
 

 

  

Persbericht 

 

Heetstookonderzoek pioenen 
Innovatiedag Pioenroos: vrijdag 30 april 

Op vrijdag 30 april 2021 wordt door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ gezamenlijk de Innovatiedag 

Pioenroos georganiseerd. Als onderdeel van deze dag zullen er objecten komen te liggen met 

pioenen die verschillende heetstookbehandelingen hebben ondergaan. In dit eerste onderzoek zal 

worden gezocht naar een geschikt schema om pioenen te heetstoken als alternatief voor de 

warmwaterbehandeling. Hierbij zullen verschillende heetstooktemperaturen en -tijden worden 

bekeken. Op de Innovatiedag Pioenroos kunnen deze objecten worden bekeken en zal er uitleg 

gegeven worden over de verschillende heetstookbehandelingen die zijn uitgevoerd. Mocht u zelf 

interesse hebben in heetstookonderzoek in pioen of andere vaste planten, dan kunt u zich deze dag 

aanmelden om meer informatie te ontvangen.  

 

Andere aandachtsgebieden op deze dag zijn o.a. objecten met bestrijding en voorkoming van 

verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, bemesting, QMS en (duurzame) 

bestrijding ziekten en plagen. Ook wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd en is er de 

mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Deze dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en zal 

geheel volgens de dan geldende coronamaatregelen worden ingevuld. Voor meer informatie, kijk 

op: https://delphy.nl/microsite/innovatiedag-pioenroos-2021/.  
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Noot voor de redactie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erwin Buschgens 06-20425237; e.buschgens@delphy.nl of Malu 

Steenwijk 06-82624021; m.steenwijk@delphy.nl  

Fotomateriaal kan op verzoek geleverd worden. 

 

Delphy is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren. 

Onze activiteiten richten zich op advies, onderzoek en projecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu 

vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten creëert Delphy meerwaarde voor 

ondernemers. Delphy heeft 250 adviseurs, onderzoekers en projectleiders in dienst. Delphy ontwikkelt praktijkkennis 

door eigen onderzoek uit te voeren op diverse ‘vernieuwingsbedrijven’. Hierbij wordt veelal samengewerkt met 

partners. Voor meer informatie, kijk op www.delphy.nl. 
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