreken,
zoals de wapenwedloop tussen plant en insect,
waarin en passant begrippen als erfelijke variatie
en natuurlijke selectie worden uitgelegd, maar ook
de massaliteit van het kweken van sluipwespen in
de praktijk. Tropische plagen, en mensenziekten
zoals malaria komen ook aan bod.

Bestellen
‘Natuur als bondgenoot’ (80 pagina’s) is voor
` 6,- te bestellen via:
www.biomaatschappij.nl
Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij
Postbus 93402
2509 AK Den Haag
Tel.: +31 70 344 07 81
Via de website is een proefexemplaar te
downloaden.

Aantrekkelijk leermiddel
Door de erg mooie vormgeving en de prachtige
foto’s is het een heel aantrekkelijk boekje geworden. Het is zeer geschikt voor gebruik op de
middelbare school en in diverse groene opleidingen, maar ook de doorgewinterde bioloog
of plantenziektekundige zal er nog voldoende
nieuws in aantreffen. Een unieke bundeling biowetenschap!
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Missie van de Stichting
Bio-wetenschappen en Maatschappij:
“In brede kring het inzicht bevorderen in
de actuele en toekomstige ontwikkeling en
toepassing van de biowetenschappen, in het
bijzonder met het oog op de betekenis en
gevolgen voor mens, dier en maatschappij.”
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