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Landelijke open dag B-peen 2022 
Op 5 oktober 2022 wordt de 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, en uw onderzoek toe te lichten. 

In 2022 zullen deze thema’s aan bod komen: bemesting, druppelirrigatie, rassenvergelijking 

en innovatieve manieren om het gewas gezond en onkruid vrij te houden. 

Op de jaarlijkse landelijke open dag B-peen zal er weer samengewerkt worden met het 

vakblad  ‘v/d Grond’. De belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een (nog) 

hoger niveau te tillen. 

Landelijke open dag B-peen 2021 
De B-peen dag 2021 is ondanks de beperkingen van corona goed verlopen. Door tijdvakken 

te maken en kleine groepen rond te leiden, kon er over een scala aan thema's gediscussieerd 

worden. Uit deze discussies komen nieuwe ideeën en onderzoeksthema's naar voren, welke 

nader kunnen worden onderzocht. Hierdoor kan de teelt in de toekomst worden verbeterd. 

Een greep uit de aangelegde proeven en demonstraties in 2021:  
❖ Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. biostimulanten 

❖ Druppelirrigatie, met focus op waterkwaliteit (EC-waarde) 

❖ Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden 

❖ LDS onkruidbestrijding 

❖ Rassenvergelijking  

❖ Zaaimethodes: zaailint ten opzichte van conventioneel zaaien 

Deelname 2022 
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 de juiste uitvoering kunnen wij dit samen tot een succes brengen.
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Onderzoek en velddag pootaardappelen in 2022  
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