
 

Infomarkt (11.00 tot 21.00 uur) 
Op de infomarkt tonen meer dan 70 bedrijven en instellingen hun 

diensten en producten. 

 

 

Demonstraties Mechanisatie 
De demonstraties vinden plaats om 11.30, 13.30, 15.30 en 19.00 

uur onder begeleiding van Herman Krebbers van Delphy en Pieter 

van Dalfsen van PPO Fruitteelt. Diverse spuitmachines, 

ontbladermachine, schoffelmachines, gipsverspreider e.v.a. 

 

 

Rondleiding demoproeven 
Vertrek rondleidingen 11.15, 14.00, 16.00 en 19.00 uur. 

De rondleiding langs demoproeven duurt ongeveer 1,0 uur en 

vertrekt aan de achterzijde van de loods. 
A) Chemische dunning bij peren (Delphy) 

B) Ijzerbemesting (Van Iperen) 

C) Zwartvruchtrotbestrijding (Delphy) 

D) Chemische en mechanische onkruidbestrijding (CAF/CZAV) 

 

 

Fruitsafari buitenpercelen 
Stap in de busjes en ga mee naar de buitenpercelen.  

Er zijn vier verschillende fruitsafari toertochten: 

1) Nachtvorstbestrijding en Windmachine door Ghent Supply NV 

     (vertrek 11.40, 14.30 en 17.00 uur) 

2) Perceel Biologische teelt van FruVo door Delphy  

     (vertrek 11.50, 14.40 en 17.10 uur) 

3) Teelt en onderstammen Xenia door Xenia Europa BV 

     (vertrek 12.00, 14.50 en 17.20 uur) 

4) Perceel Rode Perenrassen door Delphy  

    (vertrek 12.10, 15.00 en 17.30 uur) 

De busjes vertrekken bij de ingang van de Infomarkt. Eén toertocht 

met één onderwerp duurt ongeveer 0,5 uur. 

UITNODIGING 
De NFO Kring Zeeland / Noord-Brabant, Delphy team Fruitteelt en 

ZLTO nodigen u uit voor De Perendag op donderdag 28 juni a.s. 

van 11.00 uur tot 21.00 uur. 

 

zie ook www.perendag.nl 
 

Catering: 

Buiten op het mechanisatieplein zijn verschillende tentjes met eten, 

zoals een foodtruck met pannenkoeken/crêpes, frietkar met friet en 

snacks en een kraam met saté en hamburgers. Binnen een koffie- 

en drankenbar. 

 

Parkeren: 

Parkeren kan op het grasveld van het terrein van Vogelaar 

Vredehof BV. Volg de instructies van de parkeerwachters. 

Auto’s in de parkeervakken op het terrein zelf worden 

weggesleept. 

 

Route: 

Vogelaar Fruitcultures ligt aan de Oude Rijksweg 10 A in 

Krabbendijke. Dit is de doorgaande weg N 289. 

- Vanuit Bergen op Zoom en Antwerpen, A 58, afslag 31 (Rilland) 

- Vanuit Goes en Westerscheldetunnel, A 58, afsl. 33 (Kruiningen) 

 

 

 

 
 

 

http://www.perendag.nl/

