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Geachte pootgoedteler,

Op dinsdag 31 januari organiseert Delphy weer de  

Pootaardappeldag, wintereditie.

U bent van harte welkom.
Datum  31 januari 2023 
Aanvang  10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Sluiting  16.30 uur
Locatie    ’t Voorhuys, De Deel 20  

8302 EK Emmeloord

Rondom de pootgoedteelt wordt naast deze wintereditie ook 

de velddag georganiseerd. Met de combinatie van deze beide 

dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en be-

spreking van resultaten.

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, 

nieuwe ontwikkelingen. Er is veel behoefte aan kennis en ken-

nisdeling over de markt en maatschappij. Denk aan het weg-

vallen van middelen. kringlooplandbouw, circulaire landbouw, 

natuurinclusieve landbouw. Hoe blijf je als sector en bedrijf in 

al dit geweld overeind? In het dagvullend programma gaan di-

verse sprekers in hun presentaties in op de uitdagingen. Tijdens 

de uitgebreide pauzes is de beursvloer te bezoeken. 

Kosten
Deelname is gratis voor pootgoedtelers, met dank aan onze

standhouders en sponsoren en onze hoofdsponsor Netafim.

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 2023 via deze link  

Informatie of sponsor worden?
Wilt u meer informatie over deze dag of heeft u interesse om als 

sponsor betrokken te zijn bij de Pootaardappeldag, dan kunt u 

contact opnemen met:

Jan Kiers

M 06 22 99 39 99 

E  j.kiers@delphy.nl

organisator hoofdsponsor

NETHERLANDS

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 

Jan Kiers, Delphy

10.05 uur 

Welkomstwoord  

Tineke de Vries, voorzitter LTO akkerbouw en VGG, 

voorzitter Potato Valley

10.25 uur 

Het financiële plaatje van de pootgoedteler en zijn 

toekomstperspectief   

Ruthger Steenbeek, Erik Arts, Countus Accountants

11.10 uur 

Hoe teel ik mijn pootgoed? Praktijkervaringen 

Kees van der Bos, pootgoedteler uit Holwerd, Friesland

11.40 uur 

Delphy onderzoek naar virus 

Jan Salomons, Delphy 

12.10 uur 

Bezoek beursvloer en lunch, met dank aan onze sponsoren 

en standhouders!

13.30 uur 

Resultaten vanuit het plan van aanpak M. chitwoodi-fallax: 

feiten & fabels over de beheersing en bestrijding  

Klaas Schenk, LTO, Peter Boutkan, Agrico

14.15 uur 

Highlights pootgoedonderzoek 

Johan Wander, Delphy

14.40 uur 

Hoe teel ik mijn pootgoed? Praktijkervaringen 

Peter Holster, pootgoedteler uit Marknesse, 

Noordoostpolder

15.15 uur 

Precisietechnologie en data voor de pootgoedteler. 

Koen van Boheemen, NPPL

15.45 uur 

Afsluiting door de dagvoorzitter

Jan Kiers, Delphy

16.00 uur 

Bezoek standhouders, hapje en drankje op de beursvloer

Sponsoren, tevens standhouders
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