
BECOMMENTARIEERDE

BEZICHTIGING
rassenproef

ROBUUSTE
AARDAPPELRASSEN

27 augustus 20201

Rue du Zémont, Gembloers 
GPS : 50.560139, 4.719226

voor 20 augustus via
https://forms.gle/ 
EisLtKDo8DFRAceJA

10:30-12:30 voor lokale/Belgische bezoekers
13:30-15:30 voor wie van ver komt

verplichte
inschrijving
verplichte
inschrijving

https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA
https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA


Het is een genoegen u de derde editie van onze rassenproef Robuuste 
Aardappelrassen te mogen aankondigen. Net zoals vorig jaar kan u deze bezichtigen 
op de biologische proefvelden van het CRA-W te Gembloers. De proef werd 
georganiseerd door het CRA-W, in samenwerking met de Fiwap en Biowallonie.
 
Tijdens de bezichtiging, krijgt u de gelegenheid de 50 rassen in deze 
onbehandelde proef te ontdekken. Het betreft de 29 rassen die zich 
reeds op de robuuste rassenlijst van 2020 bevinden, en een twintigtal 
andere rassen die kandidaat zijn voor de lijst. Het is een phytophthora gevoelig 
jaar; de eerste aantastingen zijn reeds waargenomen op het proefveld. Gezien 
het een onbehandelde proef betreft, zullen de rasverschillen dit jaar dus goed 
naar voren kunnen komen.
 
Zoals vorig jaar kan de proef enkel bezocht worden mits inschrijving 
(https://forms.gle/EisLtKDo8DFRAceJA) en zal de bezichtiging in twee 
groepen georganiseerd worden. Zij die vanuit het buitenland komen 
zullen voorrang krijgen voor het bezoek in de namiddag.
 
In de voormiddag : 10h30-12h30
In de namiddag : 13h30-15h30 (voorrang aan zij die van ver komen)
Locatie : Rue du Zémont, Gembloers, GPS  : 50.560139, 4.719226
 
Goed om te weten :
• Het CRA-W behoudt zich het recht om het aantal deelnemers te beperken;
• Elke deelnemer dient een masker te dragen tijdens het evenement;
• De sanitaire maatregelen en afstanden zullen gerespecteerd worden;
• Denk eraan een eigen flesje water mee te nemen indien het erg warm wordt.

We kijken er naar uit u te ontvangen !

     Inschrijvingen Twijfel niet ons te contacteren 
indien u vragen hebt : 0479/12 82 
81 of loes.mertens@biowallonie.be
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