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Open dag Peen 
 

15 onderzoeken en demonstraties in het veld, ruim 20 standhouders in de schuur. 11 oktober laten we 

zien dat de peensector bruist van de energie. 

 

Woensdag 11 oktober laten het Peenplatform en Delphy Quality Carrots zien waarom de handen ineen 

geslagen zijn. Gedurende het teeltseizoen zijn veel verschillende demonstraties en proeven behandeld 

om de resultaten te laten zien tijdens de open dag peen.  

 

En de onderwerpen zijn zeer divers: 

- Rassendemonstraties van Bejo, Hazera, Bayer vegetable seeds en Seminis 

- Bemestingsdemonstraties van Van Iperen en Crop Solutions 

- Onderzoek naar effectiviteit van loofsnijden 

- Zaadontsmetting in verschillende rassen door Koppert 

- Onderzoek naar plantversterkers van AleOMenno en Crehumus 

- Beheersing van wortelvlieg door Certis en ‘de Groene Vlieg’ 

- Demonstratie spuittechniek met verschillende spuitsystemen 

- Plantvoeding volgens de systemen van Alfing, N-xt, Plant Health Cure en Plantcoaching 

 

Op de informatiemarkt op het erf van het teeltbedrijf zijn de toeleveranciers aanwezig om uit te 

leggen wat ze kunnen betekenen voor de teler. 

En uiteraard is er uitgebreid de mogelijkheid tot netwerken met telers, toeleveranciers en alle 

geïnteresseerden in peen. Het netwerken wordt ondersteund door een hutspotbuffet. 

 

De kennisontwikkeling in peen is overgenomen door de peensector zelf. De toeleveranciers en 

fabrikanten steken geld en energie in onderzoek en ontwikkeling voor de peensector. De peenteler kan 

hier van profiteren en als hij dat slim regelt ook meesturen. Tijdens de open dag peen verzamelen we 

de energie die er in peen wordt gestopt. Het is aan de teler om te bepalen hoe hij of zij hier gebruik 

van gaat maken. 

 

Smaak van peen 

Onderdeel van de open dag peen is een smaakproef door de bezoekers. De veredelaars Bejo, Bayer 

Vegetable Seeds (Nunhems), Hazera en Seminis brengen hun beste peen in. Aan de bezoekers om te 

vertellen welke de lekkerste is. 

 

Datum:   woensdag 11 oktober 2017 

Tijd:  13.00 - 19.00 uur 

Locatie:   Loonbedrijf Vedelaar, zuidwesterringweg 5-II, Nagele 

   

Met vriendelijke groet  

 

 

Johan Wander    Ulko Stoll 

Delphy Quality Carrots   ‘v/d Grond’ 

 

N.B. Met schoon schoeisel het veld te betreden. 

  

Bezoekadres: 

Tolweg 13, 1681 ND  Zwaagdijk 

Tel: (06) 20 41 72 25 

Fax: (0848) 37 05 36 

www.vollegrondsgroente.net 

  

 



 

      Quality Carrots  Peenplatform 
 

  

  

 

De open dag peen is een initiatief van vakblad   en Delphy Quality Carrots en wordt 

ondersteund door: 

 

Participanten: 

                          
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                               
 

                                                 

  

       
 

 
 
Sponsor van de hutspotmaaltijd: 

              
Vriend van het peenplatform: 

 
 

De proeven en demonstraties zijn aangelegd en worden onderhouden door:  

Peenplatform          Delphy Quality Carrots 

                                        

   

 

 


