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Geachte pootgoedteler,

Donderdag 30 januari 2020 organiseert Delphy, in samen-

werking met de Pootaardappelacademies de vijfde landelijke 

Pootaardappeldag.

Eerdere ervaringen met deze dagen en de grote kennisbehoef-

te in  de pootgoedteelt motiveren Delphy om wederom deze 

landelijke Pootaardappeldag te organiseren. 

Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma 

onder de titel  

“Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden”

De pootgoedteelt heeft te maken met steeds meer rand-

voorwaarden die de teelt niet gemakkelijker maken.  Diverse 

gewasbeschermingsmiddelen voor bijvoorbeeld de luisbestrij-

ding en loofdoodmiddelen zijn of worden verboden. Er wordt 

gesproken over natuurinclusieve landbouw, over circulaire 

landbouw en we hebben te maken met klimaatverandering. 

En daarnaast moeten we gewoon kwaliteitspootgoed leveren.  

Allemaal uitdagingen.

In het programma op 30 januari gaan we in op die uitdagingen 

en welke kansen en mogelijkheden er zijn.

U bent van harte welkom.
Datum  30 januari 2020 
Aanvang  10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Sluiting  16.30 uur
Locatie    ’t Voorhuys, De Deel 20  

8302 EK Emmeloord

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.

Kosten
Deelname is gratis voor pootgoedtelers, met dank aan onze 

standhouders en sponsoren en onze hoofdsponsor Corteva. 

Voor andere bezoekers zijn de eerste drie personen gratis. 

Komt u met meer personen, dan rekenen we € 35 excl btw per 

persoon. 

Aanmelden en informatie
In verband met de catering graag aanmelden vóór 24 januari 

2020 via deze link 

Informatie of sponsor worden?
Mocht u meer informatie over deze dag willen of heeft u 

interesse om met een stand of logo mee te doen, dan kunt u 

contact opnemen met 

Jacob Dogterom

M 06 53 38 95 07

E  j. Dogterom@delphy.nl

organisatoren hoofdsponsor

https://delphy.nl/microsite/landelijke-pootaardappeldag-2019/
https://delphy.nl/microsite/landelijke-pootaardappeldag-2020/
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10.00 uur 

Opening door de dagvoorzitter 

Jacob Dogterom, Delphy

10.05 uur 

Welkomstwoord  

dhr. L. Verbeek, Commissaris van de Koning Flevoland

10.20 uur 

Pootgoedteelt en –onderzoek in België  

Kürt Demeulemeester, Inagro

11.10 uur 

Hoe teel ik mijn pootgoed? Resultaten 

Pootaardappelacademie Groningen 

Egbert de Vries, pootgoedteler

11.40 uur 

Ervaringen met druppelirrigatie in pootaardappelen 

Sigrid Arends, Delphy 

12.10 uur 

Lunch en bezoek bedrijvenplatform, met dank aan onze 

sponsoren en standhouders!

13.30 uur 

Biologische pootaardappelteelt  

Krispijn van den Dries, biologisch pootgoedteler

14.10 uur 

Resultaten virusonderzoek Delphy en aanpak virus 

Jan Salomons, Delphy

14.40 uur 

Loofdoding  van pootaardappelen in 2020 zonder Reglone  

Johan Wander, Delphy

15.30 uur 

Smart ziekzoeken, waar staan we? 

Jan Kamp, WUR Open Teelten Lelystad

15.50 uur 

Afsluiting

16.00 uur 

Bezoek standhouders, hapje en drankje op de beursvloer

Sponsoren, tevens standhouders

Sponsoren

EMMELOORD
TRAINING CENTRE

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

brancheorganisatie akkerbouwob

Environmental Machinery
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