irs informatie

4 NIEUWE PROJECTLEIDERS
De afgelopen maanden zijn vier nieuwe onderzoekers
begonnen bij het IRS. Linda Frijters (geheel rechts) is coördinator IRS-proefvelden en junior onderzoeker insecten
en bietencysteaaltjes. Tweede van rechts staat Jan-Kees
Boonman, hij is teeltspecialist cichorei en projectleider innovatieve proefveldtechnieken. Sjef van der Heijden (helemaal
links) is projectleider onkruidbeheersing in suikerbieten.
André van Valen (tweede van links) gaat bij het IRS aan de
slag als onderzoeker voor onder andere bodem en bemesting en diverse praktische teeltonderwerpen. De nieuwe
projectleiders nemen vakgebieden en projecten over van
andere collega’s en van de vertrekkende projectleiders Peter
Wilting (pensioen), Marco Bom en Martijn van Overveld.
De contactgegevens van IRS-projectleiders zijn te vinden op
www.irs.nl/contactpersonen.
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ONKRUIDBEHEERSING GAAT VERANDEREN!
ERVAAR HET OP 28 MEI TE VALTHERMOND
Op dinsdag 28 mei houdt InnovatieVeen-

dag 3 blokken te bezoeken.

koloniën, in samenwerking met Avebe,

Meer over het programma is te vinden

Suiker Unie, Sensus, Wageningen Univer-

op: www.innovatieveenkolonien.nl/

sity & Research en IRS, de Innovatiedag

actueel/innovatiedag-2019.

2019: ‘Dág, onkruid!’. De aanleiding
Datum: dinsdag 28 mei 2019

voor het organiseren van deze dag is de

Plaats: Wageningen University &

veranderde wet- en regelgeving die er
voor zorgt dat er minder, geen of andere

Nieuwe mogelijkheden en inspelen op

Research, locatie Valthermond,

gewasbeschermingsmiddelen moeten

de snelle veranderingen in de gewas-

Noorderdiep 211

worden ingezet. Een dag met nieuwe

bescherming krijgen volop aandacht.

Tijden: ‘s ochtends beginnen we om

inzichten, trends en innovaties in onkruid-

Het programma kent 9 onderwerpen,

9:15 uur; ’s middags om 12:30 uur

beheersing voor aardappelen, bieten en

verdeeld in blokken van 3 onderwerpen.

cichorei.

Na een korte plenaire start kunt u via een
geleide rondgang op 4 momenten de

Te zien tijdens de Innovatiedag zijn een

blokken bezoeken. Wilt u alle onderwer-

scala aan vormen van onkruidbeheersing.

pen volgen, dan dient u verspreid over de
Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:
Postbus 20, 4670 AA Dinteloord
Tel.: +31 (0) 165 516 070
Eindredactie: Jurgen Maassen

irs@irs.nl
www.irs.nl
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