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“Opnieuw was er zaterdag in de BUt een weerrecord. Nog noolt Programma
was er in NedeHand zo vroeg een zomerse dag boven de 25 °C”

Dagvoorzitter. dhr I van Outryve
Nadat we een jaar achter de rug hebben, waarin allerlei weer
records zijn gebroken, wordt deze trend dus ook in 2007
voortgezet. Het thema dat door de organisatie is gekozen: 09.45- 10.15 uis Ontvangst
‘klimaatverandering in de aardappelteelt’ blijft derhalve actueel.

10.15- 10.3ouur Opening door de dagvoorzitter
De sprekers reageerden zonder uitzondering enthousiast op de uit
nodiging om een inleiding te geven. En zoals u verderop in deze 10.30- 11 15 uur Klimaatveranderingen in de aardappelteelt

Ir. G. Hiemstrabrochure zult lezen zijn het allemaal autonteiten op hun vakgebied.

11.15- 12.00 uur Waterefficiency en aardappelteelt
Het wordt niet alleen een interessante d?g, de demodag ~ Prof.drir. R. Rabbinge
tevens een ontmoetingsdag. Eind augustus is immers een uit
gelezen moment om te discussieren over de nieuwe oogst, de 12.00- 13.30 uur LUNCH
marktkansen etc. Uiiteraard hebben wij ervoor gezorgd, dat er
voldoende momenten in het programma zijn opgenomen waarin 13.30 - 13.45 uur Uitreiking Nederlandse catalogus
u elkaar informeel over deze en andere zaken kuint spreken aardappelrassen
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R ~ P 13.45- 14.45 uur Groei gemeten vanuit de ruimte
Natuurlijk is deze andere invulling, dan db traditi6neIe~deriiodag ook Ir. FJ.M. Bastiaanssen
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voor de brganisatie spannercd7rffaar:aIIe ingredienten voor een gen-a.
slaagde dag zijn ons inziens aanwezig. Wij wensen u een Ieerzame 14.45- 15 15 uur Weersinvloeden en Phytophthora-problematiek
en plezierige d’ag. Dr PM. Boonekamp

Namens de organisatie NAO, PPO en sponsor ABN AMRO. 15.15- 15.50 uur Sluiting door de dagvoorzitter

René van Dieperi, NAO 15.30- 16 30 uur Borrel
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Locatie
De editie 2007 van de Aardappeldemodag wordt gehouden in
I Voorhuys in Emmeloord. 1 Voorhuys is te vinden aan
De Deel 20, 8302 EK Emmeloord. Teletoon 0527 612870. Er
is gratis parkeerruimte in de directe omgeving.
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Aanmelden v a www aardappeldemodag.nI
Om deel te kunnen nemen aan de Aardappeldemodag 2007 is
het noodzakelijk u van te voren in te schrijven. Inschrijving is
uitsluitend mogelijk via de website www.aardappeldemodag.nI.
Na inschrijving ontvangt u van de NAO een schriftelijke
bevestiging van uw deelname

De deelnamekosten bedragen € 30,- ex. BTW (inclusief eten en
drinken).

Organisatie
Praktljkonderzoek Plant & Omgeving . Westmaas Nederiandse Aardappei Organisatie

Adres Groeneweg 3 Adres Postbus 84102
3273 IP Weslmaas 2508 AC Den Haag

Telefoon +31 (0)186579930 Teleloon ÷3! (0)703589331
Fax +31 (0)18657 1466 Fax ÷3! (0)703544290
Email marcel tramper~wur n Email diepen@nao.nl
Internet www.ppo.wur nI Internet wwwnaonI
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