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Investeren in kennis

 V FOTO DELPHY

De zachtfruitsector is een kennisintensieve sector. 

Met de juiste toepassing van kennis worden er mooie, 

kwalitatief hoogwaardige producten gerealiseerd. 

Kennis is absoluut noodzakelijk om te kunnen voldoen 

aan de maatschappelijke eisen zoals omgevingsfac-

toren en ruimtelijke ordeningen.

Het niet kunnen organiseren van de Aardbeiendag en de Inter-

national Soft Fruit Conference belemmert Delphy niet om kennis 

te blijven ontwikkelen en toe te passen. Delphy Digital investeert 

in datagedreven teelt en ontwikkelt versneld digitale tools, zoals 

QMS Softfruit. Data wordt zodanig ingezet dat de teelt continu 

bijgestuurd en geoptimaliseerd kan worden.  

Delphy realiseert op dit moment een nieuw hightech innovatie-

centrum voor zachtfruit in Horst, als internationale hotspot voor 

de zachtfruitsector. Dit betekent een forse impuls voor de ontwik-

keling van kennis voor ondernemers in deze sector. 

Een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van dit 

nieuwe Delphy onderzoekscentrum zachtfruit was onze collega 

Willem van Eldik. Op 19 april 2020 kwam het onvoorstelbare 

bericht van het overlijden van Willem. Een markante man is van 

ons heengegaan. We koesteren veel dierbare herinneringen aan 

Willem.

Onze collega Ad van Laarhoven is al 25 jaar een van de drijvende 

krachten binnen Delphy Zachtfruit. Als manager van Team Zacht-

fruit heeft hij de afgelopen 25 jaar een fantastisch team met 

bijbehorende marktpositie neergezet. We hebben veel waardering 

voor hetgeen Ad samen met zijn team heeft gerealiseerd, zowel 

voor Delphy als voor de sector. We danken Ad voor zijn inzet en 

bijdrage van de afgelopen 25 jaar!

Er was in 2020 nog een jubilaris in Team Zachtfruit: Paul van 

Elmpt was 12,5 jaar aan de slag bij Delphy. We bedanken Paul 

voor de bijzonder deskundige en betrokken wijze waarop hij zijn 

kennis inzet voor de sector.

Een dynamische sector geeft veel uitdagingen. Als Delphy zullen 

we u het komende jaar regelmatig op de hoogte houden van 

ontwikkelde kennis en nieuwe initiatieven. In dit online maga-

zine praten we u alvast bij. We hopen u in 2021 regelmatig te 

ontmoeten, zowel online als fysiek.

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacco van der Wekken, CEO Delphy

VOORWOORD JACCO VAN DER WEKKEN
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Nieuwe internationale 
hotspot van de zachtfruit- 
sector in aanbouw!

 V DOOR: BART JONGENELEN, ONDERZOEKER AARDBEIEN EN ZACHTFRUIT, MANAGER DELPHY ISFC 

 - E B.JONGENELEN@DELPH.NL 

BERRY BRILJANT

In Horst bouwt Delphy op het terrein van Berry Briljant een onderzoekslocatie voor zachtfruit. Berry Briljant staat 

voor het maatschappelijke, promotie, educatie en de innovatie van zachtfruit. De pijler ‘kennisontwikkeling en 

innovatie’ vult Delphy zelfstandig in. Delphy investeert in eigen onderzoekslocaties om kennisontwikkeling moge-

lijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de locaties Delphy Improvement Centre in Bleiswijk en Delphy Onder-

zoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt in Boskoop.

DE OORSPRONG: BERRY PLAZA

Delphy startte in 2012 Berry Plaza als platform voor praktisch onderzoek in aardbei. Een link tussen kennis en de 

praktijk, waar de taal van de teler gesproken wordt. Drie en een half jaar geleden werd Berry Plaza nieuw leven 

ingeblazen. De laatste twee en een half jaar is het onderzoek exponentieel gegroeid, zowel in omvang als in 

inhoud. Onderzoek naar het leren telen van nieuwe rassen, optimalisatie van doordragers, implementatie van 

innovaties en nog veel meer. 

Het laatste jaar zijn we actief gaan communiceren over ons onderzoek en dat van onze opdrachtgevers, onder 

andere het organiseren van Berry Plaza events, hoogtepunten voor de sector. De Berry Plaza events zijn kennis-

dagen, waar meer verteld wordt over de achtergronden, de stand van proeven en de vergaarde kennis. Het 

allereerste event was binnen twee weken volgeboekt. Het laatste event, in september 2020, werd zelfs in corona-

tijd door ruim 100 man (coronaproof) bezocht. Het publiek bestond voornamelijk uit telers en plantenkwekers uit 

Nederland en Duitsland; een internationaal publiek. 

VAN BERRY PLAZA NAAR DELPHY ISFC

Berry Plaza is gevestigd bij Lemmen Aardbeien. De inzet en het enthousiasme van Peter Lemmen en Liesbeth Beijes 

is ontzettend belangrijk geweest in het succes van Berry Plaza. We zijn Peter en Liesbeth erg dankbaar voor de pret-

tige samenwerking. Op dit moment staan er nog proeven op Berry Plaza in de doorteelt. Deze teelt eindigt begin 

juni. In 2021 worden er geen nieuwe teelten meer opgezet op Berry Plaza. Dit betekent dat de activiteiten van Berry 

Plaza in juni 2021 stoppen. 

Het zachtfruitonderzoek gaat verder onder de naam Delphy ISFC, wat staat voor “Innovative Soft Fruit Centre”.  



4  Delphy | ISFC magazine  januari 2021

Op de Delphy ISFC in Horst wordt 3.000m2 hightech kas gebouwd, 

met een poothoogte van 6 meter. Er wordt in totaal 2.000m2 

stellingen en regenkappen gebouwd en ruim 1.000m2 opkweekveld 

voor aardbei en ander zachtfruit. Vanaf juni is de locatie volledig 

operationeel. De eerste proeven op de stellingen worden al vanaf half 

maart opgestart. De Aardbeiendag en International Soft Fruit Confe-

rence in de Brabanthallen zijn verplaatst naar 29 en 30 juni 2021. Op 

de fieldtrip op 1 juli 2021 zal de locatie officieel geopend worden.

Delphy ISFC is de nieuwe hotspot van de internationale zacht-

fruitsector. Een locatie die fungeert als broedplaats voor kennis en 

innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Om 

dit te realiseren wordt op een unieke manier kennisontwikkeling en 

kennisverspreiding, op internationale schaal, op één locatie samen-

gebracht. Uniek door de samenwerking met partners, de kennis-

dagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten toegelicht 

en gedeeld worden.

ZACHTFRUITONDERZOEK

De lijn van Berry Plaza zetten we in 2021 door op onze eigen 

locatie, Delphy ISFC. Onderzoek in ander zachtfruit als blauwe bes, 

braam en framboos, wordt geïntegreerd. Daarnaast voegen we 

hightech onderzoek toe. Denk hierbij aan telen onder LED-belich-

ting, telen met zo min mogelijk input van fossiele brandstoffen en 

de ontwikkeling van nieuwe teeltstrategieën. Kennis en innovatie 

die noodzakelijk is om voorop te blijven lopen en rendement uit te 

teelten te borgen.

Een belangrijke pijler van het onderzoeksprogramma is het rassen-

onderzoek. In deze proeven worden rassen niet met elkaar verge-

leken, maar ligt de focus op teeltoptimalisatie. Hoe haal je het 

maximale uit een nieuw ras? Nieuwe rassen moet je immers leren 

telen! In welke teeltstrategieën past een ras en welk planttype hoort 

daar dan bij? Dit zijn relevante vragen wanneer je het maximale uit 

een ras wilt halen. Tot op heden lag de focus hierbij voornamelijk 

op aardbei. Dit gaan we verbreden naar ander zachtfruit, zoals 

blauwe bes, braam en framboos. Ten opzichte van aardbei is hier 

een kennisachterstand. Waarom zouden we in braam en framboos 

niet 20-25% meer productie kunnen realiseren? Puur door optimali-

satie van de opkweek en doorontwikkeling van nieuwe rassen. 

ORGANISATIE DELPHY ISFC

Voor Delphy ISFC vonden we in Adrie Biemans een ervaren bedrijfs-

leider. Adrie heeft veel ervaring in de teelt van aardbei en ander 

zachtfruit en zal de teelten en dagelijkse gang van zaken organi-

seren. Gondy Heijerman en Vera Theelen zijn de onderzoekers op 

de locatie. Bart Jongenelen is verantwoordelijk voor de aansturing 

van Delphy ISFC.

PARTNER WORDEN VAN DELPHY ISFC

Bedrijven kunnen partner worden van de Delphy ISFC. Partners 

investeren met een financiële bijdrage in de ontwikkeling van 

kennis en innovatie. Dit wordt deels gebruikt voor overkoepelende 

projecten, waarvan het sectorbelang groot is. Daarnaast kan deze 

financiële bijdrage gebruikt worden voor eigen kennisvragen, 

consultancy, lezingen of trainingen. Onze partners hebben de 

ruimte om het Delphy ISFC met hun klanten te bezoeken en krijgen 

exposure als innovator van de sector.

COMMUNICATIE

De bestaande communicatieactiviteiten zoals de International 

Soft Fruit Conference en Blue Berry Conference worden uiter-

aard voortgezet. Vanaf 2022 organiseren we in juni jaarlijks een 

open dag op de locatie. Aansluitend vindt een field trip plaats naar 

innovatieve bedrijven, telers en plantenkwekers. De Berry Plaza 

bijeenkomsten worden opgevolgd door Delphy ISFC events. 

