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Marktsituatie/groei
omstandigheden
De droogte heeft dit jaar sporen nagelaten in
Europa. Er is weinig vraag naar aardappelen
op de markt, al begint zich dat weer
enigszins te herstellen.
De export van de grootste Europese
aardappelproducten zoals Nederland,
Frankrijk en Duitsland verloopt wat stroef en
veel afzetmarkten verkiezen momenteel aardappelen uit andere Europese landen vanwege de
prijs. Vooral Spanje profiteert hiervan met een goede oogst en hoge prijzen op de markt.

Nieuwe collega: Bauke
van der Boom
Vanaf 1 september 2019 komt
Bauke ons team versterken in de
functie van Logistiek medewerker
en buitendienst regio Friesland.
U kunt hem vanaf 2 september
bereiken via
bauke.vanderboom@tpc.nl of
mobiel 06 - 18 67 92 47.

Bovenmaat scheiden
Wij adviseren onze telers om de bovenmaten vroeg af te zetten.

Aanbod vrije rassen en consumptie
Wanneer u dit jaar ook aanbod heeft van consumptie, afgekeurd pootgoed en pootaardappelen
geteeld buiten de pool dan willen wij deze graag voor u afzetten.

PCR
Advies om de rassen Barcelona/Montreal/Spunta met spoed te bemonsteren

Roodrot/knol phytophthora
Vindt u roodrot/knol phythophthora op lichte gronden, verstikte knollen door de hoge
termperaturen? Dan adviseren wij u om als laatste te rooien en eerst uit te laten zieken voordat
er wordt gerooid.
S.v.p. oppassen met het rooien onder droge rooiomstandigheden met kluiten!
De beschadiging kan gemakkelijk overgaan in een fusarium aantasting.
Bij twijfel de partij behandelen bij het inschuren om teleurstelling te voorkomen,
Als u de partij wilt behandelen tijdens het inschuren, Wilt u dit dan melden bij uw
buitendienstman van TPC?

Pootgoedadviesmaten TPC
Om u een inzicht te geven welke maten binnen de pool vallen, volgt hieronder het overzicht van
de maten per ras. Staat er een maat in de tweede kolom dan worden deze apart, op vaste prijs
of als een aparte poolmaat afgerekend mits hiervoor afzet is als pootgoed. Bovenmaten
bestemd voor de consumptie mogen niet worden behandeld.
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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.

