Aardappeldemodag

Dé ontmoetingsplaats van de Aardappelsector

Woensdag 31 augustus 2016
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Speakers’ corner
‘Vitaliteit, voor een gezonde aardappelsector’
Vitaliteit, ofwel levenskracht, energie,
herstellingsvermogen, is het thema van
Aardappeldemodag 2016. Nederland heeft
als aardappelland een naam hoog te houden
als grootste pootaardappelexporteur,
prominent exporteur van consumptie- en
industrieaardappelen en als een van de grootste
producenten van aardappelproducten. Dat lukt
alleen als de vitaliteit in alle haarvaten en in
alle facetten van de aardappelsector terug te
vinden is. Dat begint met gezonde percelen en
uitgangsmateriaal en dat eindigt bij economisch
vitale klanten en tenslotte bij de eindconsument.
Aan elke partij in de aardappelketen worden
eisen gesteld. En al deze partijen stellen zich
dezelfde vragen: hoe houden we de Nederlandse
aardappelsector vitaal? Hoe zorgen we ervoor dat
ons belangrijkste productiemiddel, de bodem, zich
telkens weer herstelt na een teeltjaar? Op welke
manier passen we gewasbeschermingsmiddelen en
bemesting toe, zodat we over 25 jaar nog steeds
op een gezonde manier aardappelen kunnen telen?
Antwoorden en initiatieven die worden gegeven en
ontplooid als reactie op dergelijke vragen zorgen
ervoor dat er veel energie wordt gestoken in een
vitale aardappelsector. Dat is de belangrijkste
voorwaarde voor succes. En dat bereiken we alleen
met gepassioneerde mensen. Die zult u ontmoeten
tijdens Aardappeldemodag, op 31 augustus 2016!
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Programma
10.00 uur

Opening

			

Prof. Dr. Ir. Arthur Mol,
Rector magnificus Wageningen UR

			

Ir. Dick Hylkema MBA

			

Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie

			

Prof. Dr. Ir. Ruud Huirne

			

Directeur Food en Agri Rabobank en buitengewoon
hoogleraar Wageningen UR
Dr. Ir. Ernst van den Ende

			

Directeur Plant Sciences Group, Wageningen UR
10.30 uur

Presentatie Pootgoedstudie Rabobank:

			

‘Grenzen opzoeken’

			

(voor genodigden)

			

Prof. Dr. Ir. Ruud Huirne

15.00 uur

Beëdiging nieuwe keurmeesters NAK

			

Brancheorganisatie Akkerbouw

armers
Funding

Speakers’ corner (14 uur - 18 uur)
Flitspresentaties! In vijf minuten uw kennis bijspijkeren!
14.00 en 16.00 uur | B
 oerenbusiness – Edwin Burgers
Verwachting prijsverloop aardappeloogst 2016
|R
 estrain – Dirk Garos

14.15 uur

4-jarig onderzoek: residuvrije fritesen chipsaardappelen met ethyleen
|T
 en Brinke BV – Wouter ten Brinke

16.15 uur

Pootgoed: meer knollen, meer rendement
14.30 en 16.30 uur | A
 ccon AVM – Peter Klompe
Continuïteit door vitaliteit
14.45 en 16.45 uur | S
 yngenta – Jan Bouwman
GBM in oppervlaktewater voorkomen,

TTW
Increase your growth

absolute noodzaak
15.00 en 17.00 uur | V
 an Iperen – Wim in’t Veld
Variabel telen, voor u ook rendabel?
15.15 en 17.15 uur | T
 olsma Grisnich Group
Intelligente innovaties in de bewaring
15.30 en 17.30 uur | W
 ageningen UR,

VENTRI TECHNIEK

PPO-Randwijk, Rien van der Maas

ervaren in bewaartechniek

Nieuwe bodemverbeteraar: fosfaatarme
zoutarme champost met instelbare pH
15.45 en 17.45 uur | I
 nterpolis
Continuïteit in een veranderend landschap

Doorlopend:
Rooidemonstraties
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19.00 uur

Einde Aardappeldemodag
Winnares FZ AWARD 2007

Organisatie

Locatie en routebeschrijving
Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas
Vanuit Zierikzee:

Vanuit Rotterdam:

• Afslag Numansdorp

• Afslag Oud-Beijerland

• Volg borden Klaaswaal

• Einde afslag rechts

• Volg borden Mijnsheerenland/		
• Volg borden Westmaas			
Na rotonde 1e weg links

Westmaas
• Volg bord Klaaswaal
• Voorbij tankstation 2e weg
rechts (eindje voor rotonde)

Vrij parkeren

gratis toegang + catalogus Aardappelwereld
Voor het laatste nieuws:

info@aardappeldemodag.nl
@Aardappeldemo

www.aardappeldemodag.nl