Deze kennisevents zijn te bezoeken door klanten en partners van 

Delphy Zachtfruit.  

Adrie Biemans
Bedrijfsleider

E a.biemans@delphy.nl 

DE GEZICHTEN OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Bart Jongenelen
Manager Delphy ISFC

E b.jongenelen@delphy.nl

Gondy Heijerman
Onderzoeker Zachtfruit
E g.heijerman@delphy.nl

Vera Theelen
Onderzoeker Zachtfruit
E v.theelen@delphy.nl
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Individuele groeikracht bepalen 
met camera en drone
Afgelopen seizoen heeft Delphy samen 

met Aurea Imaging op een praktijkper-

ceel blauwe bessen onderzocht welke 

gegevens camera’s met een drone in 

beeld kunnen brengen. Diverse camera’s 

zijn gebruikt en de beelden zijn uitge-

breid geanalyseerd. Aan de hand daarvan 

is gebleken dat het bij blauwe bessen 

mogelijk is om per individuele struik de 

groeikracht te bepalen en in te delen in 

verschillende groeiklassen. De grootte van 

de plant gerelateerd aan de groeikracht 

gebaseerd op de groei van het 1-jarig hout 

was daarvoor de graadmeter. 

Dat dit mogelijk is biedt mogelijkheden 

voor bijvoorbeeld het opsporen van zwak 

groeiende of zieke planten. Aan de hand 

daarvan kunnen deze individuele planten 

opgezocht worden om de oorzaak van de 

achterblijvende groei te achterhalen en 

vervolgens maatregelen te nemen. Meer 

uniformiteit in het gewas leidt tot een 

beter rendement. 

Praktische toepassingen
Met deze nieuwe kennis gaan we verder 

om praktische toepassingen te ontwik-

kelen. Komend seizoen zal gestart worden 

met twee mogelijkheden:

1. Wanneer een taakkaart per plant de 

plantbehoefte aan nieuw witveen 

bevat, kan een machine automa-

tisch de benodigde hoeveelheid 

witveen per plant toedienen. Het 

nieuw toedienen van witveen in een 

bestaande aanplant wordt nu gedaan 

op basis van een menselijke inschat-

ting.

2. Wanneer een taakkaart de grootte 

van de plant in beeld heeft en deze 

gekoppeld wordt aan de spuit, kan 

de gewasbescherming secuurder 

worden toegepast. Op plaatsen 

waar een struik kleiner is, hoeven 

de bovenste doppen geen middel 

af te geven en daarmee kan middel 

bespaard worden waarmee de 

teelt duurzamer wordt en er kosten 

worden bespaard. 

Bent u geïnteresseerd in deze 

ontwikkelingen, stuurt u dan een 

e-mail naar Gondy Heijerman, 

onderzoeker zachtfruit Delphy, 

g.heijerman@delphy.nl

Inzet van drones bij blauwe bes: 
vertaling camerabeelden naar 
taakkaarten
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Stappen zetten
De laatste jaren worden er grote stappen 

gezet op bedrijven richting meer ‘groene’ 

middelen. De reden is heel divers: 

gedwongen door de afnemer, de wens 

vanuit certificering of de telersdrang naar 

meer duurzaamheid. Maar dit alles zorgt 

er voor dat allerlei strategieën gebruikt 

worden op weg naar een grotendeels 

groene toekomst. 

Meerdere strategieën
De omschakeling van steeds minder 

vollegrondsteelten naar beschermde 

teelten als glas, tunnels en stellingen levert 

een grote bijdrage aan minder inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen in de aard-

beienteelt. Zeker als dit per kilo aardbei 

wordt uitgedrukt. Hoofdprobleem Botrytis 

wordt daarmee fors verkleind. Jammer 

genoeg wil de meeldauwdruk later in het 

jaar dan juist toenemen.

Ook een omschakeling naar andere 

rassen levert een bijdrage. Sterke rassen 

voor wortelziekten als Sonsation en Lima-

lexia zorgen voor fors minder inzet van 

Phytophthora-middelen. De Engelse vraag 

naar het ras Malling Centenary stuit op 

weerstand vanwege juist een hele grote 

gevoeligheid voor deze wortelziekten. Bij 

de doordragers, een teelt die licht blijft 

uitbreiden, is een grote diversiteit in ziek-

tegevoeligheid te bespeuren. Een sterke 

Favori die ongevoelig lijkt voor bodem-

ziekten en zeer weinig gevoelig voor rot 

en meeldauw, maar ook allerlei nieuwe 

rassen die onderscheidend zijn op allerlei 

eigenschappen, maar die nogal eens 

gevoelig zijn voor meeldauw.

Om te voldoen aan richtlijnen voor 

maximaal aantal residuen op het product 

of maximale hoeveelheid actieve stof 

per ha worden behandelingsstrategieën 

aangepast. Om resistentie te voorkomen 

worden steeds vaker blokbespuitingen 

toegepast: een beperkt aantal middelen 

meerdere keren in korte tijd na elkaar 

toedienen en dan later weer een andere 

groep van stoffen inzetten. Zodra de 

oogst start wordt steeds vaker gekozen 

voor alleen maar producten van natuur-

lijke oorsprong, oftewel groene middelen 

zonder residu.

Keuzes nemen toe
De beschikbaarheid van ‘groene middelen’ 

neemt de laatste jaren fors toe. Er zijn 

enkele hoofdgroepen:

• Groeibevorderaars/plantversterkers. 

Zorgen voor een sterkere plant, minder 

gevoelig voor stress of bodemziekten 

of bladschimmels.

• Producten van natuurlijke oorsprong 

tegen insecten.

• Producten van natuurlijke oorsprong ter 

voorkoming/bestrijding van schimmels.

Laten we dit eens uitwerken. Van de 

eerste groep groeibevorderaars zijn 

Groene gewasbeschermings- 
toekomst voor rode aardbeien

 V HARRIE PIJNENBURG, SPECIALIST GEWASBESCHERMING DELPHY TEAM AARDBEIEN
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diverse producten in de handel die via 

bemesting van grond of substraat de plant 

weerbaarder maken. Een aangepaste 

strategie qua bemesting is onderdeel 

daarvan, maar laat ik me even beperken 

tot toegelaten gewasbeschermingsmid-

delen. De bodemschimmel Trichoderma 

beschermt de plant, helpt de plant met 

opname van nutriënten en doodt kwalijke 

schimmels in de grond. (o.a. Trianum). De 

dompelbehandeling, aangietbehandeling 

of grondbehandeling met Bacillus amyloli-

quefaciens maakt de plant weerbaarder 

tegen stress en droogte en helpt de plant 

met de opname van nutriënten (middel 

Serenade). 

Er zijn diverse producten die direct of 

indirect een dodende werking hebben op 

insecten, afkomstig uit de biologisch hoek. 

Eigenlijk zijn het er ondertussen opvallend 

veel, naast diverse natuurlijke vijanden die 

het onder bedekking goed doen. Vallen 

met feromonen of lijmplaten kunnen een 

plaag ook beperken/beheersen. Echter 

bij elk middel zijn er kanttekeningen te 

plaatsen. Bijvoorbeeld de werking tegen 

jonge insecten is beperkt of is de werking 

maar gedeeltelijk, of er zijn specifieke 

omstandigheden gewenst waardoor 

herhaling noodzakelijk is.

• Rups: Bacillus thuringiensis (XenTari, 

Dupel, Costar, Tracer (wel residu)

• Spint: ERII, Eradicoat Max, Flipper, 

Requiem prime, Siltac

• Trips: Botanigard, BIO1020 of MET52, 

Requiem prime, Oikos, Flipper, Siltac, 

Tracer (wel residu)

• Witte vlieg: Agricolle, Botanigard, ERII, 

Eradicoat Max, Flipper, Oikos, Requiem 

prime, Siltac

Ter beheersing van schimmels is er ook 

een aantal groene middelen beschikbaar, 

maar het belang van teeltmaatregelen 

daarmee niet onderschatten, want die 

kunnen de gevoeligheid voor Phytopht-

hora, Botrytis of meeldauw ook fors beïn-

vloeden. Hieronder wordt een scala aan 

toegelaten middelen genoemd:

• Meeldauw: AQ10 (ampelomyces quis-

qualis), Botector (nieuw), Fado, Karma, 

Romeo, Serenade, Sonata, Vacciplant

• Vruchtrot/Botrytis: Botector, Prestop 

4B (Gliocladium catenulatum), Romeo, 

Serenade, Taegro, Serifel

Hoe groot de keuze ook is voor diverse 

ziekten en plagen, er zijn nog altijd wat 

correctiemiddelen nodig. Maar met 

een uitgekiend gebruik van natuurlijke 

vijanden, producten van natuurlijke 

oorsprong combineren met teeltmaat-

regelen is het gebruik van chemische 

middelen fors te beperken.

Succes met de teelt van een mooie rode 

aardbei met behulp van allerlei ‘groene’ 

maatregelen. 
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Toenemende vraag naar zachtfruit
De vraag naar zachtfruit is de afgelopen 

jaren toegenomen, consumenten komen 

zachtfruit jaarrond in de supermarkt 

tegen en zachtfruit heeft een sterk 

gezondheidsimago. De kwaliteitseisen 

zijn hoog en om dat te realiseren zijn 

allerlei teeltmaatregelen nodig.  De teelt 

van bramen en frambozen is in Neder-

land al grotendeels aangepast van volle-

grondsteelt naar substraatteelt in potten 

en breidt zich uit naar winterteelten. 

Hierdoor is de kwaliteit verbeterd en de 

productie verhoogd en beter planbaar en 

gegarandeerd voor de retail.

