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Team Delphy Mushrooms heeft een nieuwe cursus ontwikkeld voor de Nederlandse 

champignonsector: Klimaat: Telen met lucht! De cursus sluit aan bij de veranderende markt, 

waarbij in toenemende mate eisen worden gesteld aan kwaliteit en energiebesparing. Dit komt 

terug in de dagelijkse werkzaamheden en klimaatsturing op het champignonbedrijf.

Nieuwe cursus: 

‘Klimaat:  
Telen met lucht!’
Voor betere teeltresultaten en een lager energieverbruik



Over de cursus
De cursus ‘Klimaat: Telen met lucht!’ richt zich op 

kennisontwikkeling en kennisimplementatie op 

het vlak van klimaat, luchtbehandeling en energie. 

Als specialist Klimaat & Energie van Delphy 

Mushrooms is Jan Gielen verantwoordelijk voor 

de inhoud en de uitvoering van de cursus. Hij 

heeft jarenlange ervaring in het eigen vakgebied 

en combineert specifieke vakkennis met expertise 

over de laatste ontwikkelingen binnen de sector.

Cursusonderwerpen:
• Verdamping en Mollierdiagram

• Luchtbehandeling en luchtverdeling

• Energiebesparing en energieopwekking

De exacte inhoud van de cursus is te vinden in de 

onderstaande cursusplanning.

Actuele thema’s
De cursus omvat actuele thema’s zoals 

kwaliteitsbehoud en energiebesparing. Aan 

de orde komen technische ontwikkelingen 

en de nieuwste klimaatregelingen. U leert op 

een praktische manier om te gaan met deze 

thema’s. Dit doen we door interactief bezig te 

zijn en te werken vanuit praktijkgerelateerde 

voorbeelden (waarbij inloggen tot de 

mogelijkheden behoort). Excursies bij 

verschillende bedrijven binnen de sector maken 

de cursus extra inspirerend en leerzaam.

Meerwaarde cursus  
‘Klimaat: Telen met lucht!’

De cursus leidt ervaren en startende betrokkenen 

op tot een hoger niveau in hun functie binnen de 

champignon- en paddenstoelensector. Cursisten 

vergroten hun deskundigheid naar de nieuwste 

inzichten op klimaatgebied. Het optimaal 

kunnen gebruiken van de klimaatinstallatie en de 

klimaatcomputer leidt tot betere teeltresultaten 

en energiebesparing op het teeltbedrijf. De 

opgedane kennis is onmisbaar om aan de 

hedendaagse vragen als teler of (technisch) 

toeleverancier te voldoen. U sluit de cursus af 

met een certificaat.

Maatwerkcursus  
‘Klimaat: Telen met lucht!’

Het is mogelijk om (delen van de) cursus intern 

op uw bedrijf te verzorgen. Benader ons voor een 

aanbod op maat.

De kern van Delphy:  
Kennis ontwikkelen en 
Kennis implementeren



Praktische informatie

Start De cursus start in januari 2018

Cursusdagen Altijd op vrijdag, bestaande uit hele cursusdagen. De lesuren zijn verdeeld over drie 

cursusdagen, om de 14 dagen in de maanden januari - februari 2018.

Locatie De cursus wordt gegeven op de Delphy-lokatie aan de  

Expeditiestraat 16 a, 5961 PX te Horst.

Cursusplanning

Datum Inhoud

Vrijdag 12 januari 2018 * 

09:00 uur tot 16:30 uur

• Introductie

• Klimaatgerelateerde kwaliteitsproblemen   

• Verdamping en activiteit

• Het Mollierdiagram voor vochtige lucht

• Gebruik van buitenlucht

Vrijdag 26 januari 2018 *

09:00 uur tot 16:30 uur

• Het overdruksysteem

• Centraal kanaal of individuele voorregeling 

• Luchtverdeling en celindeling

• Centrale energievoorziening

Vrijdag 9 februari 2018 *

09:00 uur tot 16:30 uur

• Energie besparen

• Opwekken (duurzame) energie

• Energiebesparende klimaatmodules

• Laatste ontwikkelingen op klimaatgebied

• Evaluatie

*Alle cursusdagen zijn inclusief excursie (met eigen vervoer) en inclusief lunch.

Uw investering
In de cursus is plaats voor minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.  

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 825,- excl. BTW.



www.delphy.nl

Over Delphy
Voor Delphy is kennisontwikkeling en kennisimplementatie een persoonlijke 

en vertrouwelijke zaak die moet aansluiten bij uw behoefte. Adviseurs en 

onderzoekers van Delphy verdiepen zich in uw vraag en zetten hun expertise 

persoonlijk of samen met een collega in. Delphy heeft teams per sector, regio 

of land. Uw relatie met onze adviseurs is persoonlijk, maar u beschikt over de 

expertise van alle Delphy-teams, die in Nederland en internationaal werkzaam 

zijn in alle plantaardige sectoren.

De zelfstandige positie van Delphy staat garant voor onafhankelijke en actuele 

kennis over uw gewas en bedrijfsvoering.
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