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Geachte Pootgoedteler,

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 3 juli voor de tweede Pootaardappelvelddag. Deze dag wordt georganiseerd door 

Delphy en vd Grond in Swifterbant.

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, spuittechniek, plantversterkers, 

ziektebestrijding (o.a. virus preventie) en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties

Een belangrijk item op deze dag zal de loofdoding zijn. 

Datum  woensdag 3 juli 2019 
Aanvang  14.30 uur
Sluiting  Laatste rondleiding start om 19.00 uur
Locatie    Beverweg 6, Swifterbant, perceel van bedrijf Tiddo Groen

Vanaf 14.30 uur worden via geleide rondgangen alle objecten toegelicht. De laatste rondleiding start om 19.00 uur. Op het erf is 

het bedrijvenplatform de hele middag te bezoeken. Er is catering aanwezig voor een hapje en drankje.
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De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte 

is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast de Landelijke Pootaardappeldag nu ook 

een Pootaardappelvelddag.De Pootaardappelvelddag zal aansluiten bij Dé Landelijke Pootaardappeldag op 30 januari 2020 

in Emmeloord. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van 

resultaten.

Graag tot ziens op woensdag 3 juli in Swifterbant.

Proefveld:

Loofdoding

Alternatieve methoden moeten worden gezocht. Gefinan-

cierd door de BO akkerbouw wordt onderzocht hoe het nog 

toegelaten middelpakket optimaal ingezet kan worden. Naast 

spuitschema’s wordt ook nagegaan wat het effect van spuit-

techniek is en zuur en wat bereikt kan worden met alternatieve 

methoden zoals looftrekken en geheel nieuwe technieken. Op 

de velddag is een demoveld aangelegd. 

Onderzoek bemesting

Bemestingsproef, waarin verschillende producten naast elkaar 

zijn toegepast. Het betreft  producten van Olmix (gewasbe-

spuiting ), Alltech, OCI en ecoSolv. En ook wordt gekeken 

naar een verhoogde fosfaatbemesting en toepassing van 

sporenelementen. Tijdens de rondleiding worden de verschil-

lende producten toegelicht.

Luis-virusproef bemesting / nateelt virus   

De meningen over de beste aanpak van de luis / virusbestrij-

ding zijn verdeeld. Diverse strategieën  met een herplanting 

van pootgoed uit de luisvirus proef van 2018 worden in dit 

onderzoek uitgetest en toegelicht door een adviseur van 

Delphy. Meegenomen in dit onderzoek zijn de producten van 

BASF, Bayer, Belchim, Certis, Holland Fyto, Plant Health Cure, 

Soiltech, Syngenta en Vossen Laboratories.

Bedrijvenplatform: 

De hele middag zijn bedrijven in hun stand en bij hun machi-

nes te bezoeken op het erf en in de schuur. Catering is met 

een hapje en drankje aanwezig. Welke bedrijven aanwezig zijn, 

staat op de website pagina https://delphy.nl/microsite/poot-

aardappelvelddag-3-juli-2019/
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