BECOMMENTARIEERDE

BEZICHTIGING

Rue du Zémont, Gembloers
GPS : 50.560139, 4.719226

rassenproef

ROBUUSTE
AARDAPPELRASSEN
verplichte
inschrijving

28 augustus 2020

voor 20 augustus via
loes.mertens@biowallonie.be

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

Voor de tweede keer op rij heeft het CRA-W, samen met Fiwap en Biowallonie
een rassenproef van de Robuuste Aardappelrassen opgezet.
U vindt er 40 rassen, die resistent ofwel sterk tolerant zijn tegen de
aardappelziekte, afkomstig van verschillende kweekbedrijven (B, D, F, NL, DK,
GB) en van verschillende kooktypes (vers, verwerking). De knollen en de eerste
resultaten van de proef zullen er gepresenteerd worden.
De proef vindt plaats op de biologische proefvelden van het CRA-W te
Gembloers. Het doel is te testen wat het resistentie- of tolerantieniveau
van elk van de rassen tegen aardappelziekte, en tegen enkele abiotische
stressfactoren (droogte, warmte) is. Het betreft een onbehandelde proef
(geen koper, noch een andere fungicide).
Het zal ook een mooie gelegenheid zijn om de verschillende partners in
de biologische aardappelketen te ontmoeten, van de productie tot de
verwerking en verkoop.
Het inschrijven, voor één van de bezoeken, is verplicht :
— In de voormiddag, 10:30-12:30 (voorrang aan belgische deelnemers of zij
die niet van ver komen) ;
— In de namiddag, 13:30-15:30 (voorrang aan zij die van ver komen).
Contact voor de inschrijvingen voor 20 augustus : loes.mertens@biowallonie.be
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 ;
• De organisatie zal geen dranken of voedingswaren uitdelen op het proefveld.
Denk er dus aan om een eigen drankje mee te nemen.
We kijken er naar
uit u te ontvangen !

Biowallonie zal de mogelijkheid tot netwerken
verzorgen, volgend op het proefveldbezoek. De
locatie zal u worden meegedeeld na inschrijving.

