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Met het thema ‘The Next Level’ geven de organisatoren van PotatoEurope aan dat
de aardappelsector gezamenlijk een stap vooruit kan zetten. Sleutelelementen zijn:
informatie uitwisselen, nieuwe media en precisielandbouw. Dat, maar nog veel
meer, te zien op de recentste PotatoEurope in Emmeloord.
– Patrick Dieleman
Drie belangrijke onderdelen van de beurs
zijn de demonstraties, de proef- en demovelden en de binnententoonstelling. In elk

van die onderdelen viel wel wat te leren.
Het merendeel van de exposanten bevond
zich in 3 aaneengesloten tenten waar de
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Deze openluchtvakbeurs reist tussen
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.
Dit zijn niet toevallig 4 landen uit de
belangrijkste aardappelproductie- en
verwerkingsregio van de wereld. Op zijn
beurt heeft Emmeloord een belangrijke
rol in de groei van de Nederlandse aardappelteelt. De gemeente Noordoostpolder
deelde trots mee dat niet minder dan 31
bedrijven uit die gemeente op de beurs
stonden. Dat is meer dan 10% van het
totale aantal exposanten. Behalve pootgoedbedrijven zijn daar ook heel wat
leveranciers van installaties en andere
toeleveringsbedrijven bij.
Maar liefst 21 vernieuwers dongen mee
voor de Innovation Award. Pootgoed
coöperatie HZPC won met ‘Het aardappelschap van de toekomst’. Dit is een gekoeld
winkelrek waarin groen licht belet dat de
aardappelen groen kleuren. Teksten
geven aan welke aardappelen de klant
kan kiezen, en waar die zich bevinden.

Dit beeld doet het tegengestelde vermoeden, maar de eerste dag van de beurs waren rupsbanden
niet echt nodig.
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veel belangstelling voor
PotatoEurope 2013

Demovelden

De week voor de beurs leek het organiseren van rooidemonstraties nog onmogelijk
zonder beregenen. De weergoden beslisten echter het geweer van schouder te
veranderen, en zonden vanaf het weekend
overvloedige regenval. Zoals meestal
deden ze dat zeer gul. De dag voor de
beurs viel er nog 40 mm. Dat was meer
dan genoeg om de tractoren met kiepers
die de gerooide aardappelen moesten
afvoeren de kans te geven om de wend
akker vooraan op het demonstratieperceel te herschapen in een modderpoel.
Gelukkig bleef het rooien zelf goed uitvoerbaar, althans op de eerste beursdag.
Spijtig genoeg moesten de organisatoren
op de tweede dag beslissen om de rooiers
te laten stilstaan. Inspelend op het moeilijke rooiseizoen van vorig jaar, waren 2
rooiers uitgerust met rupsbanden, de
Kwatro van Dewulf en de AR4B van Ploeger. Ook de andere rooiers konden de
eerste dag nog zonder probleem de klus

Het deed goed ook hier een Belgisch
bedrijf te zien. Belchim is ondertussen
een Europese speler geworden. Op hun
demoveld lag de nadruk op loofdoding
met Spotlight Plus en de effecten van
mogelijke mengpartners. Nufarm toonde
de werking van het nieuwe phytophtoramiddel Canvas in toepassingsschema’s
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Ook het werk van de inschuurcombinaties werd intensief bekeken en geëvalueerd. Hier is een
combinatie van Visser aan het werk.
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Drie belangrijke onderdelen
van de beurs zijn de
demonstraties, de proef- en
demovelden en de binnententoonstelling.
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Demonstraties

verkoop als verse tafelaardappel als voor
verwerking tot frieten.
EuroChem Agro, dat vorig jaar K+S Nitrogen overnam, produceert meststoffen
in Antwerpen. Dat gebeurt in de vroegere
meststoffenfabriek van BASF. Op het
demoveld werd de werking van de traag
werkende stikstofmeststof Entec gedemonstreerd. Bijzonder bij het demoveld
van Agrifirm was dat ze het gebruik van
inundatie promootten, het onder water
zetten van een perceel. Onderzoek van
Agrifirm in samenwerking met PPO en
met een teler wees uit dat daarmee naast

nd

rechtstreeks naar hun bestemming
vertrokken. Er waren combinaties te zien
van AVR, Bijlsma Hercules, Grimme, Spinnekop, Miedema en Visser.

bo

vakbeurs zich afspeelde. Over onze
gesprekken met de deelnemende pootgoedbedrijven voorzien we een apart
artikel.
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klaren. De constructeurs demonstreerden
elk met een drietal machines. AVR toonde
een vierrijige zelfrijdende Puma+ bunkerrooier, de getrokken vierrijige Apache en
de getrokken tweerijige Spirit 9200 bunkerrooier. Dewulf pakte uit met de vier
rijige Kwatro met bunker, en met tweerijige zelfrijdende en getrokken versies van
de RA2060 (met bunker). Grimme demonstreerde met de getrokken SE260 en de
eveneens getrokken SV260, die beter
uitgerust is om de aardappelen te reinigen. Die laatste beschikte over de Terra
Control, een elektronisch-hydraulische
diepteregeling. Ook de zelfrijdende Varitron 470 met bunker kon je aan het werk
zien. Ploeger werkte met 2 zelfrijders: de
AR4B en de AR4W. Beide zijn ook geschikt
voor het rooien van andere gewassen op
bedden.
Nadien werden de gerooide aardappelen
met kiepers naar de inschuurcombinaties
gebracht, vanwaar ze met vrachtwagens

met andere middelen. Daarbij positioneert men Canvas na de bloei, waarbij ook
van de goede knolbescherming kan
worden geprofiteerd. BASF richtte de
aandacht op alternaria en op de preventieve werking daartegen door Signum.
Tegen alternaria bracht Makhtesim Agan
Mirador in de strijd. Dit is een middel met
een brede erkenning in heel wat groenten
en ook in graan. Behalve tegen alternaria
is het ook erkend voor behandelingen
tegen lakschurft en heeft het ook een
nevenwerking tegen rhizoctonia. Over het
phytophtoramiddel Banjo Forte verscheen
een bijdrage in Boer&Tuinder van 6 september.
Heel wat pootgoedhuizen organiseren
parallel met de beurs bezoeken aan hun
eigen demovelden. Schaap Holland was
wel aanwezig met een demoveld met
eigen rassen. Daarbij waren onder meer
de vroege frietrassen Amora en Ibiza. De
Maritiema is zowel geschikt voor de
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het aardappelcystenaaltje ook Pratylenchus penetrans, Ditylenchus dipsaci en
vermoedelijk zelfs ook Meloidogyne Chitwoodi goed bestreden worden. Om het
uitvoerbaar te maken wordt nu de mogelijkheid van plaatselijke inundatie bekeken. Daarbij bepaalt men met behulp van
grondstalen de grootste haarden, en zet
die onder water. Barenbrug promootte de
toepassing van BCA-resistente bladrammenas en gele mosterd.
Of de regen de tweede dag van de beurs
een domper op de feestvreugde zette?
Afgaand op de enthousiaste tweets van
heel wat standhouders na afloop bleek
PotatoEurope 2013 het deelnemen waard.
De organisatoren lieten weten dat 15.250
bezoekers uit 49 landen de beurs bezochten. n
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