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Op 30 januari 2020 organiseert 
adviesorganisatie Delphy uit 
Wageningen alweer de zesde 
editie van de jaarlijkse lan de-
lijke Pootaardappeldag, 
wederom op locatie 
’t Voorhuis te Emmeloord. 
Thema van deze bijeenkomst 
is ‘Telen binnen randvoor-
waarden’. Aanleiding hiervoor 
is onder meer het recente ver-
bod op gewasbeschermings-
middelen voor luisbestrijding 
en loofdoding. Verder liggen 
er wensen voor inrichting van 
een circulaire en meer 
natuur-inclusieve landbouw 
en heeft de sector te kampen 
met klimaatverandering. Hoe 
teel je dan nog kwaliteitspoot-
goed? is de vraag. 

Antwoorden op vragen en 
oplossingen binnen het 
beursthema komen van diver-
se sprekers. Zo zal teeltspeci-
alist Niek Vedelaar van 
Delphy ingaan op de resulta-
ten van virusaanpak in poot-
goed. Loofdoding in poot-

‘Telen binnen randvoorwaarden’ thema Landelijke Pootaardappeldag
bestuurslid van de Pootgoed 
Academie Groningen. Hij 
mag na het verhaal van 
Demeulemeester de resultaten 
van beproevingen door de 
Pootgoed Academie gaan 
bespreken. Ook zal hij ant-
woord geven op de vraag: 
Pootgoed telen, hoe doe ik 
dat op mijn bedrijf? Hierna 
komt Sigrid Arends van 
Delphy op het podium en zij 
zal onderzoekservaringen met 
druppelirrigatie in pootaard-
appelen met de deelnemers 
aan de Pootaardappeldag 
delen. Ook de Pootaardappel 
Academie Flevoland heeft 
onderzoek in pootgoed uitge-
voerd, waarvan Paul 
Hooijman van Delphy verslag 
zal doen. Opgave voor de 
Landelijke Pootaardappeldag 
is mogelijk via de website 
www.delphy.nl/landelijke- 
poot aardappeldag-2020. ●

Ook de Pootaardappel Academie Flevoland heeft onderzoek in pootgoed 

uitgevoerd, waarvan Paul Hooijman van Delphy verslag zal doen.

goed en ervaringen met 
diverse alternatieven komt 
aan bod wanneer Delphy-
expert Johan Wander het 
woord neemt. Jan Kamp van 
Wageningen University & 
Research komt daarna aan 
bod en zal onderzoeksresulta-
ten van de automatische ziek-
zoeker bespreken. Bioteler 
Krispijn van den Dries geeft 

na dit ziekzoekverhaal ant-
woord op de vraag: Biolo-
gisch pootgoed telen, hoe doe 
je dat? Na zijn uitleg daarover 
is het de beurt aan Kurt 
Demeulemeester van het 
Vlaamse onderzoeksinstituut 
Inagro om recente onder-
zoeksresultaten in pootgoed-
teelt door te nemen. Egbert de 
Vries is pootgoedteler en 

Aardappeldemodag 2020: Voortgang aardappelsector draait om weerb aarheid

Het beursthema van de editie 2020 is ‘Voortgang aardappelsector draait 

om weerbaarheid’.

Op woensdag 19 augustus 
2020 zal in Westmaas weer de 
tweejaarlijkse Aardappel-
demodag plaatsvinden. Voor 
de gehele Nederlandse aard-
appelsector is dit de plek 
waar alle expertises uit de 
branche bijeenkomen. Hier 
presenteren bedrijven hun 
laatste nieuws en noviteiten 
en combineren dit naar wens 
met demonstraties van diver-
se machines zoals oogstwerk-
tuigen. Niet alleen 
Nederlandse, maar ook zeer 
veel buitenlandse deelne-
mers en bezoekers zullen 
hier aanwezig zijn. 

Het beursthema van de editie 
2020 is ‘Voortgang aardappel-
sector draait om weerbaar-
heid’. Volgens de organisatie 
is voor deze slogan gekozen, 
omdat er de laatste jaren erg 
veel veranderingen op de 
aardappelsector afkomen. 
Denk aan nieuwe wet- en 
regelgevingen, klimaatveran-
dering, stikstof- en CO2-
problematiek, het verdwijnen 
van vertrouwde gewasbe-
schermingsmiddelen en toena-
me van steeds lastiger te 
beheersen ziekten en plagen. 
Hoe houdt de aardappelsector 
als belangrijke pijler van de 

Nederlandse akkerbouw daar-
in nog het hoofd boven water? 

‘De Nederlandse aardappel-
teelt staat bekend als een van 
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volume geproduceerd wor-
den. Dit allemaal voor een, 
hopelijk, eerlijke prijs’, zo 
beschrijft de organisatie. 
‘Daarbij staat de sector even-
eens onder druk door de 
maatschappij op het gebied 
van duurzaamheid en de 
scherpe wet- en regelgeving 
vanuit de overheid. Al deze 
factoren zorgen ervoor dat het 
ondernemerschap voor de 
teler belangrijker wordt, het 
vraagt inzicht en kennis die 
de teelt overstijgen.’ Kortom, 
je krijgt als aardappelteler te 
maken met veel uitdagingen. 
Dat vraagt om weerbaarheid. 