Overkappingen zijn niet meer weg te 

denken: het gewas blijft droog met 

daardoor een lager risico op het ontstaan 

van schimmelziekten en een lagere inzet 

van gewasbeschermingsmiddelen alsook 

residuvermindering. De zachtfruitteelt 

loopt daarmee voorop in hun teeltwijze 

en ‘IPM-maatregelen’. Het plaatsen van 

overkappingen wordt echter niet overal 

toegestaan. Door de diverse maatregelen 

zijn de investeringskosten in de zacht-

fruitteelt hoog, waardoor het extra van 

belang is om het maximale uit de plant 

te halen. 

Inzet techniek voor een  
optimale teelt
De basis voor een optimale teelt is de 

kwaliteit van de planten waarmee de 

productie gerealiseerd moet worden. 

Technische mogelijkheden kunnen naar 

de toekomst toe plantenkwekers en 

productietelers ondersteunen in hun 

beslissingen. Extra ogen die de teler 

tijdig inzicht geven in hetgeen er gedaan 

moet worden: denk hierbij aan de inzet 

van sensoren waarmee verbeteringen op 

basis van data in de teelt kunnen worden 

gerealiseerd. Een ander voorbeeld is de 

inzet van drones. Met de dronebeelden 

worden taakkaarten ontwikkeld. Door 

deze aan machines te koppelen kan elke 

individuele plant geautomatiseerd behan-

deld worden voor meer uniformiteit in 

het perceel.

Zachtfruit telen, 
nu en in de toekomst 

 V GONDY HEIJERMAN, ONDERZOEKER ZACHTFRUIT DELPHY
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Uitdagingen
Voor de komende jaren zijn er nog diverse 

uitdagingen. 

Ziekten, plagen, onkruid
Belangrijk is het kunnen blijven beheersen 

van ziekten en plagen en onkruid kunnen 

blijven bestrijden met alternatieven, 

wegens een inkrimpend middelenpakket. 

Weersomstandigheden
Afgelopen seizoenen kenmerken zich 

door extreme weersomstandigheden 

door vroege gewasontwikkeling in het 

voorjaar en nog late nachtvorsten, maar 

ook de felle instraling en hoge tempera-

turen in de zomer waartegen het gewas 

beschermd moet worden. 

Teeltaspecten
Teeltaspecten zoals het juiste substraat, 

de juiste folie over de regenkappen, de 

waterkwaliteit en het bemestingsschema 

moeten goed in balans zijn. 

Arbeid
Een geheel ander aspect is de beschik-

baarheid van de benodigde arbeid in de 

zeer arbeidsintensieve zachtfruitteelt: 

een basisvoorwaarde om tot een positief 

bedrijfsresultaat te komen. 

Presentatie en houdbaarheid
Ook de presentatie van de vruchten in 

de winkel, een langer uitstalleven en een 

betere smaak zijn verbeterpunten. 

Onderzoek blijft nodig
Onderzoek naar een teeltregime voor 

nieuwe geschikte rassen is nodig waarbij 

selectie op smaak en stevigheid van de 

vruchten in combinatie met productivi-

teit en ziektegevoeligheid en verbetering 

van de oogstprestatie de belangrijkste 

criteria zijn. Voor een rendabele teelt van 

zachtfruit moeten alle teeltaspecten op 

elkaar ingespeeld zijn om hoge productie 

van hoge kwaliteit te realiseren wat leidt 

tot de juiste prijsvorming en een goed 

bedrijfsresultaat. 
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Reeds twee winterseizoenen werd onder-

zoek gedaan aan de winterteelt van braam 

in Nederland met LED-belichting. Met 

de opgedane kennis werd in najaar 2019 

opnieuw gestart met een winterteelt braam. 

Deze proef werd uitgevoerd bij Botany in 

Meterik, met als belangrijkste doel om uit 

te zoeken of het in de winter efficiënt en 

winstgevend is om kasbramen te telen. 

Als ras is Loch Ness gebruikt, waarbij 

planten geleverd zijn door drie verschil-

lende kwekerijen. De planten werden 10 

maanden bewaard bij -1 ° C en zijn geplant 

op 14 oktober 2019. De eerste bloemen 

verschenen na 10.000 groei-graaduren en 

zijn bestoven door bijen en hommels. 

Belichtingsstrategie 

De belichtingsstrategie is door MTX 

MechaTronix aangeleverd. De proefrijen 

werden verlicht door twee LED-belich-

tingscombinaties: 75 µmol toplicht / 75 

µmol tussenlicht en 75 µmol toplicht en 

twee x 40 µmol tussenlicht. Het lichtspec-

trum was 90% rood, 5% blauw en 5% wit 

en de verlichting was sinds 1 november 

16 uur per dag (van 6 tot 22 uur) inge-

schakeld. Werkend op basis van 3mmols 

/ w was er ongeveer 50w / m² elektrici-

teit nodig om het plukken van de eerste 

bramen te bereiken. Er was in de winter 

van 2019-2020 bijna geen natuurlijk licht 

en het dubbele LED-systeem gaf een 

goede lichtverdeling over de planten. De 

gemiddelde afdelingstemperatuur was 

18°C met een minimum van 14°C.

Het gewas had een mooie beheerste 

groei, waarbij er wel degelijk verschil 

was tussen de verschillende herkom-

sten van het plantmateriaal. De dubbele 

tussenbelichting heeft gezorgd voor 

een snellere ontwikkeling van het gewas 

en een vroeger oogsttijdstip. Tussen 

half januari en eind februari 2020 is er 

geoogst. Er is een hoge totale productie 

gerealiseerd van bijna 10 kg/m2 bij het 

lichtregime met dubbele tussen LED 

lampen. De productie bij het lichtregime 

met enkel tussen LED was 9 kg/m2. De 

totale productie klasse I vruchten was 

bij het dubbele lichtregime 9,5 kg/m2 

en bij de enkele LED lampen 8,5 kg/m2. 

Het gemiddeld vruchtgewicht was bij de 

dubbele LED lampen 6 tot 13 % groter. 

Het suikergehalte was normaal voor 

Loch Ness met gemiddeld 8,4 ° Brix 

voor alle plantherkomsten. Rode bollen 

op de vruchten na uitstal kwam zeer 

beperkt voor. 

Winstgevende teelt?

De centrale vraag was of telers in de 

wintermaanden in Nederlandse kassen 

winstgevend bramen kunnen telen. De 

energiekosten (2.700 branduren bij 50w / 

m²) komt overeen met 135kw elektriciteit, 

wat (in Nederland) ongeveer € 13 / m² kost. 

De investering in de LED’s kan over een 

periode van 10 jaar afgeschreven worden, 

wat neerkomt op ongeveer € 25- € 26 / 

m² productiekosten. Allerlei andere kosten, 

zoals de planten, voeding, bijen en arbeid 

komen daar nog bij. Alleen al de arbeids-

kosten worden geschat op ongeveer € 4 / 

plant waarmee de totale kostprijs uitkomt 

op ongeveer € 50 / m² of € 8,50 / kg. 

De betaalde prijzen voor in de winter 

geproduceerde bramen variëren tot nu toe 

van € 8 / kg tot € 12 / kg. Het gemiddelde is 

€ 9 / kg, wat bij een productie van 8-9 kg / 

m² tot een bruto-omzet van rond de € 70 / 

m² zou kunnen leiden. Het telen van hoge 

kwaliteit bramen met een hoge productie 

in de winter met LED-belichting in Neder-

land is mogelijk, maar de prijsvorming is van 

invloed of de teelt winstgevend is. 

Bij een belichte winterteelt met bramen waarbij de verlichting 16 uur per dag met 

een lichtsamenstelling van 90% rood, 5% blauw en 5% wit gebrand heeft, is een 

hoge productie van hoge kwaliteit gerealiseerd.

Winterteelt braam met LED-belichting
 V GONDY HEIJERMAN, ONDERZOEKER ZACHTFRUIT
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‘De aardbeien-
teelt is de trots 

van mijn leven’
Als er iemand is die de aardbeiensector 

van haver tot gort kent, is het Ad van 
Laarhoven wel: hij maakte de ontwik-
kelingen in en de opmars van de teelt 

van dichtbij mee. Deze maand viert 
de Manager Aardbei zijn 25-jarig jubi-

leum bij Delphy. Een mooi moment 
om terug te kijken én een doorkijk te 

maken naar de toekomst.  

Het voorlichtersvak is Ad van Laarhoven (61) op het lijf geschreven: 

de geboren Brabander vind het geweldig om mee te denken over 

de koers van bedrijven en telers te ondersteunen in het optimali-

seren van hun teelt. “Daarbij biedt dit werk enorm veel afwisseling; 

je komt overal. Die dynamiek, daar houd ik van.”

Toch had Van Laarhoven aanvankelijk niet de ambitie om aan de 

slag te gaan als tuinbouwadviseur; hij rolde hier bij toeval in. “Dat 

ik iets wilde doen in de agrarische sector was voor mij wel altijd 

duidelijk. We hadden thuis een melkvee- en vollegrondsgroentebe-

drijf, dus ik kreeg de liefde voor de sector met de paplepel inge-

goten. Na de Middelbare Tuinbouwschool in Breda ging ik eerst 

een jaartje thuis aan de slag, daarna werd ik bedrijfsleider op de 

glasgroente-afdeling van de Proeftuin Breda. In die periode volgde 

ik ook een lerarenopleiding, wat er uiteindelijk toe leidde dat ik les 

ging geven aan de Lagere Agrarische School in Barendrecht.”

