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datum en plaats:

21 september 2016, Wageningen campus
75 studenten (WU en hogescholen), plus een aantal sprekers
organisatie: Semper Florens, samen met de KNPV-werkgroep Jongeren en het KNPV-bestuur
effect: belangrijke aanvulling op de studie, onderlinge contacten
aantal deelnemers:

Semper Florens

Aanvulling op de studie

KNPV, Wageningen, Dronten en Den Bosch

In samenwerking met de KNPV organiseerde
Semper Florens op 21 september een themaavond over gewasmanagement en dan met
name het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Semper Florens, de studievereniging voor
Plantenwetenschappen, Plantbiotechnologie en
Biologische Landbouw was geïnteresseerd in dit
onderwerp, omdat dit tijdens de studies nauwelijks behandeld wordt. Aangezien gewasbeschermingsmiddelen wel een aanzienlijke rol spelen in
de Nederlandse landbouw, vindt Semper Florens
het belangrijk haar leden de mogelijkheid te bieden hierover te leren. Nadat Semper Florens gedefinieerd had op welke specifieke vlakken verlangd
wordt naar meer kennis, heeft de KNPV sprekers
benaderd van verschillende bedrijven binnen haar
ledenbestand.

Op de avond waren aanwezig Kees Westerdijk van
Aeres Hogeschool, Jo Ottenheim van Nefyto en Olaf
van Campen van Adama. De avond ging van start
met een introductie van de KNPV door voorzitter
Piet Boonekamp. Hij vertelde voor de studenten
die nog niet zo bekend waren met de KNPV wat
de KNPV nou eigenlijk was en waar de KNPV zich
mee bezig houdt. Na deze introductie begon de
thema-avond. De avond werd gehouden in het
Engels om zowel nationale als internationale
studenten te kunnen betrekken bij de avond. Naast
het uitnodigingen van Semper Florens-leden, is er
ook promotie gemaakt op de Aeres Hogeschool in
Dronten en de Has Hogeschool in Den Bosch. Een
volle bus met studenten van de beide hogescholen arriveerde op de Wageningen campus. Samen
met de hoge opkomst van Wageningse studenten
resulteerde dit in een zeer volle zaal gevuld met
geïnteresseerde personen. Door de verschillende
studie achtergronden en ook nationaliteiten van

Kees Westerdijk voor een volgepakte zaal.
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Olaf van Campen (Adama) over ontwikkeling van resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk.

de studenten waren er veel verschillende inzichten over de onderwerpen van de sprekers. Dit
leidde vaak tot interessante vragen en vervolgens
discussies.

gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk. Dit
maakte het thema voor de studenten heel beeldend en diende als een goede afsluiter van de
presentaties.

Middelen, IPM en resistentie

Voor herhaling vatbaar

De eerste spreker Kees Westerdijk vertelde over
‘Agricultural importance of chemicals’. Tijdens
deze presentatie kwam, zoals de titel al zegt, het
belang van gewasbeschermingsmiddelen naar
voren. Hij vertelde over de achtergrond en het
gebruik van de middelen, alsmede over het belang
voor Nederland, en voor de rest van de wereld.

Na afloop van de presentaties was er de gelegenheid om in het Grand Café onder het genot van
een hapje en een drankje verder te discussiëren.
Dit was een leuke gelegenheid voor de studenten
om op een informele manier vragen te stellen
aan de sprekers. Naast de sprekers waren op de
borrel ook KNPV-bestuursleden aanwezig waarmee de studenten op deze manier ook kennis
konden maken en overige vragen konden stellen. Discussies waren nog in volle gang toen het
gebouw ging sluiten en daarmee een einde kwam
aan deze leerzame en interactieve avond.

De tweede spreker Jo Ottenheim sprak over
‘Integrated pest management, the fundament of
growing crops’. In deze presentatie kwam naast
het management van gewassen ook een stukje
beleid aan bod. Dit was voor de studenten erg
interessant, aangezien beleid ook geen standaard
onderdeel is van de studie.
De derde spreker Olaf van Campen vertelde
over ‘Resistance management and agricultural
practice’.
Tijdens deze laatste presentatie werd
vaak de link gelegd met de toepassing van
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Enige tijd na de thema-avond zijn het KNPVbestuur en het Semper Florens-bestuur bijeengekomen om de avond te evalueren. Uit deze evaluatie
kon geconcludeerd worden dat beide verenigingen
de avond leerzaam, zeer interactief en vooral ook
leuk vonden. De avond is zeker voor herhaling vatbaar en er wordt over gesproken om een dergelijke
avond op een jaarlijkse basis te organiseren.
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