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Marktsituatie
Na de jaarwisseling is de markt voor
pootaardappelen behoorlijk tot rust
gekomen. Wat is verkocht, wordt verladen
maar veel nieuwe verkoopkansen voor
pootgoed zijn er niet meer. Op dit moment
zijn er wel wat klachten die vooral betrekking
hebben op fusarium als gevolg van
beschadigingen van aardappels die onder te
droge omstandigheden zijn gerooid.
We moeten er nu voor zorgen dat de nu nog
af te leveren aardappelen goed en op tijd op
de bestemming aan komen.

Verwachtingen seizoen
2019/2020
Wij verwachten weer een goede vraag voor
de exportmarkt t/m december. Onze klanten
hebben immers overwegend goede prijzen
gekregen voor hun aardappelen. In de grote
productielanden in Europa verwacht men
dat de areaal uitbreiding min 5% zal zijn. Afhankelijk van de gemiddelde opbrengst per ha zal dit
een grote invloed hebben op het aanbod en de te verwachten vraag. Het klimaat zal weer een
grote invloed krijgen op de aardappelmarkt.

Restpartijen
Aangezien de markt ten einde loopt en wij nog wel wat vraag krijgen, zijn wij op zoek naar
restpartijen aardappelen. Dit is voor zowel pootgoed als consumptie aardappelen. Het is
misschien goed om nu afscheid te nemen van uw aardappelen.

TPC
Telervergadering 28
juni 2019
Zet alvast in uw agenda: op 28 juni
organiseren wij weer onze jaarlijkse
telervergadering met BBQ. Uw
partner is hierbij ook van harte
welkom. T.z.t. ontvangt u hiervoor
een uitnodiging.

Import nieuwe
aardappelen
Vanuit Egypte krijgt TPC nieuwe
aardappelen binnen van haar
rassen Exquisa, Siena, Monte
Carlo en Bordeaux. Deze worden
verkocht aan de Europese
kleinverpakkers. Door de lagere
consumptie opbrengsten is de te
verwachten vraag naar nieuwe
aardappelen groot.

Facebook

Behandeling
uitgangsmateriaal oogst 2019
Het afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met Profytodsd, een uitgebreide proef
uitgevoerd met diverse methodes en middelen
van knolbehandeling voor het poten. Het doel
hiervan was om het effect vast te stellen op de
werking tegen zilverschurft ontwikkeling op de
knollen.
De meest opvallende waarneming was de
knolbehandeling met het middel Emesto-Silver.
Deze behandeling geeft een zeer duidelijke
vermindering van een zilverschurft
ontwikkeling op de knollen.
Vooral rassen met een rode/paarse schil zijn
meer gevoelig voor een zilverschurft
aantasting. Maar ook voor rassen met een
blanke schil zijn er exporteisen. Het blijft
daarom belangrijk om aandacht te besteden
aan het voorkomen van zilverschurft. Vooral
omdat er steeds meer landen zijn die eisen
stellen aan de zilverschurft bezetting op de
knollen.
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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.

