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WAAR LIGT DE GRENS VAN SCHAALVERGROTING?
Mechamsatiepark
Op het buitenterrein presen
teren fabrikanten, importeurs
en mechanisatiebedrijven de
nieuwste ontwikkelingen op
mechanisatiegebied. Er zijn
ruim 20 bedrijven vertegen
woordigd.

Ontmoetingsplaats
De NAO heeft het initiatief
genomen om de gevolgen
van de hervormingen van het
Gemeenschappelijk Landbouw
beleid voor de Europese en
Nederlandse aardappelsector
te laten doorrekenen door een
onafhankeli]klnstituutrfle
conclusies van dit onderzoek
worden op de Aardappeldemo
dag aan de sector gepresen
teerd.

Demonstraties
Gedurende de dag worden
binnen en buiten doorlopend
demonstraties verzorgd op
het gebied van oogsten, trans
port, maatscheiden, inschuren,
wassen, verladen, inpakken,
opzakken en palettiseren. Dit
gebeurt in samenwerking met
diverse fabrikanten.

Schaa/vorgroting stoat nlet op nc/i

zo/t maar is eon continu proces om
do p/oats in do keten voi/i~’ to ste//en.

Gezamon/~iko initiatievon om do koten

off/c/enter to laten functionoren on

do consument tovrodon to stolen

maken do moorwaardo van individu

ole bedrf/von duido/ijk. lodor bedrf/fin

de aardappolkoton moot zich dan ook

do vraag ste//en welko schaalgrootte
noodzake/j/k is om eon plaats to

kZWhi5c/iimon inRJiii?iJappelketon.

Bostaansrecht in do keten wordt niet

gogarandoerd door de /aagsto kost

prijs, maar door duide/f/k to makon
wat men toovoegt in betprocos van

maximaa/ inspe/en op do wonsen

van do consument. Wat is uitoindo/U’k

de meorwoarde voor mcii afnomer?

Dit vraagstuk is ossentioo/ voor ails

part~/on in do keten, van producont tot
supermarkt.

Toekomstpaviljoen
De bezoeker wordt een kijkje
geboden in de toekomst.
AIlerIei ontwikkelingen, ideeën
en systemen die mogelijk het
beeld bepalen in 2010 worden
getoond.

Lezingeri
‘s Middags wordt in verschil
lende lezingen stilgestaan bij
het thema “Waar ligt de grens
van schaalvergroting?” en
“Wat is de meerwaarde voor
mijn afnemer?”. Tevens is er
een lezing waarin de actua
liteiten rondom bacterieziek
worden gepresenteerd. Vanuit
diverse onderdelen van de
aardappelketen van produ
cent tot en met de supermarkt
wordt een visie gegeven. Elke
lezing wordt afgesloten met
een forumdiscussie.

Bedrijvenmarkt
Ruim 120 bedrijven presente
ren de nieuwste ontwikkelin
gen van producten en diensten
in de aardappelsector. “The
Wall of Potatoes” toont een
compleet rassenoverzicht van
alle handeishuizen.

WAT IS DE MEERWAARDE VOOR MIJN AFNEMER?
De Aardappeldemodag 2004 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Programma
10.00-10.15 Opening door dr. LA. Hoekstra, directeur

DirectieWetenscbap en Kennisoverdracht(LNV)

11.00-12.00 Ontnioelingsplaats van de sector, presentatie LEI
onderzoek o.I.v. mr. 14. van Diepen, directeur NAO

12.00-14.00 Lunch

Lezingen met forumdiscussie

1(001 — 13.00-14.00 Bacterieziek, een sectorbenadering

Ing. J.M. van Waes, stuurgroep project bacterieziek
Dr. ir. A. Veerman, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving By.
Dr. ir. J.M. van der Wolf, Plant Research International By.

14.30-15.30 Waar ligt de grens van schaalvergroting?

Dhr. J. Botma, pootgoedtelerte Oosternijkerk
Dhr. C. Butter, directeur internationaal transportbedrijf
C. Butter B.V.
Prof. dr. ir. J.M.E. Pennings, AST, Bijzondere leerstoel Termijn
markten, Wageningen Universiteit

16.00- 17.00 Wat is de meerwaarde voor mijn atnemer?

Dhr. R. Poort, directeurvan AGF Prornotie Nedertand
Dhr. B. van Onselen, manager Sweetpoint Honselersdijk
Ing. H.S.L. Gramsma, directeur Nedato By.
Dhr. J. Nijboer, inkoopmanager AGF PLUS Retail By.
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17.30-19.00 Warme maaltijd

20.00 Einde Aardappeldemodag

Dooriopend:

Rooidemonstratie
Transport aardappelen
Voorsorteren en wassen van frietaardappelen
Maatscheiden en inschuren consumptieaardappelen
Mechanisatiepa rk
Bedrijvenmarkt
Toekomstpaviljoen
Wall of Potatoes
Fendt show

. .

J DO AUCD
_I.,. —. k_nm

DEN HARTIGH RU
aur Oh *ahICflflfl
MIDDELKOOP

MeIJeR ~ +

____ necap

WA L0 + ~ ~lIets & kisten by
+

4AGROPLANT BECOM KOLDUK

KI,iflJ~..i • dspp~Ik~.idmI

_______ 0 • BASF

The Chemical Company

~ RICO

MAASDAM
~na yen Genieren

Bayer Cropscience ~ DICK KLOK ~ VAN IPEREN B.V.
I/S .p.d.lk.E ,.., .mEta ,~t emasnia. mm

(~7rR i~&i Miedema GROZEMA
ISOLATICS

R B BULSMAHERCDLES ID Vaflbijke
antcv

perfectie in mechanisatie

CZAV AMACME OATO _______

DSM Agro TESWOORDSd

UNTRUM

ê~M~ance
wecen fri bid-en h*tow S S

• \~4st..~DR Helix ~‘tUØ

MLHD

Hortagro mountec
flhme SCIatica.International b~’.c S packet,

cim Tm P ~MANThR
team
Agrarische Assurimntlen

AGRDTCCHNOLDOY &
IONS Q~cI~jie1sen H

A B Zoid-H.&nds. liland.. A C R A R I S C H EVERZEKERINCEN

- SCHAAP &ortew.g -Swjt.rbant
H 0 L L A N 0

AgerlandHessels Zeefl~anden .m~’ ~ p. do Revs en 1n~ 6r~m &V.

—-.

OMNIVENT® CERTIS
aliround in

bewoartechnieken?

COMGOED NNZ]~0~mhn-~
the packagIng network

~~ t~ Sçuronext.OLOENII( ‘5.4 ERnst V LI.

fl
‘%Jl. W ran der Peel & Zn] Lwc n

Perfect Crop Protexion

einzpc
L~IPtUIMERS

COMPO~BELCHiM
~—Crop ProtectlCn—

LI

PLOEGER c I ME

P~?OFILE
RINUS ROON

O.biz

Ten Brlnke by.

C
C—

J. &ehouwer
Mechantcatie B. V —

vertis KodA( Kennisop
de Akker

DLV ___

bioline

EASINDREGT MI CHANISAIIE IA.

Gratis toegang/vrij parkeren
Gratis catalogus bij

aankomst op het terrein

Uw bezoek kan meetellen
voor de spuitlicentieverlenging

Routebeschrijving
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vanuit Zierikzoe:
- afslag Numansdorp
- voig borden Klaaswaal
- voig borden Westmaas
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