Aardappeldemodag 2020: Voortgang aardappelsector draait om weerb aarheid

de beste ter wereld. Telkens 
wordt een steeds hogere kwa-
liteit verwacht en er moet ook 

ning kunnen zich bij de 
 organisatie aanmelden. 
Informatie voor bezoekers is 
te raadplegen op de website 
www.aardappeldemodag.nl. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
via de website eveneens aan-
melden voor een digitale 
nieuwsbrief waarin telkens de 
laatst bekende gegevens staan 
over het gehele beurspro-
gramma. ●

De organisatie van de 
Aardappeldemodag, 
Wageningen University & 
Research, ziet het als de groot-
ste uitdaging van de komende 
jaren voor de sector. Op de 
aanstaande zomerbeurs zal 
hier dan ook alle aandacht 
naar uit gaan. De verwachting 
is dat zich, evenals op de suc-
cesvolle voorbije edities, ruim 
150 bedrijven met stands en 
producten zullen presenteren. 
Verder hoopt de organisatie 
zo’n 8.000 bezoekers uit bin-
nen- en buitenland te mogen 
begroeten. Bedrijven die wil-
len deelnemen aan de happe-

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

PRECISIELANDBOUW

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

MARKT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

PRECISIELANDBOUW

TEELT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

MARKT

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

PRECISIELANDBOUW

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

MARKT

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

PRECISIELANDBOUW

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

PRECISIELANDBOUW

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

MARKT

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

MENS &
MAATSCHAPPIJ

MARKT

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

PRECISIELANDBOUW

ONDERNEMERSCHAP

TEELT

MARKT

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

ONDERNEMERSCHAP

PRECISIELANDBOUW

AGROECOLOGIE & 
TECHNOLOGIE

MENS &
MAATSCHAPPIJ

MARKT

VOORTGANG AARDAPPELSECTOR DRAAIT
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Voortgang aardappelsector draait om
weerbaarheid

19 augustus 2020 |

Op 12 november, een week 
na de rassendagen in 
Emmeloord en omgeving, 
organiseerde kweekbedrijf 
Fobek uit Sint Annaparochie 
traditioneel een eigen ras-
senshow. Aangesloten kwe-
kers, enkele oud-kwekers en 
de betrokken bedrijven/aan-
deelhouders konden de 
resultaten van de verschil-
lende proefvelden zien en 
onderling bespreken. Dit 
keer was er extra aandacht 
voor drie nieuwe rassen.

Tijdens de show was er ook 
aandacht voor drie rassen in 
het bijzonder die onlangs een 
plekje in de Nederlandse ras-
senlijst hebben verworven. 
Het eerste is Nemo. Het is een 
naam die past bij deze mooie, 
tweekleurige aardappel. Het 
ras is gekweekt door Fobek 
en wordt vertegenwoordigd 
door Tuberosum Technologies 
uit Canada en in Europa ver-
handeld door Selectiebedrijf 
Kooi uit Leeuwarden. Het 
tweede ras op de lijst is Hind. 

Het gaat volgens het kweek-
bedrijf om een stabiel opbren-
gend ras met friteskwaliteit 
dat geschikt is voor teelt in 
gebieden rondom de 
Middellandse Zee. Dit ras is 
ook door Fobek zelf ontwik-
keld en wordt vertegenwoor-
digd door de firma De Nijs 
uit Warmenhuizen. Nummer 
drie die op de rassenlijst is 
gekomen betreft Bleuet. Dit is 
een volledig paarse aardappel 
van schil tot hart. Deze is 
gekweekt door Pieter van der 
Schaaf uit Tollebeek. Voor zijn 
jongste succes werd hij tijdens 
de rassenshow geëerd met 
de uitreiking van een 
‘Kwekertje’. Het ras Bleuet 
wordt vertegenwoordigd door 
Tuberosum Technologies en in 
Europa in de markt gezet 
door N.S.P.
Grootaandeelhouders van 
Fobek met ieder driehonderd 
aandelen zijn Agroplant 
Holland bv uit Medemblik, 
A. de Nijs & Zn. bv uit 
Warmenhuizen, Bejo Finance 

bv uit Warmenhuizen, 
Tuberosum Technologies Inc. 
uit Canada en K.I.Z. vereni-
ging uit Leeuwarden. 
Daarnaast heeft het kweekbe-
drijf nog twintig kleinere aan-
deelhouders, die gezamenlijk 
63 aandelen hebben. ●

Extra aandacht voor drie nieuwe rassen bij Fobek

Tijdens de rassenshow bij Fobek ging extra aandacht uit naar drie nieu-

we rassen die sinds kort op de Nederlandse rassenlijst prijken.

Pieter van der Schaaf uit Tollebeek 

werd geëerd met de uitreiking van 

een ‘Kwekertje’.