In die periode kreeg Van Laarhoven een telefoontje van de NCB, 

de voorloper van ZLTO, of hij interesse had in een adviseursfunctie 

in de glasgroenten. Hij besloot de stap te wagen en vervulde deze 

rol bijna acht jaar. Hier kwam de Brabander ook voor het eerst in 

aanraking met de aardbeienteelt onder glas. “Dat was in die tijd 

nog een ondergeschoven kindje. Het teeltrendement was ook 

verre van optimaal, mede doordat nog in de grond werd geteeld, 

de rassen niet voldeden en veelal sprake was van verouderde 

bedrijven. Vooral ondernemers op leeftijd, die nog een paar jaar te 

gaan hadden, kozen voor aardbeien onder glas. Investeren was er 

nauwelijks bij en banken waren ook niet bereidwillig. De algemene 

overtuiging was dan ook dat de aardbeienteelt onder glas geen 

lang leven beschoren zou zijn; kostprijstechnisch zouden we op 

termijn worden ingehaald door de Spanjaarden. Pas met de intro-

ductie van de Elsanta, midden jaren tachtig, werd beetje bij beetje 

een ommekeer bewerkstelligd.” 

ONAFHANKELIJKHEID ALS GROOT GOED

In 1994 stopte Van Laarhoven bij de NCB en sloeg hij een andere 

weg in. Hij zei het voorlichtersvak deels vaarwel en ging aan de slag 

bij Plantko, een nieuw vermeerderingsbedrijf van aardbeienplanten. 

Van Laarhoven kreeg de taak om ervoor te zorgen dat de diverse 

bedrijfsonderdelen - teelt, verkoop, planning, et cetera - optimaal 

draaiden. “Maar dat was toch niet helemaal mijn ding, het adviesvak 

blééf trekken. Uiteindelijk ging ik daarom één dag per week advies-

werk doen in de aardbeienteelt, in opdracht van een potgrondleve-

rancier. Hier zette ik ook een nieuw adviesteam op. Zo bleef ik toch 

in ‘mijn’ wereld.”

Omdat Van Laarhoven het liefst weer fulltime aan de slag wilde 

als adviseur, hoefde hij niet lang na te denken toen DLV Plant hem 

benaderde voor een adviesfunctie. “Ook het feit dat ik hier volledig 

onafhankelijk kon zijn, trok me aan in deze baan. Gaandeweg 

had ik geleerd dat het niet handig is om een product te verkopen 
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en tegelijkertijd advies te geven; dan ben je toch altijd gekleurd. 

Onafhankelijkheid is een groot goed als adviseur; je moet kunnen 

zeggen wat je wilt en je eigen ding kunnen doen. Bij DLV Plant 

kreeg ik die mogelijkheid.” 

LAPPENDEKENSTRUCTUUR

Van Laarhoven ging bij DLV Plant aan de slag als Specialist Aardbei. 

Aanvankelijk richtte hij zich op alle teeltvarianten, maar gaandeweg 

kwam de focus steeds meer te liggen op de plantenopkweek en 

de glasteelt. “In de jaren dat ik bij DLV, later Delphy, werkte heeft de 

aardbeienteelt een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Toen ik 

begon zaten we op 100 à 125 hectare glasaardbeien en inmiddels 

is dat bijna 450 hectare. Ook de teelttechnische ontwikkelingen 

volgden elkaar in rap tempo op. In de periode dat ik startte bij 

Delphy, waren er al steeds meer aardbeientelers die nieuwe, high-

tech bedrijven bouwden. Die trend zette door. Op die manier werd 

de teelt steeds meer naar een hoger plan getild.”

Rond 2008 kreeg de teelt volgens Van Laarhoven een extra impuls, 

doordat veel aardbeientelers failliete groentebedrijven opkochten. 

“Dit gaf de glasteelt van aardbeien een enorme boost, maar er 

ontstond ook een soort ‘lappendekenstructuur’. Veel glasaardbei-

enbedrijven bestaan vandaag de dag uit meerdere, kleinere loca-

ties. De versnippering is groot.”

VERSCHIL MAKEN

Volgens de Brabander kende zijn 25-jarige carrière bij Delphy meer-

dere hoogtepunten. Het begon al met het feit dat Van Laarhoven, 

toen hij aan de slag ging bij DLV Advies, aardbei kon kiezen als 

hoofdgewas. “Daar was ik heel blij om. Deze teelt trok me namelijk 

erg aan, mede omdat er destijds nog niet veel over bekend was. 

De geheimen van de traditionele glasgroenteteelten waren inmid-

dels wel uitgekristalliseerd, maar van aardbei wist men toentertijd 

eigenlijk nog maar heel weinig. Hierdoor kon je als adviseur echt 

een verschil maken.”

Een ander hoogtepunt was het feit dat Van Laarhoven in 2000 

werd benoemd tot teamleider. Hij kreeg toen de taak om een 

gespecialiseerd adviesteam voor aardbei op te zetten. “In de praktijk 

betekende dit dat de aardbeienadviseurs die er op dat moment 

waren bij elkaar werden gezet en het team verder moest worden 

uitgebouwd. Dat is gelukt: het team maakte in de loop der jaren 

een forse groei door en telt inmiddels zo’n veertien personen: 

een secretaresse, adviseurs en onderzoekers. Er is niets mooier 

dan in teamverband te werken: dan kun je namelijk informatie 

delen en samen stappen vooruit zetten. Ik ben er trots op dat we 

ieder jaar een belangrijke bijdrage weten te leveren aan de omzet 

van Delphy en nooit een negatief jaar hebben gedraaid. Hoe we 

dat voor elkaar krijgen? Vooral door een goede service te bieden, 

ervoor te zorgen dat je het vertrouwen van de klant wint en houdt. 

En natuurlijk spelen ook het enthousiasme en de gedrevenheid van 

onze adviseurs een belangrijke rol.”

Ook de overname van DLV Plant was een belangrijke mijlpaal 

voor de Manager Aardbei. “Ik weet nog dat ik destijds, tijdens een 

overleg met onze directeur, opperde: waarom nemen we de tent 

niet zelf over en zetten we deze voort met het huidige manage-

ment? Dat dat gelukt is, daar ben ik nog steeds trots op.”

UITDAGINGEN

Volgens Van Laarhoven liggen er naar de toekomst toe nog wel 

wat uitdagingen voor de glasaardbeienteelt. Zo is concentratie, het 

samenvoegen van kleinere bedrijfslocaties, volgens hem een must 

om concurrerend te kunnen blijven werken. “Hierdoor zullen veel 

telers gedwongen zijn om te verhuizen naar glastuinbouwconcen-

tratiegebieden. Daarnaast krijgen telers te maken met vraagstukken 

op het gebied van water, CO2 en energie en zullen tegelijkertijd 

nieuwe technieken een verdere opmars maken. Vooral datage-

stuurd telen, artificial intelligence, gaat een groot verschil maken.”

Het plafond qua areaal is volgens Van Laarhoven nog zeker niet 

bereikt. “Zeven- tot achthonderd hectare aardbeien onder glas 

moet binnen tien jaar zeker haalbaar zijn.”

KLAARSTOMEN VAN NIEUWE GENERATIE

Zelf gaat de manager voorlopig in ieder geval ook nog even door. 

“De aardbeienteelt is de trots van mijn leven, ik ga iedere dag met 

plezier naar mijn werk. Vooral de vrijheid en het vertrouwen dat 

ik krijg van mijn werkgever en van klanten maken voor mij het 

verschil. Ik heb een enorm hecht contact opgebouwd met veel 

klanten. Ben ik onverhoopt een keertje later dan afgesproken, 

dan bellen ze al meteen waar ik blijf. Mooi is ook dat ik mijn werk 

kan doen binnen een professioneel en goed geleid bedrijf, dat wil 

groeien en inzet op innovatie. Dat Delphy nu een eigen onder-

zoekslocatie krijgt voor zachtfruit, daar ben ik dan ook apetrots op.”

De komende jaren zullen voor Van Laarhoven ook in het teken 

staan van kennisoverdracht. “Ik wil mijn kennis en ervaring over-

brengen op de nieuwe generatie. Zodat zij hiermee verder kunnen, 

als ik straks met pensioen ga. Het opleiden van jonge mensen, vind 

ik ook ontzettend leuk; hier haal ik veel energie uit!”  
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In memoriam 
Willem van Eldik

Op zondag 19 april 2020 schrokken we op van het overlijdensbe-

richt van onze collega Willem van Eldik. Een hartaanval werd hem 

fataal.

Willem, in maart 62 jaar geworden, was een uniek mens. Zijn 

enthousiasme, ondernemerschap en omgang met mensen waren 

karakteristiek voor hem. Willem hoorde je eerder dan dat je hem 

zag, hij was een levendig mens. 

De hele loopbaan van Willem kenmerkte zich door fruit. Van 

appels en peren naar houtig kleinfruit en zachtfruit. Zijn kennis 

over deze gewassen was formidabel, maar zijn netwerk overtrof 

alles. Want dat was hij bij uitstek, een netwerker. Voor iedereen 

belangstelling, een passend woord of een ondernemende actie. 

Toen Willem ruim 10 jaar geleden bij Delphy startte kwam er 

direct veel in beweging. De International Soft Fruit Conference 

was het visitekaartje van Willem, daar kwamen al zijn kwaliteiten 

samen. Willem voorzag  vele relaties van advies, in Nederland 

en op vele plaatsen in andere delen van de wereld. Iedereen die 

een presentatie van Willem heeft meegemaakt, herinnert zich 

de kleurrijke en volle sheets die kenmerkend voor hem waren. 

Willem was enorm actief. Hij was veel op reis, onderweg naar 

klanten en bijeenkomsten. Organiseren, adviseren, presenteren. 

Zijn kennis en zijn betrokkenheid waren fenomenaal.

