Worldwide Expertise for Food & Flowers

AANKONDIGING
INNOVATIEDAG PIOENROOS

(VERPLAATST NAAR 3 SEPTEMBER 2021)
DELPHY EN VAKBLAD ‘V/D GROND’ ORGANISEREN GEZAMENLIJK
DE INNOVATIEDAG PIOENROOS.

Omdat we de regelgeving omtrent Corona blijven volgen, is besloten om de dag te verzetten
naar vrijdag 3 september 2021. Als u zich wel aanmeldt als bezoeker, kunnen we u in de tussentijd op de hoogte houden van de resultaten in de objecten en u te zijner tijd rechtstreeks
de nieuwe uitnodiging toesturen.
Tijd voor Pioen
Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van
pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen
worden ingezet. Delphy en v/d Grond organiseren daarom de Innovatiedag Pioenroos. Van Aert Flowers BV heeft een perceel
ter beschikking gesteld waar Delphy diverse innovatieve onderzoeksobjecten heeft aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos
worden deze toegelicht door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.

Wanneer Op 3 september 2021
Waar
Van Aert Flowers BV,
Bouwluststraatje 15
Breda
Tijd 	in tijdsblokken
delphy.nl/microsite/innovatiedag-pioenroos-2021/

Mocht de regelgeving op enige wijze weer veranderen, dan zullen we de organisatie van de dag
aanpassen naar de dan geldende regelgeving.

AANMELDEN

Neem de huidige Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis.

www.delphy.nl
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PROGRAMMA

INNOVATIEDAG PIOENROOS

(VERPLAATST NAAR 3 SEPTEMBER 2021)
DELPHY EN VAKBLAD ‘V/D GROND’ ORGANISEREN GEZAMENLIJK
DE INNOVATIEDAG PIOENROOS.

Een dag vol demonstraties en innovatieve objecten:
•

bio-stimulanten;

•

bemesting;

•

uitplanten van pioenen die verschillende

•

(duurzame) bestrijding ziekten en plagen;

heetstookbehandelingen hebben ondergaan;

•

vochthuishouding en perceelemissie mbv

•

•

innovaties vanuit de (internationale) projecten

druppelirrigatie;

Best4soil, Leve(n)de Bodem Brabant en

•

spuittechnieken;

perceelemissies Noord-Brabant;

•

QMS en vochtsensoren;

groenbemesters, ter bestrijding en voorkoming van

•

bedrijvenmarkt;

verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten;

•

spuitlicentie verlenging (vooraf aanmelden).

Objecthouders

Standhouders

www.delphy.nl

