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Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de teelt van Pioenroos; 

bezoek op 22 april de Innovatiedag Pioenroos.

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren gezamenlijk deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten. 

Hoe bestrijden we schimmelziekten en onkruid. Wat is het effect op het pioengewas van afdekmaterialen, bemesting, 

teeltvervroeging en heetstookbehandelingen. Hoe zijn vochtsensoren te gebruiken? Data-gedreven telen kan mbv QMS water. 

Verder is alleen vandaag de sorteerlijn van Van Aert voor publiek in werking te zien.

Wanneer Op 22 april 2022
Waar         Van Aert Flowers BV, 
 Bouwluststraatje 15
 Breda
Tijd   in tijdsblokken

delphy.nl/microsite/innovatiedag-pioen-
roos-22-april-2022/

Mocht de regelgeving op enige wijze weer ver-
anderen, dan zullen we de organisatie van de dag 
aanpassen naar de dan geldende regelgeving.
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• Voor behoud en verbetering van bodemgezondheid is er 

een demonstratie afdekmaterialen vanuit de (internationale) 

projecten Best4soil en Leve(n)de Bodem Brabant;

• (Duurzame) bestrijding van schimmels en onkruiden;

• Bemestingsdemonstratie met verschillende producten;

• Vochtsensoren en vochthuishouding; vier sensoren zijn tussen 

het gewas in de bodem geplaatst om de voor- en nadelen van 

de verschillende vochtsensoren te demonstreren;

• QMS-water: Een model waarmee de irrigatie kan worden 

aangestuurd. Gebaseerd op o.a. data uit sensoren, 

gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting 

e.d. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – 

overschot per perceel is en waarmee de juiste hoeveelheid 

water op het juiste moment  kan worden toegepast;

• Vervroegingsmogelijkheden in de teelt waarmee tunnels een 

veel gebruikte mogelijkheid is. In het veld liggen objecten 

met ook vliesdoek in verschillende gewichten;

• Tweede groei-jaar van de pioenen die verschillende 

heetstookbehandelingen hebben ondergaan voordat ze in 

2021 zijn geplant;

• Welke fossiel-vrije energietoepassingen er mogelijk zijn op 

uw bedrijf, komt aan bod vanuit Agro Fossil Free;

• De bedrijvenmarkt is vrij te bezoeken;

• Daarnaast is er de mogelijkheid om de sorteermachine van 

Van Aert Flowers in werking te zien en uw spuitlicentie op 

het onderdeel teelt te verlengen.
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Via een rondleiding in kleine groepen worden alle objecten toegelicht die aangelegd zijn  
op het demoveld.

Betrokken bedrijven
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