Als Delphy zijn we zeer dankbaar dat we met Willem als collega 

hebben mogen samenwerken. Willem leeft voort in onze 

gedachten. 

Soms dachten we dat Willem altijd aan het werk was, maar bij 

doorvragen bleek dat hij ook zeer zorgzaam was voor zijn gezin. 

Ook voor hen is het gemis ontzettend groot

We wensen Joke, Chris, Renske met hun partners en de kleinkin-

deren veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Delphy  
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Marc van Tilburg is adviseur aardbeien 
en pas sinds kort in dienst bij Delphy. Hij 
studeerde in Wageningen en focuste zich 
tijdens zijn studie Biosystems Enginee-
ring voornamelijk op klimaattechnieken, 
digitalisering en plantenfysiologie. Marc: 
‘Ik wil de kansen die het registreren van 
data biedt benutten. Ik wil mensen met 
groene vingers overtuigen dat de inzet 
van data een meerwaarde vormt voor 
de teelt. Mijn doel is: lastige technische 
datavraagstukken praktisch begrijpelijk 
maken en toe passen in de praktijk. Ik wil 
niet alleen leuke theoretische modellen 
maken, maar deze vooral praktisch 
toepasbaar maken.’

Hoe werkt het?
Team aardbeien en houtig kleinfruit wil 

meer focussen op de toepassing van digi-

talisering in de sector. Marc: ‘We focussen 

op het vertalen van de plant naar digitale 

informatie. Dat doen we door alles wat 

zich in de plant afspeelt te vertalen naar 

zijn ‘digital twin’. Dit kan bereikt worden 

door sensoren in de kas te plaatsen en de 

data te vertalen naar praktische teeltinfor-

matie.’ Waarom is dat nodig? ‘Dit is nood-

zakelijk, omdat bedrijven steeds groter 

worden en daardoor moeilijker te contro-

leren. Door sensoren te plaatsen overzie 

je de kas vanachter je computer of smart-

phone. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde 

ziektes voorspellen voor ze zichtbaar zijn 

voor het menselijk oog. Zo kun je het 

perfecte moment van bestrijding kiezen 

en daardoor chemische bespuiting mini-

maliseren maar wel optimaal benutten.’ 

Groene digitalisering
Marc: ‘Voor mij draait het om groene 

digitalisering. De focus moet op de plant 

liggen. Door data in te zetten worden 

besluiten objectiever. Sensoren zijn 

onze nieuwe ‘groene vingers’. Doel is 

om maximale productie en kwaliteit te 

behalen met zo min mogelijk gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Of, anders gezegd: 

met een zo min mogelijke input een zo 

groot mogelijke output behalen. Er wordt 

al steeds meer datagedreven geteeld. De 

stip op de horizon is: geheel autonoom 

telen en keuzes maken op basis van 

objectieve data. Adviseren op individueel 

plantniveau in plaats van op afdelingsni-

veau.’ Gezien het tempo van de ontwikke-

lingen is ‘Groene digitalisering’ dichterbij 

dan we denken.

Groene (digitale) vingers
Marc: ‘Telers met vraagstukken gerela-

teerd aan digitalisering help ik graag. Ik 

betrek objectieve data bij mijn adviezen 

en help telers daarmee verder. Ik heb zelf 

zeker groene vingers, maar benut ook 

de kansen die de toepassingen van data 

biedt. Ik werk nauw samen met de ontwik-

kelingen bij Delphy Digital. Samen met 

Barry Dorrestijn en Bram Jansen leveren 

we aan Elianne van Esbroeck praktische 

vraagstukken, die vertaald dienen te 

worden naar digitale oplossingen. Ik ben 

de schakel tussen de dagelijkse praktijk 

van de telers en de ontwikkelaars van 

Delphy Digital. Zo kan ik helpen bij de 

ontwikkeling van applicaties. Ik wil de 

wereld van groen en digitaal bij elkaar 

brengen.’ 

Marc van Tilburg
Adviseur aardbeien, digitalisering en data in aardbeien
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Afgelopen zomer zijn er op Berry Plaza 

een groot aantal doordragerproeven 

uitgevoerd op de stellingen. Veel van deze 

proeven zijn door velen bezichtigd op de 

Berry Plaza kennismiddag in september. 

De reden dat er op Berry Plaza elk jaar 

onderzoek wordt gedaan naar het ‘gedrag’ 

van doordragers op de stellingen is om 

meer fundamentele kennis op te doen 

om zo doordragers beter te kunnen telen. 

Voor de doordragers heerst er nog een 

grote kennisbehoefte. Hierbij kan worden 

gedacht aan kennis die nodig is om het 

productiepatroon vlakker te laten verlopen 

en om tijdens de gehele teeltperiode 

aardbeien van hoge kwaliteit te telen. Vaak 

kan er bij traditionele planttypen doordra-

gers tussen de 1e en 2e flush een terugval 

in de productie worden waargenomen. 

Daarnaast heerst er een grote kennisach-

terstand ten opzichte van junidragers. Het 

voordeel van doordragers is de kwalitatief 

zeer goede aardbeien, met een goede 

smaak en vruchtmaat. Bovendien kunnen 

doordragers ten opzichte van de junidra-

gers op de stelling in potentie tegen een 

lagere kostprijs worden geteeld. 

Drie proeven

Om deze reden lagen er dit jaar drie 

verschillende proeven op de stellingen bij 

Berry Plaza. Bij deze proeven is gekeken 

naar verschillende planttypen en verschil-

lende plantdata. Zo is er in de planttypen-

proef gebruik gemaakt van verschillende 

rassen (Bravura, Cantus, Favori en Murano) 

en was de herkomst van de plant verschil-

lend: traditioneel gekoelde minitray, koud 

en warm in de kas overwinterde minitrays 

en verse pluggen. De stekken van de verse 

pluggen zijn gemaakt onder belichting 

(december 2019) en 25 maart gestekt in 

de kas. Bij deze proef was te zien dat er 

al een aantal interessante stappen zijn 

gemaakt richting een vlakker productie-

patroon, maar dat verdere finetuning nog 

nodig is.

Bij de plantdatumproef zijn er Favori 

minitrayplanten op drie verschillende 

tijdstippen op de stellingen geplant. De 

eerste planten zijn geplant op 1 april, 

daarna een deel op 1 mei en de laatste 

planting was 28 mei. Hierbij was te zien 

dat het gat in de productie van de ene 

plantdatum werd opgevangen door een 

piek in productie bij een andere plant-

datum (zie figuur).

Om nog meer fundamentele kennis op 

te doen is er van een aantal planten het 

bladoppervlak meermaals gedurende de 

teelt gemeten, is de uitgroeiduur van bloem 

tot vrucht bijgehouden en is het droge stof 

gehalte van zowel de plant als de vrucht 

gemeten op verschillende momenten 

tijdens de teelt. De resultaten van deze proef 

kunt u horen op de ISFC, die volgend jaar in 

juni zal worden gehouden. 

Meer weten over het onderzoek: 

Fundamentele kennis doordragers? 

Bezoek dan de ISFC, juni 2021.

Teeltoptimalisatie doordragers

figuur: Productiepatroon Favori (met verschillende plantdata en gemiddelde productie)

1 april 1 mei 28 mei
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Kwalitatief goed plantmateriaal is de basis 

van iedere teelt. Beheersing van Phytopht-

hora cactorum in de plantopkweek is 

laatste jaren een punt van discussie, 

wegens het wegvallen of het limiteren van 

toepasfrequentie van gewasbeschermings-

middelen. Dit betekent dat er een slag 

gemaakt moet worden naar Integrated 

Pest Management (IPM) op he trayveld en 

de focus niet alleen ligt op het “bestrijden 

van”, maar op het weerbaarder maken van 

de plantopkweek. Om dit te bereiken is er 

kennis nodig.

Proef weerbare trayplantopkweek 
2019
Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn 

er op Berry Plaza proeven opgestart richting 

een weerbare plantopkweek. In de trayplan-

topkweek van 2019 heeft er op Berry Plaza 

een eerste proef plaatsgevonden. In deze 

proef zijn Elsanta trayplanten opkweekt 

onder diverse IPM-strategieën (waaronder 

een Delphy IPM schema), chemische 

referent (conform toelating NL 2019) en een 

onbehandeld object. Ook zijn er tijdens de 

trayplantopkweek sporen van Phytophthora 

aangegoten om de aanwezigheid van ziek-

tedruk te simuleren. Hierbij is gekeken naar 

plantontwikkeling, de mate van Phytopht-

hora infectie op het trayveld en is er door 

middel van een proefplanting in 2020 naar 

de potentie van de objecten gekeken. 

Uit de strategieproef van vorig jaar bleek 

dat een aantal beproefde strategieën rede-

lijk vergelijkbaar scoorden ten opzichte 

van de chemische referentie wanneer er 

werd gekeken naar de infectiegraad bij 

het doorsnijden van de planten voor het 

inpakken. Dit was later ook in de produc-

tiefase te zien waar deze strategieën een 

vergelijkbare productie en uitvalspercen-

tage vertoonde als het chemisch behan-

delde object. Bij een aantal objecten 

werd volledig organisch bemest. Hieruit 

kwamen interessante inzichten, maar het 

volledig organisch bemesten is met de 

kennis en ervaring uit de proef nog niet 

inpasbaar voor de praktijk. Ondanks een 

beperkte aanwezigheid van Phytophthora 

in de proef gaf dit interessante inzichten.

