
 

Delphy Hygiëne Advies in strijd tegen virussen 
met aanvullend hygiëne protocol voor optimaal resultaat 
Gedurende de teelt van tomaten, komkommers en paprika’s 
kunnen diverse virussen - zoals Komkommerbontvirus, 
Tomato brown rugose fruit virus en Paprikamozaïekvirus 
-  voor grote problemen zorgen. Telers moeten alles doen 
om deze ziekten buiten de deur te houden.  
De specialisten van Delphy hebben door hun jarenlange 
kennis en ervaring alsmede door (wetenschappelijk) 
onderzoek een hygiëne protocol ontwikkeld dat goed 
werkt. Dit protocol is een aanvulling en leidraad bij het 
Delphy Hygiëne Advies.  

 
CGMMV ook wel komkommerbontvirus 

  

Een schone kas is het enig juiste uitgangspunt voor een succesvolle teelt 
Omdat tijdens de teeltwisseling de kas vrij is van waardplanten, is de teeltwisseling een goede 
gelegenheid om van een virusprobleem af te komen. Het advies in combinatie met het 
hygiëneprotocol is gericht op het voorkomen en tegengaan van verspreiding van 
schimmel-, bacterie- en virusziekten in de teelt van komkommer, paprika en tomaten.  
  

Wat houdt het Delphy Hygiëne Advies in? 
Samen met de hygiënespecialist van Delphy kijkt u waar de 
knelpunten zitten. Het hygiëneprotocol geeft sturing aan de 
werkvolgorde, de gestructureerde aanpak en de inzet 
van producten. Het wordt per bedrijf ingericht en specifiek 
afgestemd op uw bedrijf. Het advies staat los van de 
verkoop van producten. Het is aan u welke van de 
geadviseerde producten u aanschaft en bij welke 
toeleverancier.  

Door alert te zijn op symptomen wordt 
een opkomend virus snel geïsoleerd   
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Reacties van telers 
- “Het geeft vertrouwen als je zonder virus het nieuwe teeltjaar in kunt gaan. Het 

hygiëneprotocol stuurt het proces van schoonmaken en dat geeft gemoedsrust”. 

- “Gestructureerd schoonmaken was het antwoord. Al twee jaar lang hebben we geen last 

meer van virus. Het hygiëneprotocol heeft zich hier bewezen”.  

- “Als je er met de pet naar gooit wordt het nooit wat!” 

- “Het advies van de adviseur is een duidelijke meerwaarde!” 

Uw voordelen op een rijtje 
• U krijgt begeleiding van een Delphy 

hygiënespecalist middels drie bezoeken. Tijdens de 
bedrijfsbezoeken worden ook voor het bedrijf specifieke 
zaken besproken. 

• U krijgt advies op maat gemaakt voor uw bedrijf. 
• U krijgt een duidelijk schema voor het schoonmaken 

van de kas en vervolgstappen in de teelt. 
• U krijgt een onafhankelijk advies; dus geen 

koppelverkoop van producten. 
• U krijgt advies voor veilige middelen. 

 
ToBRFV kopblad en vruchten 
 

  
Delphy, uw partner in strijd tegen bacteriën, schimmels en virusziekten! 
Inmiddels is het bewezen in de praktijk. Steeds meer telers raken overtuigd dat Delphy de beste 
partij is bij het schoonmaken en ontsmetten van de kas ter voorkoming van nieuwe 
besmettingen. Juist de unieke combinatie van persoonlijk advies en het hygiëne protocol 
biedt u de beste kans op succes voor een optimaal resultaat. 
  
Interesse? 
Wilt u weten wat onze hygiënespecialisten voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact 
met ons op om uw wensen te bespreken.  
Wilbert van den Berk 
06 10 85 21 13 
w.vandenberk@delphy.nl 
 

Stefan Hendriks  
06 82 44 05 97 
s.hendriks@delphy.nl  

Joris Mulders  
06 53 86 23 18 
J.Mulders@delphy.nl  

Ewoud van der Ven 
06 20 39 82 73 
e.vanderven@delphy.nl  
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