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Najaarsbijeenkomst
In 2017 heeft de KNPV werkgroep nematoden
een najaarsbijeenkomst georganiseerd. Het
middagprogramma van deze bijeenkomst
stond in het teken van biotoetsen. Verschillende
sprekers hebben een update gegeven over de
ontwikkelingen in het gebruik van biotoetsen en
de do’s en don’ts besproken. De bijeenkomst vond
plaats bij PPO-AGV in Lelystad.
Presentaties najaarsvergadering 2017
• Loes den Nijs (NVWA) – Wat worden de
gereguleerde organismen in de nieuwe
Plantgezondheidsverordening?
• Gerard Korthals (CSE) – Aaltjesgemeen
schappen als bio-indicator
• Anne Sophie van Bruggen (NVWA) –
Geïmporteerde siergewassen als mogelijke
route voor introductie van schadelijke nema
toden in de EU
• Harm Keidel (LIOS) – Aaltjes in veenderijen
• Jolien Claerbout (ILVO) – Schade en populatieontwikkeling van Paratylenchus in sla
• Gera van Os (Aeres Dronten) – Bruikbaarheid
van weerbaarheidstoetsen en te verwachten
ontwikkelingen
• Johnny Visser (PPO) – Ontwikkeling biotoets
Pratylenchus penetrans
• Joeke Postma (WUR) – Effecten van grond
behandelingen op weerbaarheid tegen
schimmels
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30-jarig jubileum!
Dit jaar bestaat de werkgroep nematoden 30
jaar! In maart 1988 is de Meloidogyne-werkgroep
opgericht. Hierna volgden de Trichodoridae- en
Pratylenchus penetrans-werkgroep welke later
zijn samengevoegd tot de nematodenwerkgroep.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 27 maart
is er bij dit heugelijke feit stil gestaan en was
er genoeg reden tot taart. Dit jaar stelt de
werkgroep ook een smoelenboek samen met
de foto’s en functieomschrijvingen van de
leden. Onderstaande foto is gemaakt tijdens
de voorjaarsbijeenkomst in 2018 ter ere van
het 30-jarig bestaan van de werkgroep.
In 2018 heeft er dus al een voorjaarsvergadering
plaats gevonden, bij het IRS in Dinteloord. In het
najaar vindt er nog een bijeenkomst plaats bij
RijkZwaan in Fijnaart. Op dit moment bestaat
de werkgroep uit ca. vijftig leden. Voor meer
informatie:
Leendert Molendijk (voorzitter);
e-mail: leendert.molendijk@wur.nl
Natasja Poot (secretaris);
e-mail: natasja.poot@eurofins-agro.com
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