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Waarom onderzoek bij Delphy? 
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 

fungeert Delphy als een schakel tussen onderzoek en de praktijk. Wij doen onder andere 

onderzoek in:  

❖ Alle voorkomende akkerbouw gewassen 

❖ Bemesting, plantversterkers en IPM-strategieën 

❖ Rassenvergelijkingen  

❖ Teelttechnische systemen (druppelirrigatie, spuit- en 

zaaitechniek) 

❖ Ziekten, plagen en onkruidbeheersing 

 

Wat houdt onderzoek bij Delphy in?  
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 statistisch 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.  

 

Vaak is het mogelijk om uw object, proef of demonstratie toe te 

lichten op onze velddagen. 

 

Naast het uitvoeren van proeven of objecten voor u bieden we 

ook: 

❖ Literatuur- en  deskstudie. 

❖ Statistische ondersteuning (proefopzet, proefschema, 

data-analyse, interpretatie resultaat).  
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Onderzoek en velddagen akkerbouw en vollegrondsgroenten  

in 2022 

  Ook in 2022 biedt Delphy weer veel mogelijkheden voor het uitvoeren van onderzoek en worden er 

weer velddagen georganiseerd. Hieronder een scala aan voorbeelden 
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In 2022 staan o.a.de volgende onderwerpen op de agenda: 

Pootaardappelen 

In 2022 organiseren we op 30 juni de landelijke open dag pootaardappelen. Onderwerpen die 

in ieder geval aandacht zullen krijgen zijn: bestrijding luis-virus; plantvoeding, bodem-

verbeteraars en plantversterkers; loofdoding; demonstratie rassen. 
 

Graszaad en graszoden 

In samenwerking met de werkgroep graszaden en graszoden wordt in 2022 naast chemische 

onkruidbestrijding aandacht besteed aan o.a. mechanische onkruidbestrijding en toepassing 

van organische mest.   
 

Fusarium proef zaaiuien 

In 2022 legt Delphy een proef aan in Flevoland in zaaiuien in samenwerking met het UIKC. 

Het doel van de proef is om de effectiviteit van verschillende strategieën en producten op 

fusarium te onderzoeken. Op kennisavonden met telers zal de proef worden toegelicht door 

Delphy. 
 

B-peen  
Op woensdag 5 oktober vindt de Landelijke Dag B-peen plaats op een proefveld in de 

Noordoostpolder. Thema's voor 2022 zijn o.a. bemesting, druppelirrigatie, rassenvergelijking 

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

Gewasbescherming en spuittechniek 

Driftarme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is tegenwoordig het uitgangspunt. 

Binnen dat kader moet er gezorgd worden voor een effectieve toepassing van 

gewasbeschermingsmiddelen. In 2022 wordt in opdracht van de Brancheorganisatie 

Akkerbouw weer onderzoek uitgevoerd waarbij niet alleen naar effectiviteit gekeken wordt 

maar ook naar het spuitbeeld. Een belangrijk onderwerp zal bestrijding van Phytophthora 

zijn. 
 

Uiendag  

Colijnsplaat donderdag 25 augustus 
 

Akkerbouw veenkoloniën  

Nieuw-Weerdinge donderdag 8 september 
 

Overig 

Naast de hierboven genoemde onderwerpen voeren wij 

ook veel onderzoek uit in zetmeel- en 

consumptieaardappelen, suikerbieten, groenbemesters, 

eiwitgewassen en zoete aardappelen 
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