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POOTAARDAPPELVELDDAG

Pootaardappel
velddag laat
uitdagingen zien
Na een jaar pauze was het weer mogelijk om de Pootaardappelvelddag
te organiseren. Afgelopen juli hebben ruim 150 pootgoedtelers de moeite
genomen om hun kennis te verdiepen en te verbreden door een bezoek aan
de pootaardappelvelddag. En wat de Pootaardappelvelddag vooral toont is de
noodzaak om nieuwe kennis te blijven ontwikkelen.
Virus
De veranderingen op gebied van bijvoorbeeld
luisbestrijding gaan snel en de virusbeheersing gaat
niet makkelijker worden. De objecten met verschillende toepassingen van olie al dan niet in combinatie zijn juist daarom leerzaam voor de beheersing in
de komende jaren.

Vitaliteit
Ook loofdoding wordt een behandeling met steeds
meer haken en ogen. Minder goed werkende middelen, middelen met een specifieke gebruiksaanwijzing en de combinatie met techniek wordt de behandeling voor de toekomst. Dit zou effect kunnen
hebben op de bewaring. Het is dan ook goed dat
de aardappels waarbij vorig jaar nieuwe loofdodingstechnieken zijn toegepast, worden getoetst op
vitaliteit en groei vermogen.

Deltawerken
Een ander belangrijk thema blijkt water te zijn.
Water vasthouden door middel van zetmeelafgeleide Zeba voor perioden met waterschaarste.
Maar ook water vasthouden in periode van water
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overvloed. Op de Pootaardappelvelddag werden
perceelsgeoriënteerde deltawerken getoond waarbij water middels geulen, emmers en ruggen wordt
vastgehouden op het perceel. Dat roept vooral de
vraag op waar sloten dan eigenlijk voor zijn. Juist
in Flevoland is het heel gebruikelijk om sloten af te
sluiten als buffer voor beregening. Afsluiten van de
kavelsloten zodat overtollig water niet onmiddellijk
in open stroomgebied stroomt is dan ook zeer goed
mogelijk. Wellicht laat een dergelijke opzet op de
Pootaardappelvelddag ook zien dat er praktische
oplossingen zijn die effectiever zijn en meer voor
de hand liggen.
De Pootaardappelvelddag laat zien dat er uitdagingen zijn en biedt de mogelijkheid om te experimenteren met oplossingen voor deze uitdagingen. De
resultaten van de onderzoeken zijn uiteraard niet te
zien als de onderzoeken nog lopen maar een resultatendag in de loop van de winter is een logisch vervolg waar ook nieuwe onderzoeksideeën opgedaan
kunnen worden. De Pootaardappelvelddag wordt
dan onderdeel van een vervolgverhaal.
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