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Marktsituatie
De huidige pootgoedmarkt is interessant.
Omdat er minder kilo’s zijn, is de prijs hoog.
Het saldo per hectare zal dit jaar echter voor
veel telers gelijk of zelfs lager zijn dan in het
vorige seizoen. De opbrengsten zijn
gemiddeld 25% lager, met uitschieters naar
50%. TPC zal er daarom alles aan doen om
een maximale uitbetalingsprijs te
realiseren. Op dit moment denken we nog
steeds een goede prijs te kunnen maken.
Het is een grote uitdaging voor TPC om dit
jaar aan de wensen van de vaste afnemers
te voldoen. Waar afnemers de afgelopen
jaren steeds konden groeien in de afname
van onze rassen, is dat dit seizoen niet
mogelijk. Er is te weinig om aan alle vraag te
voldoen. Vaste klanten krijgen hierin
voorrang. Omdat er ook minder
beschikbaar is van de grote vrije rassen
(zoals o.a. Spunta) is er ook van nieuwe
afnemers vraag naar TPC rassen. Dit is een
mooie kans om nieuwe markten te openen.
De kwaliteit van de aardappelen blijft echter altijd een punt van aandacht. Partijen die "te droog"
zijn gerooid, lopen hard van ons af. Twijfelt u over (de bewaarbaarheid van) uw partijen, neem
dan direct contact op met uw buitendienst!
De markt voor consumptie is al weken stabiel. Hier zijn geen extreme uitschieters.

Teleravond 16 januari
2019

De nieuwe TPC landen
TPC heeft dit jaar weer nieuwe afzet
aangeboord waar we kunnen starten met de
eerste commerciële zendingen.Het duurt
meestal een paar jaar voor je echt kunt starten
met het sturen van grotere hoeveelheden.
Nadat je een goede partner hebt gevonden
zoals bijvoorbeeld in Uruguay, worden er eerst
proefzendingen verstuurd. Ook moeten
de TPC rassen vaak worden geregistreerd op
de rassenlijsten in de diverse landen
(zoals Uruguay). Dit proces duurt meestal
ongeveer 3 jaar. Het is dan altijd weer
bijzonder dat het lukt om de eerste containers
te sturen.

Op 16 januari 2019 organiseren wij
opnieuw een teleravond.
Het onderwerp van die avond is:
“Toekomst van Hybride
aardappelen, True Potato Seed en
GMO".
Een van de sprekers is prof.dr.ir. E
(Evert) Jacobsen van de WUR
Wageningen.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een
uitnodiging met meer
informatie, maar noteert u deze
avond alvast in uw agenda!

De nieuwe landen voor dit seizoen zijn:
Bosnië: met de rassen Monte Carlo, Montreal,
Toronto
Uruguay: Toronto, Barcelona, Monte Carlo
Iran: Toronto
Algerije: Barcelona
Zambia: Toronto, Barcelona, Montreal
Zimbabwe: Toronto, Barcelona, Montreal
Koeweit: Toronto, Montreal
TPC is momenteel actief in 56 landen. We
proberen elk jaar weer te zoeken naar zoveel
mogelijk spreiding.

Monte Carlo en Toronto teeltmaatregel AM
Wanneer er een officiële besmetting op een perceel wordt geconstateerd, dan is er alleen
consumptie aardappelteelt mogelijk met een ras dat voldoende resistentie heeft tegen het
waargenomen type cysten aaltjes. Een ras kan alleen worden geteeld, als teeltmaatregel,
wanneer voor een van de vastgestelde cyste soort een resistentie cijfer is vastgesteld van 8 of
9. Dit geldt voor zowel de Rostochiensis als de Pallida.
Voor nadere uitleg zie onderstaand artikel van de NVWA omtrent de “teelt van resistente
aardappelen als bestrijdingsmaatregel AM” Klik HIER voor het artikel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze AM specialist Jos Bus (jos.bus@tpc.nl).
Teelt van pootaardappelen is te allen tijde verboden op een perceel waar een officiële
besmetting op is vastgesteld.
Om een officiële besmetting in de pootaardappel teelt te voorkomen, is het mogelijk om de
percelen na de pootaardappelteelt vrijwillig intensief te bemonsteren. Het voordeel van deze
intensieve bemonstering is dat er een veel lagere besmetting is vast te stellen dan die tijdens de
reguliere bemonstering voor de AM vrijverklaring is waar te nemen. Aan de hand van die uitslag
is het dan mogelijk om, op die incidentele plekken waar toch een erg lichte besmetting is
vastgesteld, een AM resistent ras te telen zodat de besmetting lokaal kan worden aangepakt,
Deze vrijwillige bemonstering heeft geen invloed op de AM vrijverklaring van het
desbeftreffende perceel. De reguliere bemonstering voor deze AM vrijverklaring is leidend.
De TPC rassen, Monte Carlo en Toronto zijn uitstekend geschikt voor zowel een
bestrijdingsmaatregel als voor het aanpakken van een lichte besmetting.
Ze hebben beide ruim voldoende resistentie voor zowel de Rostochiensis als de Pallida, zodat
elk type cyste zal worden bestreden.

TPC heeft goede afzetmogelijkheden voor de consumptieteelt van Monte Carlo en Toronto.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@tpc.nl toe aan uw adresboek.