Weerbare trayplantopkweek
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Strategieproef weerbare trayplan-
topkweek 2020
In 2020 is er een tweede proef gestart 

met verschillende strategieën zijn getest 

waaronder een onbehandelde, chemi-

sche referentie (conform de toelatingen 

NL 2018) en strategieën van verschil-

lende aangesloten partijen.  Ditmaal in 

het ras Sonata. Waar vorig jaar een aantal 

objecten volledig organisch bemest waren 

liggen er dit jaar een aantal objecten in 

hybride vorm. Dit wil zeggen dat er naast 

de organische meststoffen ook vanuit 

minerale meststoffen bemest wordt. 

Gedurende de opkweekperiode is er 

op het trayveld meermaals een infectie-

moment gesimuleerd en zijn er visuele 

beoordelingen gedaan. Voordat de 

planten van beide proeven zijn ingepakt is 

de infectiegraad beoordeeld. Hierbij is het 

rhizoom beoordeeld op de aanwezigheid 

van Phytophthora.

Uit de visuele beoordelingen kwamen 

de objecten behandeld met PlantoSys 

SalicylPuur + chemie en Napagrow het 

beste naar voren. Deze planten hadden de 

beste wortels en het vitaalste gewas. Waar 

sommige objecten al meer veroudering 

vertoonde of bruin verkleurende wortels, 

hadden deze objecten nog een frisgroene 

kleur en vele witte wortels. Uit de beoor-

delingen van de rizomen bleek dat het 

onbehandelde object het zwaarst besmet 

was (zie figuur). Uit statistisch onderzoek 

bleek dat de PlantoSys SalicylPuur met* 

en zonder chemie, de DCM en de Delphy 

IPM strategie* niet significant afweken van 

de chemische referentie al hebben deze 

objecten een iets hogere gemiddelde 

infectiegraad.

*Bij deze strategieën is chemie ingezet 

conform de toelating van 2020.

Aanwezigheid van Phytophthora bete-

kent niet direct dat de plant uitvalt in de 

productie of dat deze minder produceert. 

In 2021 zullen bijna alle objecten worden 

uitgeplant in de kas en zal er worden 

gekeken of er verschillen in productie en 

in uitval kunnen worden waargenomen. 

Ook zullen bloem- en plantellingen 

worden uitgevoerd. 

Meer weten over het onderzoek: 

Neem dan contact op met Delphy 

ISFC of met uw adviseur.

Chemische
referentie

PlantoSys	
SalicylPuur	+	

chemie

PlantoSys	
SalicylPuur DCM Delphy	IPM Napagro Onbehandeld

% 0,199164345 0,252089136 0,302228412 0,417827298 0,446796657 0,770194986 1
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Strategie Delphy ‘25:  
wat betekent dat voor u?

Delphy ‘25 is het strategische programma dat de 
komende vijf jaar richting geeft aan ons bedrijf en dus 
ook aan het team aardbeien en zachtfruit. De thema’s 
waar u het meeste van gaat merken zijn onderzoek 
en innovatie, digitalisering en all expertise.

ONDERZOEK EN INNOVATIE

Een heel tastbaar thema, omdat in november 2020 de bouw is gestart van onze eigen onderzoekslocatie 

zachtfruit in Horst. Vanaf maart 2021 planten we de eerste aardbeiplanten op de stellingen. De start van onze 

eigen onderzoekslocatie betekent dat onze activiteiten op het bedrijf van Peter Lemmen in Egchel stoppen. 

Vier jaar hebben wij hier naar volle tevredenheid gebruik mogen maken van de faciliteiten. Wij danken hen voor 

de zeer prettige samenwerking!

Vanuit de nieuwe onderzoekslocatie leggen we een verbinding tussen kennisontwikkeling en de internationale 

zachtfruitsector. Als klant kunt u de ontwikkelingen op de locatie volgen door het bijwonen van events of via 

diverse vormen van communicatie. Zo versterken we de samenwerking en interactie tussen onze klanten, 

adviseurs en kennisontwikkeling.

 V KLAAS WALRAVEN, MANAGER ZACHTFRUIT 

E K.WALRAVEN@DELPHY.NL, M 0031 (0)6-10986344
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Bij themagerichte onderzoeken koppelen we een gespecialiseerde 

adviseur aan het onderzoek. Een voorbeeld: bij Het Nieuwe Telen 

(HNT) zal een teeltspecialist in klimaat en energie de teeltbegelei-

ding doen. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de kennis van 

onze teeltadviseurs. 

DIGITALISERING

Enkele jaren geleden heb ik eens gezegd dat onze concurrentie 

niet uit Nederland komt, maar dat deze achter de computer zit. 

Uit de autonomous greenhouse challanges van de WUR komt 

dit beeld dichtbij. Delphy was twee jaar achter elkaar een van de 

vijf finalisten. Het merendeel van de overige finalisten bestond uit 

softwarebedrijven!

De teeltengineers van Delphy Digital onderhouden nauwe 

contacten met de teeltadviseurs zodat de ontwikkelingen in 

QMS en in digitaal advies versneld kunnen worden. QMS omvat 

modules waarmee bijvoorbeeld de groeigraaduren en koude-

uren berekend worden, maar ook de energiebalans van de plant. 

Digitaal advies is een omgeving waarin het adviesbezoekverslag 

gemaakt wordt maar waar ook het adviesbezoek op afstand 

gedaan kan worden. Het kan goed zijn dat in de nabije toekomst 

een bedrijfsbezoek niet alleen op locatie maar ook op afstand 

zal plaatsvinden. Ingegeven door de corona-tijd zijn al de eerste 

ervaringen opgedaan. En wat blijkt: vooral op de buitenlandse 

bedrijven is het contact vaak intensiever dan voorheen.

ALL EXPERTISE

What’s in a name? ‘All Expertise’ is het meest uitgebreide thema 

dat gaat om teamoverkoepelende specialismes. Het meest 

besproken thema is water. Ook in de teelt van zachtfruit is water 

een discussiepunt. Al twee jaar op rij dreigde er een watertekort in 

de teelten. En een tekort aan goed gietwater is er zeker geweest. 

Niet alle alternatieve bronnen bleken even geschikt. De problema-

tiek rondom hergebruik en ontsmetting van drainwater binnen het 

bedrijf krijgt zéker aandacht in de nieuwe onderzoekslocatie.

Andere thema’s zijn belichting, HNT, plantweerbaarheid, bemes-

ting, koeling. Door kennis en ervaring te bundelen en te delen 

over de gewasteams heen, versterken en verbreden de teeltad-

viseurs van Delphy hun kennis. Bij specifieke vragen kunt u in de 

toekomst deze specialisten verwachten op uw bedrijf! 

STRATEGIE DELPHY ’25 SLUIT AAN BIJ ONZE KLANTEN

De Strategie Delphy ’25 is gericht op de ontwikkelingen in de 

sector en daarmee ook op uw bedrijf. Wilt u graag weten hoe dit 

voor uw bedrijf kan werken, neem dan contact op met een van 

onze adviseurs of onderzoekers.  

Kennis

Partners

Kennis- 
ontwikkeling

Kennis-
implementatie



20  Delphy | ISFC magazine  januari 2021

ABAB

In deze tijd draait ondernemen meer dan ooit om positief naar 

de toekomst kijken en daaraan sturing durven geven. Hierover 

in gesprek blijven is belangrijk. Met andere ondernemers en met 

specialisten. Onze adviseurs denken graag met u mee en houden 

u een spiegel voor. Zij adviseren u niet alleen over uw financiën, 

maar ook over allerlei aspecten die met uw bedrijfsvoering te 

maken hebben. 

Ga voor meer informatie naar www.abab.nl/tuinbouw 

Beekenkamp

BKV heeft een nieuwe 12-gaats aardbeientray. Een mobiel plat-

form beweegt over een railsysteem boven de aardbeienplanten. 

Automatisering voor afranken, spuiten en andere gewashande-

lingen is perfect mogelijk. BKV werkt samen met GeGe Machine-

bouw en Meteor. Met BKV zijn ook andere trays te ontwikkelen 

voor dit systeem!  Art.7312

BKV heeft een 34-gaats aardbeientray cupinhoud 85 cc voor 

plugplanten, ook wel “Misted tip” genoemd. Deze tray heeft hoge 

poten. De wortels raken nooit de grond. De 34-gaats tray heeft 

2 hoogtes, gemeten van de plantcup tot de grond: 35 MM en 

55MM.  Art.7534

www.beekenkamp.nl/verpakkingen  

ABZ Seeds

Nieuwe aardbei F1 ‘Soraya’ voor de glasteelt

Met de introductie van de  smaakvolle aardbei F1 ‘Soraya’ speelt 

ABZ Seeds in op twee ontwikkelingen in de markt: groei van 

het glasareaal in zomer en winter en toenemende afzet via de 

retailkanalen. Met de doordragende aardbei F1 ‘Soraya’ is het nu 

mogelijk om jaarrond op een duurzame manier een goed houd-

bare aardbei te produceren.

Voor een aansprekende presentatie heeft ABZ Seeds een prachtig 

label laten ontwikkelen, wat verwijst naar de Perzische oorsprong 

van de naam ‘Soraya’.

Nieuwsgierig? Aardbei F1 ‘Soraya’ is deze winter te bekijken in 

de demoteelt op Proeftuin Zwaagdijk. Voor een afspraak kunt u 

bellen met ABZ Seeds: 0228-515 280.

https://www.abz-strawberry.nl/nl

Biolchim

Biolchim is een toonaangevende fabrikant van biostimulanten, 

specialiteiten en sporenelementen voor aardbeien en andere 

tuinbouwgewassen. Dankzij uitgebreid onderzoek ontwikkelt 

Biolchim voortdurend innovatieve oplossingen om de opbrengst 

en kwaliteit van tuinbouwgewassen te verbeteren. Veel telers zijn 

bekend met producten als Nov@, Folicist, Fylloton, Bergreen, 

Kelpak en andere biostimulanten.

https://www.biolchim.de/

Beursnieuwtjes: De sector praat u bij!

www.abab.nl/tuinbouw
www.beekenkamp.nl/verpakkingen
https://www.abz-strawberry.nl/nl
https://www.biolchim.de/
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Fruit Security

DE TUNNELFOLIE MET DE BESTE LICHTVERSPREIDING!

