
UITNODIGING FOCUS ON FARMING BIJEENKOMST 

Donderdag 31 oktober 2019 TE LELYSTAD 

 

Geachte deelnemer aan Focus on Farming, 

Tijdens de derde Focus on Farming bijeenkomst zijn we wederom te gast bij Proefbedrijf Lelystad. De bijeenkomst 

staat in het teken van Bewaring. Tijdens de bijeenkomst komen o.a. twee specialisten aan het woord die beiden een 

commerciële functie vervullen in het bedrijfsleven en als geen ander in staat zijn om hun expertise op een 

onafhankelijke manier te presenteren.  

Actualiteiten, uitdagingen, situatie op uw bedrijf 

Voor sommige telers is de bewaarperiode slechts de periode tussen oogst en aflevering, voor anderen een periode 

waarin ze er maar het beste van hopen, terwijl anderen actief bezig zijn om hun bewaarverliezen zoveel mogelijk te 

beperken. Frank van der Linden, trainer en bewaarcoach bij Omnivent Techniek geeft een onafhankelijke, technische 

presentatie over verschillende bewaarsystemen, hun voor- en nadelen en aspecten die van belang zijn om 

bewaarverliezen te beperken. Het gaat hierbij om bewaring van zowel uien als aardappelen. 

Tjaart Hofman, development manager bij Certis Europe en o.a. voorzitter van de EAPR Post Harvest Section, houdt een 

lezing over de problematiek rondom het verdwijnen van chloor ipc en hoe om te gaan met bewaring waar chloor ipc 

residu in zit. Hij gaat in op recent en lopend onderzoek omtrent de gevolgen van het verdwijnen van chloor ipc. 

Daarnaast reikt hij adviezen aan over manieren van reiniging van bewaarplaatsen waar chloor ipc in gebruikt is. 

Tenslotte zal Olaf Hartsema, hoofd lab en technisch coördinator van de pootgoedteelt op Proefbedrijf Lelystad ons 

meenemen in het laboratorium. Dagelijks zijn hier 7 medewerkers bezig met het inzetten en verzorgen van 

laboratorium- en kasproeven. Een van de werkzaamheden is het beoordelen van oogst- en bewaarproducten op de 

aanwezigheid van ziektes of kwaliteitsaspecten. Daarnaast wordt er veel grondmonsters beoordeeld op de 

aanwezigheid van nematoden. Olaf geeft een rondleiding door het laboratorium en zal dieper ingaan op de beoordeling 

van schilaandoeningen bij aardappelen. 

 

 

Programma 

  9.00 u Ontvangst met koffie/thee 

  9.30 u Frank van der Linden, bewaartechniek in aardappelen in uien. 

10.30 u Tjaart Hofman, einde van het chloor ipc tijdperk 

11.30 u Rondleiding laboratorium  

12.30 u Lunch 

 

 

 

Aanmelden 

Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens de derde Focus on Farming bijeenkomst van 2019. Aanmelden is 

verplicht. U mag als lid kosteloos een collega-akkerbouwer meenemen. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar 

focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl. Indien u een collega akkerbouwer meeneemt, geeft u dan ook de 

naam van deze persoon door. 

Hartelijke groeten, 

Namens het Focus on Farming team 

 

 

Marieke Ampt – de Jong 

06-83642509 
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