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BO-Akkerbouw heeft gevraagd om een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om
bodempathogenen van de belangrijkste akkerbouwgewassen te beheersen via bodemgezondheidsmaatregelen. Dit literatuuronderzoek, dat
in januari 2020 gereed is gekomen, behandelt
16 soorten nematoden, 11 soorten schimmels,
7 soorten schimmelachtigen en 1 bacteriesoort.
De voornaamste beheersingsmaatregelen die worden behandeld zijn: vruchtwisseling, organischestofaanwendingen, bodembewerking, pH en specifieke mineralen, anaerobe bestrijding, inundatie
en biologische grondontsmetting. Voor vruchtwisseling worden de vruchtwisselingsschema’s
getoond, zoals die ook op www.aaltjesschema.
nl staan voor de nematoden. Naast maatregelen
die aantoonbaar effectief zijn onder Nederlandse
omstandigheden wordt ook aandacht besteed aan
maatregelen die niet effectief zijn gebleken, alsmede aan perspectiefrijke maatregelen waaraan
momenteel, nationaal of internationaal, onderzoek gedaan wordt.
Lang niet alle bodemgebonden pathogenen
en parasieten zijn eenvoudig te beheersen.
Vruchtwisseling is nog steeds de belangrijkste

maatregel, en soms zelfs de enige. Uit veel onderzoek blijkt dat bodemmaatregelen die gericht
zijn op het verbeteren van de bodemstructuur
gunstig zijn voor de beheersing van allerlei
soorten pathogenen die zwermsporen vormen,
en ook voor Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB in
suikerbiet. De effectiviteit van in de akkerbouw
toegestane biologische bestrijders is vaak nog
onduidelijk. In het algemeen leiden verbeteringen in de bodemgezondheid niet één-op-één tot
verhoogde ziektewering. Beheersingsmaatregelen
die tegen sommige pathogenen of parasieten wel
werkzaam zijn, zijn momenteel nog vaak te duur
(zoals anaerobe grondontsmetting en toepassing van specifieke soorten organische stof zoals
chitine).
De data kunnen ook interessant zijn voor onderwijs of een andere kennisdoelgroep.
Het complete rapport ‘Beheersing van bodem
pathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen;
Een overzicht van de beschikbare kennis voor
een selectie van akkerbouwgewassen met hun
bijbehorende bodemziekten’ is beschikbaar via
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/
fulltext/513197.

Impressie najaarsbijeenkomst
Biologische bestrijding in open teelten
Op 10 december 2019 hield de KNPV haar najaarsbijeenkomst met als thema ‘Biologische bestrijding in open teelten’. Het idee ontstond om de
dag een keer op een andere locatie – namelijk
in het westen des lands – te organiseren. Mede
gezien het thema van de bijeenkomst viel de keus
op Koppert te Berkel en Rodenrijs. Samen met
Lisa Broekhuizen (consultant bij Koppert) werd
een interessant programma opgezet en een goed
verzorgde ontvangst geregeld.
Inclusief sprekers, organisatie en pers waren
100 personen aanwezig. Onder de belangstellenden veel KNPV-leden, maar ook vijf bezoekers,
zes nieuwe leden en zeven studenten (afkomstig
van WUR en UU). De dag startte met een rond
leiding door het Experience Center, waar we uitleg
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kregen over de historie en ontwikkelingen van
natuurlijke bestuivers en bestrijders.
De volgende tekst is eerder verschenen op
12 december in het vakblad Boerderij. Het is van
de hand van Martijn Knuivers, redacteur akkerbouw en mechanisatie, die namens Boerderij
aanwezig was op de bijeenkomst.
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