De afgelopen twee jaar is eens te meer gebleken
hoe de verkoopmarkten door externe invloeden
kunnen veranderen. Daarom is het des te belangrijker om zelf controle te houden over bepaalde
aspecten van de afzet van aardappelen. De oplossingen variëren van eenvoudige aardappelkisten
op het landbouwbedrijf tot zeer gespecialiseerde
bedrijfstakken om de aardappel op de boerderij
verder te verwerken en rechtstreeks of via de
regionale levensmiddelendetailhandel op de markt
te brengen.
De special biedt inzicht in innovatieve ideeën voor
de afzet van de eigenproDe partner
van de
ductie, inclusief het ontwikspecial is:
kelen van een eigen merk en
de bijbehorende promotie.

DLG-SPECIAL
„Onderteelt en
aanleg van ‘groene’
drempels in de
aardappelteelt”
Hoe kunnen we bodemerosie en
verliezen van voedingsstoffen en
water beperken zonder de productiviteit van de aardappelteelt te verminderen? De
special is bedoeld voor alle aardappeltelers die
geïnteresseerd zijn in onderteelt en vergroening
na het aardappelpoten en op zoek zijn naar oplossingen om hun aardappelen GAP-conform en toch
rendabel te telen.
In het proefveld worden geschikte soorten en
variëteiten van onderteelt en diverse zaai- en
ploegmethoden gepresenDe partner van
de special is:
teerd. Bovendien worden
er drempels met en zonder
vergroening gepresenteerd.

Stand: Mei 2022, onder voorbehoud van wijzigingen.

DLG-SPECIAL
„Verwerking en
afzet op het
landbouwbedrijf“

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks geopend van 09:00 - 18:00.
TOEGANGSPRIJZEN

Kassa

VVK / online

Dagkaart

€ 24,00

€ 19,00

Dagkaart voor groepen
(vanaf 20 stuks)

–

€ 15,00

DLG-lidmaatschap
inclusief
e-tweedagenkaart

–

€ 21,00

Leerlingen (vanaf
13 jaar)/studenten /
gepensioneerden

€ 12,00

€ 12,00

–

€ 8,00

Dagkaart voor school-/
studentengroepen
(vanaf 10 stuks)
DLG-leden

7 - 8 september 2022
Rittergut Bockerode
bij Hannover

S
the ave
dat
e!

gratis toegang

GOEDKOPE ONLINE-TICKETS
Met een online ticket hoeft u niet in de rij te staan
en heeft u direct toegang tot het evenement.
De online-ticketshop opent eind juni!
Boek eenvoudig en gemakkelijk:
www.potatoeurope.de/de/besuchen/tickets

é Ticketshop opent eind juni!
ROUTE
Landhuis Bockerode, 31832 Springe-Mittelrode
Voor een routebeschrijving, zie onze website

ALLES VOOR HET PLANNEN
VAN UW BEZOEK
Tickets, reizen, accommodatie,
reispartners en tips voor
bedrijfsbezoeken zijn hier te vinden:

www.potatoeurope.de
Conceptual partner

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
D-60489 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 24788-251 · Fax +49 69 24788-113
potatoeurope@dlg.org · www.potatoeurope.de

Technology partner

Exclusive Partner

Welkom op de belangrijkste ontmoetingsplaats voor de
aardappelindustrie!
Van 7 tot 8 september 2022 is het eindelijk
weer zo ver: De internationale aardappelsector
komt bijeen in Rittergut Bockerode (bij
Hannover), hét middelpunt van de aardappelteelt in Duitsland. De gehele aardappel
waardeketen zal aanwezig zijn.

Maak het live mee:
INNOVATIES EN TRENDS
Ontmoet meer dan 200 exposanten
uit Duitsland en het buitenland met de
nieuwste technologieën, een breed scala
aan rassen, innovaties en uitgebreide knowhow voor een succesvolle aardappelteelt.

MACHINEDEMONSTRATIES
Maak de grootste machinedemonstraties
van Europa mee op meer dan 30 hectare.

SPECIALS
Kom meer te weten over Smart Potato
Farming in drie specials: de verwerking
en afzet op het landbouwbedrijf, alsmede
onderteelt en aanleg van ‘groene’ drempels
in de aardappelteelt.

NETWERKEN
Ga de dialoog aan met collega’s uit de
hele wereld - tijdens PotatoEurope 2018
waren er bezoekers uit meer dan 55 landen
aanwezig!
De exposantenlijst en
plattegrond vindt u hier :

VAKBEURS&
PROFESSIONEEL
PROGRAMMA
• Hoogwaardigeaardappelteelt
• Innovatieve
aardappelveredeling
• Kwaliteitseisen de teelt,
opslag en handel
• Technologie voor het poten
van aardappelen, gewasverzorging, oogsten en vervoer
• Bewaring en voorbereiding
• Technische oplossingen voor
reiniging, verwerking en
verpakking
• Gebruik van elektronika
van poten tot handel
(Smart Potato Farming)

MACHINEDEMONSTRATIES
Thema’s: Poten, mechanische onkruidbestrijding, Rooien, transport en lossen
Uniek in Europa: Meer dan 30 hectare demonstratievelden bieden een platform voor de grootste
machinedemonstratie van Europa. Maak kennis
met de nieuwste technieken en processen, en
kom meer te weten over:
• de verscheidenheid aan
moderne poottechnieken
• of eg, schoffel en grondfrees
herbiciden kunnen vervangen
• hoogwaardig transport
• knolbescherming en
rooiprestaties
• Loslijnen van diverse fabrikanten –
snel, schoon, zonder beschadiging–
live te vergelijken
Dagelijkse demonstraties
10:00 uur tot 12:00 uur | 14:00 uur tot 16:00 uur

DLG-SPECIAL
„Smart Potato Farming“
Wat heeft de toekomst in petto op het gebied
van digitale en autonome oplossingen voor de
aardappelsector? De special biedt suggesties
en ideeën. De nadruk ligt op de automatische
besturing van machineonderdelen tot aan
autonoom werkende machines, alsmede op
software die de gegevensoverdracht naar de
machine of tussen machines regelt. Oplossingen
voor de productieketen vanaf het aardappelveld
met poottechnieken, verzorging tot en met de
oogst en digitaal beheer op het landbouwbedrijf
worden eveneens gepresenteerd.
Ontdek niet alleen innovaties die klaar zijn voor
de markt, maar ook producten die hun eerste
praktijktoets met succes hebben doorstaan.
Maak van de gelegenheid gebruik om innovaties
te ontdekken en toekomstige technieken en
oplossingen te bespreken met de deskundigen
ter plaatse.
De partners van de special zijn:

