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Onderzoek Delphy Open Teelten: Biostimulanten 
Ook in 2023 zal er aandacht worden gegeven aan onderzoek naar biostimulanten in de open 
teelten. Er zijn tal van producten op de markt en we merken dat er vanuit telers meer vragen 
komen over de werkzaamheid en toepassing deze producten. Aan de andere kant zien we dat 
al steeds meer onderzoek wordt gedaan met deze producten. Alhoewel we hiermee op de 
goede weg zijn, zal verder onderzoek nodig zijn om aan te tonen welke producten, in welke 
teelten, onder welke condities, van toegevoegde waarde zijn.  

In 2022 is er nieuwe EU regelgeving voor biostimulanten gevormd. Deze richtlijnen 
beschrijven de kaders waar het onderzoek met deze producten aan dient te voldoen. We 
hebben als organisatie deze regels bestudeerd en zullen in 2023 ons onderzoek hierop 
aanpassen.  
Daarnaast werkt Delphy dit jaar aan een gids “groene middelen”, om het advies up-to-date 
te houden en vragen van telers te kunnen beantwoorden. In deze gids willen we een 
productenoverzicht geven met een korte uitleg over de werkzaamheid. Dit overzicht wordt 
gebaseerd op uitgevoerd onderzoek. 

We willen samen met u op zoek gaan naar biostimulanten die van toegevoegde waarde zijn 
in open teelten. Als u vragen heeft over de gids “groene middelen” of onderzoek op dit thema, 
neem dan contact met ons op. 

De gids “groene middelen” wordt samengesteld door Delphy adviseurs uit verschillende 
sectoren. Voor vragen over deze gids kunt u terecht bij Jan Salomons 

- Tel: 0653151755 

- Email: j.salomons@delphy.nl  

In de afgelopen jaren hebben we in de pootaardappelen biostimulanten onderzocht op het 
gebied van vochthuishouding, nutriëntopname, hitte/droogte stress, etc. Voor meer vragen 
over dit onderzoek kunt u terecht bij Johan Wander 

- Tel: 0651376489 

- Email: j.wander@delphy.nl  

In de teelt van B-peen licht de focus op de inzet van minder chemie om zo de exportpositie 
te verbeteren. Voor uien geldt dat er nog maar weinig chemie voorhanden is om het gewas 
gezond te houden. Onderzoek naar de inzet van biostimulanten is in deze teelten daarom 
hard nodig. Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij: Thijs Brouwer 

- Tel: 0613669637 

- Email: t.brouwer@delphy.nl  

Voor onderzoek in andere open teelten kunt u ook contact met ons opnemen.  


