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De agrarische wereld is volop in 

verandering. Meer internationalisering, 

meer behoefte aan kennisontwikkeling. 

De vraag naar hoogwaardige kennis in 

Nederland én wereldwijd neemt toe. 

Delphy draagt bij aan 
• Gezondheid, voedselveiligheid, 

duurzaamheid en welbevinden voor mensen 

in deze wereld

• Optimalisatie in de productie van 

gewassen door kennisontwikkeling en 

kennisimplementatie

• Realisatie van uw doelstellingen door het 

delen van kennis en expertise door onze 

adviseurs en onderzoekers

Delphy is onafhankelijk
De zelfstandige positie van Delphy staat garant 

voor onafhankelijke en actuele kennis over teelt 

en bedrijfsvoering.

De kern van Delphy:  
Kennis ontwikkelen en 
Kennis implementeren



Kennis ontwikkelen
De kern van Delphy is het ontwikkelen van 

kennis over het telen van gewassen en het 

optimaliseren van de teeltomstandigheden. 

Door kennisontwikkeling op onze eigen 

praktijklocaties kunnen wij u en uw bedrijf 

voorzien van actuele kennis en inzichten. Op 

onze praktijklocaties ontwikkelen we op eigen 

initiatief richtinggevende kennis over teelten, 

mechanisatie, automatisering, ICT-toepassingen 

en het monitoren van teelt op afstand.

Kennis implementeren
Delphy implementeert kennis op alle terreinen 

van de teelt:

• Delphy geeft advies aan telers, boeren, 

tuinders en kwekers

• Delphy implementeert teeltconcepten

• Delphy verzorgt (maatwerk) trainingen

• Delphy ontwikkelt turn key projecten en 

voert deze uit

• Delphy neemt verantwoordelijkheid bij 

operationeel management

Onze werkwijze
Voor Delphy is kennis en kunde ontwikkelen en 

overdragen een persoonlijke en vertrouwelijke 

zaak die moet aansluiten bij de behoefte van 

onze klanten. Adviseurs en onderzoekers van 

Delphy verdiepen zich in de vraag en zetten 

persoonlijk of samen met een collega, hun 

expertise in. Delphy heeft teams per sector, regio 

of land. Uw relatie met een van onze adviseurs 

is persoonlijk, maar u kunt beschikken over de 

expertise van het gehele team. 

Delphy: Worldwide Expertise 
for Food & Flowers

Voor Delphy betekent internationaliseren 

meer dan het exporteren  van kennis. Kennis 

implementeren we lokaal. Delphy is met lokale 

experts over de gehele wereld aanwezig.  Vanuit 

lokale vestigingen of participaties spelen we in op 

de lokale taal, cultuur en vraag van onze partners.  

Dit genereert nieuwe kennis die ook in Nederland 

toepasbaar is; een win-win situatie. 



Kennisontwikkeling Kennisimplementatie Buitenlandse vestigingen

Team Improvement Centre 
Bleiswijk (glastuinbouw)

Team Berry Plaza (aardbeien)

Team KICK  
(klein- en houtig kleinfruit)

Team Onderzoekscentrum 
boomkwekerij (Boskoop)

Team Onderzoek Akkerbouw

Team Op de Es (akkerbouw 
Noordoost-Nederland)

Team Quality Carrots (wortelen)

Team UIKC (uien)

Team onderzoekscentrum 
graszaad

Team onderzoek spuittechniek

Team BioBased Innovations 
Garden (Zuidwest-Nederland)

Team Aegisto  
(gewasbescherming)

Team Projecten en Innovatie

Team Akkerbouw  
Noordwest-Nederland

Team Akkerbouw en  
Vollegrondsgroenteteelt  
Noordoost-Nederland

Team Akkerbouw en  
Vollegrondsgroenteteelt  
Zuidoost-Nederland

Team Akkerbouw en  
Vollegrondsgroenteteelt  
Zuidwest-Nederland

Team Biologische Landbouw

Team Aardbeien

Team Fruitteelt

Team Boomteelt 
en Vaste Plantenteelt

Team Bloembollen  
en Bolbloemen

Team Potplanten

Team Glasgroenten

Team Snijbloemen

Team Chrysant

Team Mushrooms

Team Support Desk

Team Education

Team Afrika

Team Azië

Team Rusland

Delphy België

Delphy China

Delphy Ethiopië

Delphy Groot-Brittannië

Delphy Japan

Delphy Kenia

Delphy Latijns-Amerika

Delphy Polen

Delphy Rusland

Delphy Spanje

Delphy Turkije

Delphy Zuid-Afrika

HortiAdvice ScandinaviaDelphy
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6700 CA Wageningen

Nederland
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