[ VERENIGINGSNIEUWS

Het is te vroeg om de balans op te maken van de
activiteiten van de Regiegroep Gewasbescherming
en Maatschappelijk Debat. Het is wel duidelijk

geworden dat het initiatief en de daarbij samen
uitgedachte acties sterker gedragen zal moeten
worden onder leden van de vereniging.

Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
Gera van Os, Secretaris
Joeke Postma, Voorzitter

Microben zijn net mensen
Sinds jaar en dag – al lang voordat ‘het
Coronavirus’ opdook – zijn verspreiding van
ziektekiemen, incubatieperiodes en infecties
dagelijkse kost voor de leden van de werkgroep
Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie.
De onderzoekers houden zich bezig met de mani
pulatie van individuen en populaties om de weer
baarheid en biodiversiteit van de ondergrondse
samenleving te verbeteren. In 2019 is de werkgroep
twee maal bijeen geweest. De presentaties en
discussie tijdens deze bijeenkomsten gingen dan
ook over de ‘microbial culture shock’ en ‘know your
neighbour’. Mondkapjes zijn zelden nodig voor de
hygiëne, maar het dragen van wegwerp-schoen
hoesjes soms wel (zie foto). Zo ook bij een bezoek
aan het speelveld van de nematodentellers in

Cameraopstelling boven het bodempodium.

Lelystad, waar we live getuige waren van filmopna
mes (zie foto). De figuranten sprongen in het rond
en kropen door het stof voor de camera. Het bleek
een zeer praktische en betaalbare opstelling te zijn
om het bodemleven, zoals springstaarten, op een
voudige wijze in beeld te brengen. Het sprak zeer
tot de verbeelding en zal zeker navolging krijgen in
andere onderzoekstheaters.
Voor de 96e werkgroepbijeenkomst op 11 april
2019 werden 22 leden onthaald bij Wageningen
Plant Research in Wageningen. De samenvat
tingen van de presentaties zijn gepubliceerd in
Gewasbescherming 50(6): 234-236. Bij de 97e
werkgroepbijeenkomst waren 23 leden te gast
bij Wageningen Plant Research Open Teelten in
Lelystad. De samenvattingen van deze dag staan
in Gewasbescherming 51(1):18-19.

De regisseur en het publiek van werkgroepleden.

Werkgroep Fusarium
Anne van Diepeningen,
Secretaris

De KNPV werkgroep Fusarium heeft haar 34e jaar
lijkse bijeenkomst net al als voorgaande jaren op
de laatste woensdag van oktober gehouden.
De bijeenkomst werd gehouden in de vernieuwde
zaal van het Westerdijk Instituut in Utrecht.
Voertaal van de dag was Engels en er waren een
dertiental internationale sprekers. Een zevental
Engelse samenvattingen van presentaties zijn
elders in dit blad gepubliceerd. Onderwerpen die
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aan bod kwamen varieerden van pathogenen op
ui, banaan en aardappel, tot verschillen tussen
pathogenen en endofyten, daarnaast ging het over
epidemiologie, mogelijke behandelingen en de
risico’s van mycotoxinen. De volgende bijeen
komst zal plaatsvinden op 28 oktober 2020,
opnieuw bij het Westerdijk Instituut te Utrecht.
Voor meer informatie
anne.vandiepeningen@wur.nl
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