
UITNODIGING
PEEN TELEN IN DE TOEKOMST

www.delphy.nl

Worldwide Expertise for Food & Flowers

De sector is onderweg naar peen telen in 2030.  
Op de landelijke open middag B-peen zijn innovaties en oplossingen voor u op 1 veld op 1 
middag binnen bereik!

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 9 oktober 2019 de zesde jaarlijkse Landelijke open middag B-peen in de  

Noordoostpolder te bezoeken, georganiseerd door Delphy en ‘v/d Grond’. 

Datum   woensdag 9 oktober 2019 
Locatie     Gebr. Koenraadt,  

 Tollebekerweg 6, Espel
Programma  13.30-17.30 uur

Tijdens rondleidingen worden de diverse objecten en demon-

straties bezocht en toegelicht door consultants van Delphy. Op 

de informatiemarkt zijn diverse bedrijven met een stand en de 

catering aanwezig.

Voor alle peentelers is er veel interessants te zien en te 

horen: kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt 

staan centraal!
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• Nieuwe Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie; 

• Hoe peen kan smaken;

• Onafhankelijke rassenvergelijking;

• Druppelirrigatie met inzet van solar technologie; hoe belangrijk is een regelmatige vochtvoorziening voor peen;

• Gebruik van zaaimat en invloed op weggroei;

• Onderzoek naar plantvoeding; hoeveel stikstof heeft het gewas nodig en hoe kunnen we de groei stimuleren;

• Wat bereiken we met Trianum toepassing bij zaai;

• Wortelvlieg, onderzoeken toegelicht op het gebied van bestrijding;

• Robotisering vermindert arbeid;

• Onkruidbestrijding, wat zijn de effecten van starten in kiembladstadium;

• Driftreducerende spuittechniek ziet u bij demonstraties van Homburg, Wingssprayer en Agrifac;

• Informatiemarkt

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door Koeckhoven.net, Homburg, DT Dijkstra, Wingssprayer, Broere beregening BV, 

Dronewerkers, De Groene Vlieg, Dijksma koudetechniek, VHM machinery, R, van Wesemael, Agrifac, Howitec, Abemec, Grimme, OCI, 

Olmix, Jadis Agri, Koppert, S+dB, Carosem, Loonbedrijf Gouweleeuw, CAZ Veiligheid.

De sector is onderweg naar peen telen in 2030.  
Op de landelijke open middag B-peen zijn innovaties en oplossingen voor  u binnen bereik! 

Veel actuele aspecten van de peenteelt komen aan de orde: voor nu 
en later 


