Internationale Rassenpresentaties 2020
Normaal is november de maand waarin in Nederland de
jaarlijkse Rassendagen plaatsvinden, waarbij 21 handelshuizen
en kweekbedrijven hun (nieuwe) rassen presenteren aan
bestaande en nieuwe klanten. Vanwege het coronavirus ver
loopt ook dit in 2020 anders dan anders. Sommige bedrijven
kiezen ervoor om het evenement dit jaar te laten passeren en
kijken uit naar een nieuwe editie in 2021. Soms is er voor geko
zen om het fysieke onderdeel van het evenement niet door te
laten gaan, maar wordt er online wel aandacht besteed aan
rassenpresentatie. Dit bijvoorbeeld aan de hand van filmpjes,

Bedrijf

(live) chatsessies, online rassenshows en nieuwe rassenlijsten.
Ook zijn er bedrijven die, met inachtneming van de corona
regels, de voorkeur geven aan persoonlijke ontmoeting en hun
deuren openen voor bezoekers. Waar bezoek wel is toegestaan
is het noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.
In onderstaande tabel vindt u de informatie van de bedrijven
die dit jaar fysiek of online aandacht besteden aan nieuwe
rassen tijdens de Rassendagen, die in principe plaatsvinden
op 4, 5 en 6 november 2020.

Fysiek

Agrico
Agroplant

Online
www.agricopotatoes.com

Potato Days op 4, 5 en 6 november.
Vooraf registreren via info@agroplant.nl.
Almereweg 35A, 1671 ND, Medemblik.

Wordt binnenkort aangekondigd.

Den Hartigh

www.denhartigh-potato.nl

De Nijs Potatoes

www.denijspotatoes.com

Europlant

Kleinschalig op reservering: epa@europlant.biz.
www.europlant.biz

Geersing Potato Specialist

Bezoekers kunnen langskomen op afspraak.
www.geersingpotatospecialist.com
Banterweg 10, 8302 AC, Emmeloord.

HZPC
Interseed

Potato Days, 4 november
www.hzpc.com/pd20
(Geannuleerd)

IPM Potato Group

Rassenexpositie
www.interseed.de/nl/
www.ipmpotato.com

Meijer Potato

Kleinschalig op reservering:
www.meijerpotato.com

Plantera

(Geannuleerd)

Royal ZAP Semagri

Digitale Rassendagen,
4 en 5 november.
www.royalzap.nl/rassendagen

Schaap Holland

Online Rassenshow, 4 november
www.schaapholland.nl/rassenshow

TPC

Potato Show op 4, 5 en 6 november.
Vooraf een afspraak maken via meeting@tpc.nl.
Franc 68, 8305 BS, Emmeloord.

Van Rijn France

(Geannuleerd)
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• TPC Academy Online op 4 november
• TPC Meeting Room Online op
4, 5 en 6 november
www.tpc.nl

