Delphy uw partner in gewas en productonderzoek
Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Wat houdt onderzoek bij Delphy in?
Onderzoek bij Delphy betekent transparant en onafhankelijk. Onderzoek dat met de
juiste benadering wordt uitgevoerd. Delphy richt zijn pijlen met name op
vergelijkend, product- en praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd door onze
deskundige en ervaren onderzoekers. Ons onderzoek vindt grotendeels plaats in de
regio, op eigen locaties en geschikte praktijkbedrijven. Bestaande kennis van
adviseurs passen wij graag direct toe, zodat eventuele knelpunten ontdekt worden
en meteen onderzocht kunnen worden. Hierdoor kan Delphy ook fungeren als een
schakel tussen onderzoek en de praktijk. Wij doen onder andere onderzoek in:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

alle voorkomende akkerbouw en vollegrondsgroente gewassen
rassenvergelijkingen
ziekten, plagen en onkruidbeheersing
bemesting en plantversterkers
bodem
teelt technische systemen (spuittechniek, drip-irrigatie)

Waarom onderzoek bij Delphy
Delphy biedt uw organisatie gedegen gewasonderzoek waarmee vraagstukken in de
teelt opgelost kunnen worden. Naast gewasonderzoek is het ook mogelijk om
demovelden en proeven aan te leggen om specifiek uw product in de praktijk te
tonen. Na het maken van een projectplan wordt er een juiste locatie geworven
waar de proeven/demo’s aangelegd worden. De resultaten worden vervolgens door
middel van een statistische programma verwerkt om de betrouwbaarheid van het
onderzoek te waarborgen. Deze resultaten worden in een verslag vastgelegd. In
samenspraak met u is het mogelijk om resultaten zowel landelijk als regionaal te
publiceren.
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Onderzoek en velddagen akkerbouw en vollegrondsgroenten in
2021
Ook in 2021 biedt Delphy weer veel mogelijkheden voor het uitvoeren van onderzoek en worden er
weer enkele velddagen georganiseerd. Hieronder een scala aan voorbeelden

Pootaardappelen
In 2021 organiseren we op 8 juli de landelijke open dag pootaardappelen. Onderwerpen die aandacht
zullen krijgen:
❖ Bestrijding luis-virus met verschillende strategieën
❖ Plantvoeding, bodemverbeteraars en plantversterkers
❖ Loofdoding
❖ Demonstratie rassen

Gewasbescherming en spuittechniek
Driftarme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren
we in 2021 in samenwerking met de Brancheorganisatie Akkerbouw een landelijke open dag
spuittechniek. In onderzoek kan aandacht besteed worden aan de het effect van spuittechniek op
werking en bedekking, bijvoorbeeld:
❖ In aardappelen (Phytophthora, bladluizen)
❖ Op klein onkruid in bieten en aardappelen
❖ Op valse meeldauw in uien
❖ Tegen duist in tarwe
❖ Tegen Sclerotinia en zwarte vlekkenziekte in B-peen

Graszaad en graszoden
In samenwerking met de werkgroep graszaden en graszoden wordt in 2021 naast onkruidbestrijding
aandacht besteed aan o.a. schimmelbestrijding.

Diversen
❖
❖
❖
❖

Literatuur- en deskstudie.
Statistische ondersteuning (proefopzet, proefschema, data-analyse, interpretatie resultaat).
Rassenonderzoek groenbemesters en eiwitgewassen.
Zie aparte flyer voor onderzoeksmogelijkheden specifiek in de veenkoloniën, het zuidwesten en het
zuidoosten.

Voor B-peen
Zie ook volgende pagina. De jaarlijkse landelijke peendag wordt gehouden op 6 oktober 2021. Mogelijke
onderzoeksonderwerpen:
❖ Demonstratie rassen met mogelijkheid voor kwaliteitsonderzoek na bewaring op praktijkschaal
❖ Zaaizaadbehandeling, zaaizaadkwaliteit, zaailint
❖ Plantvoeding, bodemverbetering, plantversterkers, bemesting, dripirrigatie en fertigatie
❖ Mechanische en chemische onkruidbestrijding
❖ Inzet fungiciden, spuittechniek, bodemziekten, wortelluis
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Delphy uw partner in gewas en productonderzoek
Landelijke open dag B-peen

Landelijke open dag B-peen 2021
Op 6 oktober 2021 wordt er een landelijke open dag B-peen georganiseerd. Hier
wordt een scala aan proeven en demonstraties aangelegd. Delphy biedt uw bedrijf
de mogelijkheid om bij deze proeven aan te sluiten of nieuw onderzoek op te
starten. In 2021 zullen de thema’s bemesting, irrigatie, rassen en
schimmelbestrijding extra aandacht krijgen.
Op de jaarlijkse landelijke open dag B-peen zal er weer samengewerkt worden met
het vakblad ‘v/d Grond’. Door het uitvoeren van praktijkonderzoek en
demonstraties willen we snel inspelen op actuele problemen uit de praktijk. De
belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een nog hoger
kwaliteitsniveau te tillen.

Landelijke open dag B-peen 2020
De open dag B-peen 2020 was ondanks corona een succes. Door de groepen rond
te leiden langs de proeven en demonstraties zijn er discussies op gang gekomen
waar we komend jaar dan ook aandacht aan besteden. Een greep uit de aangelegde
proeven en demonstraties van 2020:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Bestrijding wortelluis
Rassendemo
Ras vatbaarheid bladvlekkenziekte en meeldauw
Bemesting, stikstoftrappen
LDS onkruidbestrijding
Drip-irrigatie
Demo bestrijding bodemschimmels

Deelname 2021
Wij zijn altijd op zoek naar partners die willen innoveren in de peen teelt en dit door
middel van onafhankelijk praktijkonderzoek naar buiten willen brengen. Door een
goed onderzoeksplan en met de juiste uitvoering hiervan kunnen wij dit samen tot
een succes brengen
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