Cursus Aardappelveredeling 2022,
met als verdieping de modules
bodem/bemesting en aardappelziekten
De drie regionale aardappelkwekers verenigingen (AKV's) bieden de Cursus Aardappelveredeling in 2022
opnieuw aan. Naast diverse aspecten rond de veredeling, en ras-introductie maken de teelt-technische
onderwerpen bodem, bemesting en ziekten en gebreken onderdeel uit van het cursuspakket.
Deze cursus, gestart in 2008 in het kader van het Bioimpuls Veredelingsproject heeft sinds 2014 een vaste
plaats in de aardappelsector gekregen. Zowel biologische- als gangbare telers, aspirant en professionele
kwekers hebben door de jaren heen de cursus gevolgd. Maar ook andere belangstellenden die kennis
willen uitwisselen over de veredeling en marktintroductie maken deel uit van de doelgroep. Toegevoegd
worden dit jaar de modules bodem en bemesting alsmede de module ziekten en gebreken. Onderwerpen
die aansluiten bij het beproeven en ontwikkelen van nieuwe rassen krijgen hier met name aandacht.
Voor wie?
De cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren aardappel-(hobby)kwekers uit de gangbare en
biologische landbouw. Ook aardappeltelers en andere aardappeldeskundigen geïnteresseerd in de
achtergronden en de verschillende fasen van het aardappelkweken en het opstellen van een gedegen
teeltadvies zijn van harte welkom.
Door wie?
Docenten zijn Jacob Eising en Arjen van Buuren (Aeres Hogeschool), beide met een rijke ervaring in zowel
aardappelkweken, teelt-technische aspecten als onderwijs. Tijdens deze cursus is er de mogelijkheid tot het
volgen van de extra modules. De module bodem en bemesting wordt gegeven door Anna Zwijnenburg,
met expertise op het gebied van bodem, bodemvruchtbaarheid, bemestingen en vruchtwisseling, De
module ziekten en gebreken wordt verzorgd door Maries Elemans, werkzaam bij de NAO (Nederlandse
Aardappel Organisatie) en dagelijks berokken bij kwaliteitsaspecten van zowel pootgoed- als consumptie
aardappelen. De cursus wordt gecoördineerd door Pietie Pollema (Vereniging Fries-Groningse
Aardappelkwekers) en Frits Werkman (Vereniging van Drentse en Groninger Aardappelkwekers).
Waarom deze cursus?
Nederland kent binnen de aardappelveredeling een uniek 'hobbykweek
systeem' waarbij vooral aardappeltelers betrokken worden in de selectie van
het kweekmateriaal, al dan niet in directe samenwerking met commerciële
kweekbedrijven. Mede dankzij dit unieke aardappelhobbykweekmodel en de
begeleiding tijdens de introductie van de nieuwe rassen, is de Nederlandse
aardappelsector groot geworden. De bijdrage van hobby-kwekers is nog steeds
van belang. Verdieping van kennis over de veredeling en teelt ondersteunt het
selectiewerk en het rendement in de teelt.
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