Op de foto worden de verschillende folies met een laser belicht 

om de licht verspreiding aan te tonen. Links is heldere folie 

(E2118). Duidelijk directe straling te zien. Rechts de gangbare 

diffuse folie met nog een duidelijke kern in het licht (E2119). 

Midden de lichtstraling wordt helemaal opengebroken bij de 

Diamond folie (E2143).

Wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met FruitSecurity Holland: 0318301731.

https://www.fruitsecurityholland.com/nl/

Dutch Weighing Company

DWC heeft jarenlange ervaring in het slim en nauwkeurig 

afwegen en controleren van onder andere aardbeien en zacht-

fruit. Met onze hardware en software zijn wij in staat de efficiëntie 

binnen uw bedrijf te verhogen en de 'give away' te reduceren 

tot een minimum. DWC heeft een breed programma aan oplos-

singen, ook wanneer het moeilijk of niet rendabel is om te 

automatiseren. In combinatie met het YES managementsysteem, 

de verpakkingsmachine, het etiketteersysteem en de checkweger 

kan DWC een totaaloplossing leveren. 

https://dutchweighingcompany.com/nl/

BVB

BVB ACCRETIO IS VEILIG TE GEBRUIKEN IN DE AARDBEIENTEELT

Tijdens een Aardbeienonderzoek bij Proefcentrum Hoogstraten 

hebben we in een negen maanden durend onderzoek 3 verschil-

lende mengsels (BVB Accretio-Kokos 50/50, Kokos 100% en 

Sod Peat 100%) getest in trays met het ras Elsanta. Alle planten 

werden op dezelfde manier bewaterd en behandeld en groeiden 

gedurende de gehele proef onder exact dezelfde omstandig-

heden. Tijdens de onderzoeksperiode werden geen significante 

verschillen ontdekt in plantverlies, oogst, kwaliteit & kwantiteit. 

BVB Accretio is een bewezen stabiel materiaal dat veilig kan 

worden gebruikt bij lange termijn aardbeienteelt.

https://www.bvb-substrates.nl/softfruits/

https://traycon.nl/

www.kassenbouw.com/

www.cogasclimatecontrol.com/

www.meteorsystems.nl/

 Partners nieuwbouw Onderzoekslocatie Zachtfruit

Onze nieuwbouwlocatie wordt gerealiseerd in samenwerking met

https://www.fruitsecurityholland.com/nl/
https://dutchweighingcompany.com/nl/
https://www.bvb-substrates.nl/softfruits/
https://traycon.nl/
https://www.kassenbouw.com/
https://www.cogasclimatecontrol.com/
https://www.meteorsystems.nl/
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Growpro / Soft Solutions

GROWPRO (OOGST- EN ARBEIDSREGISTRATIE)

GrowPro automatiseert uw oogst- en urenregistratie, en vereen-

voudigt uw administratie. Het systeem is voorzien van de 

nieuwste technieken en betrouwbare apparatuur. Zo is GrowPro 

online beschikbaar en kunt u de actuele oogstgegevens volgen! 

Hierdoor blijft u altijd op de hoogte van wat er bij uw bedrijf 

speelt. Dus of het nu gaat om de prestatie van de werknemers, 

de opbrengsten van de percelen of de urenregistratie voor salaris-

verwerking.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo!

www.growpro.nl / info@growpro.nl

Haifa

Haifa GrowClean 

Natrium-arme fosfaatmeststof met reinigende 

werking. Deze meststof houdt het watergeefsys-

teem schoon, zorgt voor een gelijkere wateraf-

gifte per plant en een efficiënter gebruik van 

voedingselementen.

Voordelen: reinigt uw watergeefsysteem, voorkomt mineralen 

neerslag. Daardoor indirecte werking tegen organische vervuiling. 

Alle elementen komen en blijven in oplossing. Kan direct toeg-

voegd worden in de mestbak.

Haifa Multi-K Reci

Natriumarme kalisalpeter meststof met een gega-

randeerd maximaal gehalte aan natrium. In recir-

culerende systemen hoopt natrium zich op. Door 

gebruik van natrium-arme meststoffen kan het 

spuien beperkt worden. Is er een veel lagere kans op hoge natrium-

cijfers in het voedingswater. Tevens bespaart u op meststofkosten.

Wilt u de voordelen voor u besproken hebben, neem dan vrij-

blijvend contact op met uw Haifa-adviseur: Willem-Jan de Kort 

(+31 651 564 295) of Willem-Jan.de.Kort@haifa-group.com.

https://www.haifa-group.com/nl 

Herkuplast

NIEUWE TRAYS BIJ HERKUPLAST

HerkuPlast breidt het programma zacht fruit trays uit met enkele 

modellen voor paperpots, ook gebruikt bij vermeerdering van 

zachtfruit. HerkuPlast heeft een programma trays speciaal voor 

de paperpots met celmaat van 15 mm. (o.a. blauwe bes) tot 80 

mm. Ter voorkoming van ziektes wordt vaak los van de grond 

geteeld; dit kan met rekken of trays op potten. HerkuPlast heeft 

de oplossing gevonden door haar trays te voorzien van pootjes 

die de trays 10 tot 20 mm. van de bodem optillen. De resultaten 

in de laatste 10 jaar zijn zeer succesvol. De laatste nieuwe tray is 

een Deense maat 84 gaats met een voetje van 15 mm.

www.herkuplast.com

Idris

Idris Ltd. verdeelt CIV aardbeivariëteiten in Nw-Europa. Ons team 

verbindt telers, kwekers, veredeling, onderzoek en marketing. We 

bieden ook een sterke dienst na verkoop. Uit het CIV-veredelings-

programma komen enkele interessante variëteiten naar boven. 

Naast onze gevestigde expertise met doordragers als MURANO*, 

ANIA® en CANTUS®, en de junidragers SIBILLA* en LYCIA®, zijn 

er een aantal zeer veelbelovende nieuwe selecties: CIVRH295 

en CIVRH510 bij de doordragers, en CIVH725 en CIVH413 bij de 

junidragers. Voor meer info, contact en nieuws, zie onze website. 

www.strawberries.eu.com

https://www.growpro.nl
mailto: info@growpro.nl
https://www.haifa-group.com/nl
www.herkuplast.com
www.strawberries.eu.com
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Hortiworld

DUURZAAM EN INNOVATIEF

Hortiworld is een internationale producent van teelt-ondersteu-

nende machines voor o.a. zachtfruit zoals aardbeien. Door onze 

flexibele en modulaire aanpak zijn wij instaat onze producten 

aan te passen aan de wensen van de klant. Zo hebben we een 

overgewaswagen ontwikkeld waarmee u als aardbeienkweker uw 

stekwerkzaamheden kunt vereenvoudigen. Daarnaast heeft Horti-

world een glaswasser, een Scissor Slider en diverse oogstwagens 

in het assortiment. Tot ziens op de Aardbeiendag 2021.

https://www.hortiworld.eu/

Limgroup

NIEUW RAS LIMGROUP

Limgroup test al jaren een junidrager, vooral voor de herfstteelt. 

De introductie van dit ras zal plaatsvinden op de Aardbeien 

Demodag op 3 september 2021. 

LIMALEXIA 

Alle plantensoorten zijn verkrijgbaar bij Aardbei Extra, Agronom 

Pant, Beeren Plantproducts, Coviro, Van den Elzen Plants, Thwan

van Gennip, Plantenkwekerij De Kemp, Kreage Beerenpflanzen, 

Neessen en Rapo.

LIMVALNERA

De planten vermeerderaars zijn Coviro, Cuna de Platero, Rapo en 

Viveros Campiñas.

www.limgroup.eu

ICL

De nieuwe generatie Osmocote: Kleine korrel, grote impact

Maak kennis met de nieuwe generatie gecontroleerd vrijkomende 

meststoffen: Osmocote 5. De toekomst van sterkere, gezon-

dere aardbeienplanten zit in elke kleine korrel. Met ingenieus 

OTEA-systeem en gloednieuwe NutriMatch Release technologie 

krijgen telers toegang tot een geavanceerd niveau van mest-

stoffen. Het resultaat? Uitzonderlijke plantgezondheid, vrijgave 

van nutriënten die perfect aansluit bij de behoefte van uw tray-

planten en een optimale opbrengst. Wilt u weten wat de impact 

van Osmocote 5 is op uw aardbeienteelt?

www.kleinekorrelgroteimpact.nl

Roamtechnology

Roam Technology creëert effectieve, duurzame en chloorvrije 

desinfectie-oplossingen voor verschillende toepassingen. Als 

ervaren hygiënepartner leveren wij hoogwaardige producten 

met service op maat. Ons gestabiliseerde waterstofperoxide 

desinfectiemiddel Huwa-San TR-50 wordt in de glastuinbouw en 

zachtfruitteelt gebruikt voor water- en oppervlaktedesinfectie. Het 

product voorkomt en verwijdert verstoppingen in uw watersys-

teem, waardoor uw gewassen onder optimale omstandigheden 

kunnen groeien.

https://www.roamtechnology.com/nl/

https://www.hortiworld.eu/
www.limgroup.eu
www.kleinekorrelgroteimpact.nl
https://www.roamtechnology.com/nl/
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Tessara

Berrisys is een gelamineerd plastic met dubbele afgifte. Een 

zwaveldioxide-genererend vel, ontworpen om bosbessen te 

beschermen die al zijn verpakt in verzegelde eenheden zoals 

clamshell of hitteverzegelde bakjes. Berrisys wordt volgens 

dezelfde principes vervaardigd als Uvasys met als doel om 

bosbessen die worden vervoerd en opgeslagen te beschermen 

tegen schimmelbederf na de oogst, met name de schade die 

veroorzaakt wordt door de Botrytis cinerea-schimmel (grijze 

schimmel).

www.tessara.co.za

 Legro

Als professional weet u als geen ander wat uw zachtfruitgewas 

nodig heeft. Het is onze taak om u te voorzien van hetgeen u 

weet wat het gewas nodig heeft. Met bijna 100 jaar ervaring en 

onze voortdurende productontwikkeling, kunnen we een op 

maat gemaakte blend creëren die perfect is voor uw situatie. 

