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Rendementsverbetering door 
sturing knolzetting

Demonstratie loofdoding
Op het gebied van loofdoding zijn de 
effecten van middelen en dose-
ringen van middelen te zien. 
Daarnaast worden er actieve 
demonstraties gegeven met 
loofbranden, looftrek-
ken en loofklappen + 

spuiten.

Demonstratievelden 
knolzetting
Vanuit de invals-
hoeken bemes-

ting, chemie, 
fysiologie, 
bewaring, 
grondge-

bonden 
factoren en 

grondbewer-
king wordt 
gedemon-

streerd hoe de 
knolzetting wordt 
beïnvloed. Zowel 

consumptie- als poot-
goedteelt komen aan de 

orde. Via een conceptuele teelt van poot-
goed wordt bekeken of het rendement in 
de pootgoedteelt kan worden verbeterd.

Demonstratie rooi- en 
inschuurtechniek 

Gedurende de dag worden doorlopend Fries-
landers gerooid. De merken Grimme, Amac, 

DeWulf, AVR  en DR Helix zijn met een 
rooier vertegenwoordigd en zullen door-

lopend demonstraties geven. Via de 
meest moderne loslijn van Grimme 

worden de aardappelen gelost, 
voorgesorteerd en verladen.

Mechanisatiepark
Op een groot buitenterrein zijn fabri-
kanten, importeurs en dealers met 
hun machinepark vertegenwoordigd. 
Gedurende de dag kunt u ontwikke-
lingen op het gebied van aardappel-
mechanisatie met hen bespreken.

Bedrijvenmarkt
Binnen is er een 
uitgebreide bedrij-
venmarkt. Diverse 
bedrijven (zie 
achterkant folder) 
presenteren de 
nieuwste ontwik-
kelingen van produc-
ten en diensten in de 
aardappelsector.

Lezingen
’s Middags worden 2 lezingen gegeven. In 
de eerste lezing wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan het belang van een goede 
knolzetting en de mogelijkheden om dit te 
realiseren. Hierbij wordt o.a. stilgestaan bij 
bemesting en verede-
ling. In de tweede 
lezing wordt 
door diverse 
bedrijven 
een toe-
komst-
visie 
gepre-
sen-
teerd 
van de 
aardap-
pelteelt 
in de 21e 
eeuw.
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Programma

10.00 – 10.10 Opening door dhr. ing. H.S.L. Gramsma, directeur Nedato B.V.
11.30 – 12.15 Aftrap Parapluplan Phytophthora
12.00 – 14.00 Lunch 
17.30 – 19.00 Warme maaltijd 
20.00 Einde Aardappeldemodag

Doorlopend: • Demonstratievelden knolzetting
 • Demonstratievelden kwaliteitsbeïnvloeding d.m.v. bemesting
 • Rassendemoveld Nedato/HZPC
 • Rooidemonstratie
 • Loslijn Grimme in werking
 • Demo loofdoding
 • Mechanisatiepark
 • Bedrijvenmarkt

Lezingen

11.30 – 12.15 Project: “Parapluplan Phytophthora”
 • Belang voor de praktijk, dhr. ing. J. Haanstra, 
  voorzitter Masterplan Phytophthora
 • Praktijktoepassingen in onderzoek, dhr. Dr. P. Boonekamp, 
  Plant Research International
 • Aftrap Parapluplan Phytophthora, mw. R. Bergkamp, 
  Directeur Generaal van LNV

13.00 – 14.00 Thema: “Knolzetting in de aardappelteelt”
 • Sturing van knolsortering is maatwerk, dhr. Dr. Ir. A. Veerman, PPO B.V.
 • Kali & Fosfaat, beweging in de grond, dhr. T. van Mierlo, BLGG
 • Bemesting en knolzetting, dhr. A. Ludwig, Flex Fertilizer System
 • Nieuwe rassen, nieuwe uitdagingen, dhr. Dr. Ir. L. Mol, C. Meijer B.V.
 • Loofdoding en pootgoedkwaliteit, dhr. H. v.d. Haar, NAK Agro

15.00 – 16.00 Thema: “Aardappelteelt in de 21e eeuw”
 • Aardappelmechanisatie in Europa en daar buiten, dhr. F. Beerthuis,  
  Grimme 
 • Pootgoedteelt een specialisme? dhr. G. Bovée, HZPC
 • Gewasbescherming in de moderne aardappelteelt, dhr. Ir. J. Vet, 
  Syngenta Crop Protection B.V.
 • Investeren in de toekomst, mevr. M. van der Vlugt-van Rossum, ING Bank
 • Schaalvergroting door grondverwerving, dhr. P. Vermeulen, 
  Acvast VanderSlikke

vanuit Rotterdam:
- afslag Oud-Beijerland
- volg borden Mijnsheerenland / 
  Westmaas
- volg bord Klaaswaal
- voorbij Texaco 2e weg rechts 
  (eindje voor rotonde)

vanuit Zierikzee:
- afslag Numansdorp
- volg borden Klaaswaal
- volg borden Westmaas
- na rotonde 1e weg links

Adres: Groeneweg 3
 3273 LP Westmaas
Telefoon: +31 (0) 186 – 57 99 30
Telefax: +31 (0) 186 – 57 14 66
e-mail: marcel.tramper@wur.nl
internet: www.ppo.dlo.nl

Adres: Jan v.d. Heijdenstraat 48
Postadres: Postbus 1518
 3260 BA Oud-Beijerland
Telefoon: +31 (0) 186 – 61 30 44
Telefax: +31 (0) 186 – 61 93 97
e-mail: info@nedato.nl
internet: www.nedato.nl 

Voor het laatste nieuws rond deze demodag: www.ppo.dlo.nl en www.nedato.nl 

Aftrap Parapluplan Phytophthora

Tijdens de Aardappeldemodag wordt het Parapluplan Phytoph-
thora gepresenteerd aan de aardappelsector en formeel 
gestart. Het plan is een uitbreiding en verdieping op het lopende 
Phytophthora onderzoek en wordt gefinancierd door LNV. Alle 
onderzoeksinspanningen binnen Wageningen worden in dit plan 
gekoppeld. Het parapluplan is gekoppeld aan het LTO-initiatief, 
Masterplan Phytophthora. De officiële aftrap wordt genomen door 
Directeur Generaal van LNV, mw. R. Bergkamp.


