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Geachte pootgoedteler,

Op 31 januari 2019 organiseert Delphy, in samenwerking met de Pootaardappelacademies, de vierde Landelijke Pootaardappel-

dag. Eerdere ervaringen met deze dagen en de grote kennisbehoefte als het gaat om de pootgoedteelt motiveren Delphy om 

wederom de Landelijke Pootaardappeldag te organiseren. 

Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma onder de titel Kwaliteit telt!

U bent van harte welkom.
Datum  31 januari 2019 
Aanvang  10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Sluiting  16.30 uur
Locatie    ’t Voorhuys, De Deel 20  

8302 EK Emmeloord
 

Wij rekenen op uw komst!

Wat kunt u verwachten?

• Een inspirerend programma met boeiende presentaties over 

diverse onderwerpen die u als pootgoedteler raken.

• Een bedrijvenplatform waarop bedrijven die betrokken zijn 

bij de pootgoedteelt zich presenteren en die u kunt spreken.

• Collega pootgoedtelers die ervoor open staan om hun erva-

ringen en kennis te delen.

• Diverse deskundigen die u nu kunt aanschieten om uw 

vraag voor te leggen.

Deelname is voor pootgoedtelers gratis, met dank aan onze 

standhouders en sponsoren. Voor andere bezoekers zijn de 

eerste drie personen gratis. Komt u met meer, dan rekenen voor 

die personen € 35 (excl btw).

Aanmelden en informatie
In verband met de catering dient u zich aan te melden  

voor 24 januari 2019.  

Voor meer informatie of heeft u interesse om met een  

stand of logo mee te doen, neem dan contact op met  

Jacob Dogterom, j. dogterom@delphy.nl.

Vragen over bacteriën en virussen 

Bacteriën en virussen waren een groot probleem in 2018.  

Uw vragen kunt u alvast aan ons doorgeven via het  

aanmeldformulier.

organisatoren

https://delphy.nl/microsite/landelijke-pootaardappeldag-2019/
https://delphy.nl/microsite/landelijke-pootaardappeldag-2019/
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10.00 uur 

Opening door de dagvoorzitter, Jacob Dogterom, Delphy

10.05 uur 

Welkomstwoord. Dick Hylkema, directeur NAO

10.20 uur 

M. Chitwoodi gevonden op mijn bedrijf, wat nu … ?! 

Sebastiaan ten Napel, Nemacontrol

11.20 uur 

Boeren met E-commerce. Jan Anco Wijk, pootgoedteler 

en internet-entrepreneur, Potatoauction 

12.05 uur 

Lunch en bezoek bedrijvenplatform.  Met dank aan onze                         

sponsoren en standhouders!

13.30 uur 

Drie korte presentaties, daarna gesprek met de zaal om 

vragen te beantwoorden:

•  Bacterieziek door Erwinia’s: biologie en management. 

Jan van der Wolf, WUR

•  Stijging van PVY besmettingen in pootaardappelen; 

oorzaken en aanpak. Paula Westerman, WUR 

•  Viruspreventie: hoe kunnen we de beschikbare middelen 

en maatregelen nog zo goed mogelijk inzetten? 

Jan Salomons, Delphy

14.45 uur 

Spuittechniek en regelwetgeving in pootgoedteelt.  

Luc Remijn, Delphy

15.30 uur 

Resultaten Pootgoedacademie Zuidwest-Nederland. 

Proeven met biostimulanten, behandeling tegen 

Rhizoctonia etc. Johnny Remijn, Delphy

15.50 uur 

Afsluiting

16.00 uur 

Hapje en drankje op het bedrijvenplatform

Sponsoren, tevens standhouders

Sponsoren

Broere
B E R E G E N I N G  B . V.
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