Mocht u dit willen bespreken met een van onze vertegenwoordi-

gers, neem dan contact met ons op via +31 88 0081800 of stuur 

een e-mail naar salessupport@legrogroup.com

https://www.legro.nl/

Thwan van Gennip

Thwan van Gennip BV, uw specialist in opkweek van bramen-, 

frambozen-, aardbeien- en aspergeplanten. Naast de rassen die u 

van ons gewend bent, hebben wij ook nieuwe rassen voor 2021. 

Bijvoorbeeld: Sybilla, Lycia, Cantus, Malling Vitality, Limalexia en 

Arabella. We hebben zowel XL-trays als minitrays. Neem contact 

met ons op over de mogelijkheden (sales@thwanvangennip.nl).

In 2021 starten we met de teelt van een nieuw bramenras: Sweet 

Royalla. Enkele kenmerken: smaakvolle vruchten, goede houd-

baarheid en een productief ras. Binnenkort meer hierover!

http://www.thwanvangennip.nl/

Vissers Aardbeiplanten

NIEUWE AARDBEIRASSEN BIJ VISSERS PLANT INNOVATORS

In 2021 hebben wij de volgende nieuwe rassen opgenomen in 

ons leveringsprogramma:

Rendezvous* (Vroeger dan Clery)

Francesca* (net zo vroeg als Clery)

Lauretta* ( 2 dagen vroeger dan Elsanta)

Lola* (gelijk aan Elegance)

Silvia* (10 dagen later dan Elsanta)

Wij nodigen u uit om enkele van deze rassen zelf te testen. Daar-

naast hebben in het afgelopen jaar de rassen Cory® “P241102”* 

en Destiny® “P061105”* zich bewezen.

www.vissers.com

www.tessara.co.za
mailto: salessupport@legrogroup.com
https://www.legro.nl/
http://www.thwanvangennip.nl/
www.vissers.com
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Van der Knaap 

Van aardbeien en frambozen tot blauwe bessen; voor iedere zacht-

fruitteelt heeft Van der Knaap een oplossing. Een goed substraat is 

de basis voor de groei en ontwikkeling van het gewas. Samen met 

onze klanten ontwikkelen wij duurzame en kwalitatief hoogwaardige 

bewortelings- en groeimedia die zijn afgestemd op de behoeften 

van zachtfruitkwekers. Onze R&D afdeling beschikt over proefkassen 

en een modern laboratorium waar continu nieuwe en bestaande 

substraten worden ontwikkeld en geoptimaliseerd.

 

https://www.vanderknaap.info/nl/

Van den Elzen

Van den Elzen Plants is partner van Flevo Berry Concept®. Dit 

programma brengt ons gezonde rassen! In de junidragers heeft 

Sonsation haar kracht op maat en smaak getoond. Naast Sonsa-

tion komt het nieuwe ras Falco op de proppen. Falco is ook 

sterk op Phytophthora Cactorum en produceert grote, stevige 

vruchten met een goede smaak en houdbaarheid, veelbelovend 

voor de zomerperiode. In het doordragers assortiment hebben 

we naast het belangrijke ras Favori het nieuwe zeer productieve 

ras Hademar beschikbaar.

Van den Elzen produceert ook frambozen plugplanten en long 

canes van verschillende rassen.

www.vandenelzenplants.com 

Traycon

TRAYCON PROJECTEN BV 

De Traycon palenzetter optimaliseert het zetten van stellingen 

in de fruitteelt. Deze machine zet drie palen tegelijk. Door de 

combinatie van GPS, laser en een lijnlaser zet deze machine de 

palen in een kaarsrechte lijn en op de gewenste hoogte. Ook kan 

deze machine alle nu bekende palen en ankers  slaan. 

Traycon Projecten denkt mee met de kweker en zijn planten, 

zoals over afwatering over betonpaden en de inzet van een lava- 

of basalttrayveld. Traycon Projecten zorgt voor een optimale, 

stabiele vloer in elke weersomstandigheid. 

Traycon Projecten is altijd bezig met innovatie!  

https://traycon.nl

https://www.vanderknaap.info/nl/
www.vandenelzenplants.com
https://traycon.nl
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ZHE

Zoekt u naar alternatieve mechanische onkruidbestrijding, dan 

bent u bij ZHE aan het juiste adres. De lijn Rinieri Bio Dynamic kan 

zowel uitgevoerd worden met een schoffel/vingerwiederset als 

een lintenmaaierset. Met het schoffel/vingerwiederset kan op 

eenvoudige wijze het onkruid worden los geschoffeld, waardoor 

het onkruid snel vergaat. Dit kan zowel op vlakke ondergronden 

als op ruggen. Daarnaast kunt u aan hetzelfde frame de schof-

felset vervangen voor een lintenmaaier waarmee u opslag en 

onkruid kunt wegmaaien zonder schade aan de plant achter te 

laten. 

www.tractoren.info

Viscon

ALLES IN ÉÉN CONCEPT: HOGE SNELHEID CONTROLEWEGING

De handling van zachtfruit is een delicate kwestie. Met de Check 

Weeg Lijn van Viscon wordt divers zachtfruit accuraat, snel en 

met zorg gewogen en verpakt. Deze speciale weeglijn, geschikt 

voor handmatige of automatische aanvoer, heeft meerdere 

correctieposities en werkt eenvoudig, efficiënt en kostenbespa-

rend. Als turn-key specialist levert Viscon automatisering voor 

het sorteren, wegen, verpakken en palletiseren en daarnaast alle 

bijkomende handling van kratten, dozen, bakjes en pallets. 

www.visconfreshproduce.com

http://www.tractoren.info
www.visconfreshproduce.com


Vrijdag 3 september 2021 

www.zlto.nl/aardbeiendemodag

Meer informatie over programma en opzet 
van de demodag volgt in de loop van 2021. 

Locatie: Limgroup

Waarom uw personeel 
(of uzelf) trainen?

Programma
Aardbeienteelt & Plantmorfologie Plantenfysiologie & 
Klimaat
Irrigatie, kunstmest & ziekten en plagen.
Excursies

Geïnteresseerd?
Arlet Dechering, Senior Trainer Horticulture
E  a.dechering@delphy.nl
W delphy.nl/training

De aardbeienteelt wordt steeds belangrijker in 
de wereldwijde tuinbouw. Ervaren Delphy-ad-
viseurs brengen met hun expertise uw kennis 
en vaardigheden t.o.v. de aardbeienproductie 
op een hoger plan. De deelnemers zijn inter-

nationaal, (relatief) nieuw in de aardbeienteelt 
en actief in het management.

De intensieve, driedaagse training omvat 
plantfysiologie en aardbeienteelt in kas, table 

top en in tunnels. 
Excursies naar relevante bedrijven maken 

deel uit van de cursus. De voorgestelde opzet 
wordt voor elke groep deelnemers aangepast 

aan specifieke wensen en eisen. 

 Worldwide Expertise for Food & Flowers 

Introductie 

aardbeienteelt 

(upgrade uw 

aardbeienteelt)
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Colofon

Delphy | isfc Magazine is een uitgave van 
Delphy B.V. 

Vormgeving
Zodan, www.zodan.nl
Eindredactie
Delphy
Verspreiding aan
Relaties van Delphy

Informatie
• zachtfruit@delphy.nl
• Teelt zachtfruit / cursussen / 

nieuwsbrieven:  
softfruit@delphy.nl

• Aardbeiendag / ISFC / Fieldtrip: 
isfc@delphy.nl

• Proeven / nieuwe 
onderzoekslocatie / partnerschap:  
b.jongenelen@delphy.nl 

Contact
Delphy
Expeditiestraat 16A
5961 PX  Horst
Nederland
T 077-3987500

Niets uit dit magazine mag zonder 

toestemming van Delphy gekopieerd en 

gebruikt worden op websites, drukwerk of 

andere media.

Agenda
29 juni 2021  

Aardbeiendag 2021

30 juni 2021 
International Soft Fruit Conference 

1 juli 2021  
Fieldtrip, incl. bezoek nieuwe locatie

Vacature 
Adviseur zachtfruit Delphy  

Jouw teeltkennis, samen met die van andere Delphy experts, ga je zodanig inzetten dat 

onze klanten, aardbeientelers en telers van Zachtfruit er meerwaarde uit kunnen halen. Je 

past kennis toe op het gebied van plantontwikkeling, productie, teelt en toepassing van 

techniek. Je bent de vraagbaak voor de ondernemers in de zachtfruitsector. Je focus ligt 

op ondernemers in Nederland en Duitsland. Je werkt nauw samen met onze onderzoekers 

op het nieuwe high tech zachtfruit Delphy onderzoekscentrum in Horst!

https://delphy.nl/vacancies/adviseur-aardbeien-en-zachtfruit/

https://delphy.nl/vacancies/adviseur-aardbeien-en-zachtfruit/

