oSServlDNte vDn 0000 mt en iV geVSeciDliVeerd in de SrodXctie vDn bloeiende $ntKXriXm SSDtKiSK\llXm bromeliDɋV
en orcKideen 'eze bloeiende SotSlDnten mDNen 0 vDn
KXn omzet Xit 'e reVt beVtDDt Xit blDdSlDnten zoDlV $locDViD &DlDtKeD 'ieIIenbDcKiD en StromDntKe +Xn XitgDngVmDteriDDl ZeeIVelteeltSlDnten Nomt veelDl vDn %elgiVcKe
oI 1ederlDndVe VierteeltbedriMven +et grootVte deel vDn de
SrodXctie gebeXrt onder VcKDdXZnetten 9oor de teelt vDn
orcKideen iV er ooN een Verre die in de Zinter verZDrmd
Zordt viD gDVbrDnderV $Dngezien de gemiddelde temSerDtXXr overdDg in de zomer te Koog oSlooSt iV er voor de
bloei-initiatie een aparte afdeling voorzien met airco om de
temperatXXr laag genoeg te KoXden 'e orcKideen Zorden
opgeNZeeNt in tZee potten 'e overpot zorgt ervoor dat
bladeren compacter bij de plant blijven en resulteren voornamelijN in plaatsbesparing
'e overpot Zordt bij verNoop
par
verZijderd en KergebruiNt
ebruikt

V Zaailingen bij Wallum Nurseries
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V Phaleanopsis in dubbele pot bij Marlborough Nursery

V Door
Doorzichtige
D
ge stekkok
stekkoker
kkok bij Wallum Nurseries

AV
V Airco serre voor koeling van Phaleanopsis voor bloeiinitiatie bij Marlborough Nursery

Productiebedrijf Wallum Nurseries
Wallum Nurseries is een productiebedrijf dat gespecialiseerd is in inKeemse $ustraliscKe jongplanten die gebruiNt
Zorden bij Kerstel van natuurlijNe vegetaties +un productaanbod bestaat uit bomen, struiken, bodembedekkers en
grassen 'e kZekerij Keeft een capaciteit van 00000 planten 2 Ka , en jaarlijks Zorden 1, miljoen planten geproduceerd 'e jonge planten Zorden verkocKt in langZerpige
kokers of in iets grotere potten 9ijfentacKtig procent Zordt
uit zaad geteeld Zaardoor een grote genetiscKe diversiteit
Zordt gegarandeerd 'e rest Zordt vegetatief vermeerderd
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V Stekproductie op tafels met bodemverwarming bij Wallum Nurseries

via stekken +et zaaien en uitplanten gebeurt nog Koofdzakelijk manueel +et stekken gebeurt in een doorzicKtige
koker die in de stektra\ Zordt geplaatst 'eze doorzicKtige
koker Keeft als voordeel dat de beZorteling snel en zonder
scKade aan te ricKten, beoordeeld kan Zorden 2ok voor
Ket verpotten biedt de doorzicKtige koker met zijn inkepingen een gemakkelijk s\steem Q

2

BEDRIJFSLEVEN
BOOMKWEKERIJ BOON ‘GASTVRIJ BEDRIJF 2014’

&Kris %oon is bestuurslid van de gilde
=affelare-Waasland
+et verdict van de jur\ luidde als volgt
“asielzoekers kunnen in dit bedrijf
Zerken
omdat de arbeiders niet enkel
Z
voor,
voo maar vooral samen met de Zerkgever
Zerken %eperkte talenkennis is
g
probleem 'e bedrijfsleiders legg
geen
prob
met Kanden en voeten uit als
gen alles
al
m
Ke moet +et
Ket
Het
et valt op dat de arbeiders

ht
ig
yr
op
C

%oomkZekerij %oon &Kris %oon en
,ngrid &olman uit 7ielrode Keeft een
aZard van 9lucKtelingenZerk 9laanderen geZonnen en dit voor Ket meest
gastvrije bedrijf 'eze aZardsKoZ is
Ket slotstuk van een campagne Zaarin
9lucKtelingenZerk op zoek ging naar
gastvrije initiatieven in Vlaanderen en
%russel 'at zijn initiatieven
die iets
ti
gastvrij doen voor asielzoe
asielzoekers en
vlucKtelingen 0aar
aar liefst 18
1 initiatieven deden mee
e 'e
De jur\ nomineerde
nomine
m
per categorie
rie 3 gastvrije initiatieven
init
en er Zaren zes categorien
categorien: individu,
ind
individu
vereniging, bedrijf,
rijf, scKool,
ol, bibliotKeek
ot
en gemeente
%oomkZekerij %oon bestaat
staat al meer
m
dan 2 jaar +et bedrijf startte
rtte
tte in
n 183
in Sint-Niklaas en verKuisde in 200
naar de 2ude +eirbaan in 7ielrode
de

zicK vlot aanpassen en integreren (en
Zin-Zinsituatie voor beide partijenɎ
'e Zinnaars van de Gastvrije $Zard
krijgen een geldelijke prijs van 1000
euro &Kris en ,ngrid Zillen dit bedrag
gaan besteden in Ket belang van Kun
Zerknemers
3roʖciat ,ngrid en &Kris Q

SORTIMENTSKEURING ECHINACEA
INAC
CEA

Zinning van -an Spru\t uit %uggenKout 'e plant kreeg als bemerkingen
“uitstekende standvastigKeid, zeer
Koge groeikracKt, zeer Koog ZeerstandsvermogenɎ
Ps : Het volledige artikel staat in GarP
Pra[is van deze maand Q
ten P

k ( Vemmer

KEURING ADR ROZEN IN DUITSLAND

'e Zerkgroep $'5 keurde dit jaar
meer dan 40 rozennieuZigKeden die
Zerden opgeplant in Ket 5osarium
=Zeibr¾cken 'e rozen Zerden na
drie jaar te zijn opgeplant gekeurd op
Zeerstandsvermogen en tuinZaarde

28

BS
AV

In een
n recente sortimentskeuring
sortimentskeuri
sortiment
van
(cKinaceaɋs
'uitsland Zerden
eaɋs in
n Duitsland
Zerde in totaal 2 (cKinacea
er
inacea gekeurd Zaarvan
Za
drie de Koogste
te Tuoteringen
otering kregen,
gen,
namelijk (cKinacea
purp
cea purp
urp Ɋ0ilksKaksKa
akeɋ, (cKinacea purp Ɋ3ica
%ellaɋ
ɊP
ellaɋ en
e
(cKinacea purp Ɋ3i[ie 0eadoZbriteɋ
doZbriteɋ
(cKinacea purp Ɋ3ica %ellaɋ is een
n

'e in 2014 bekroonde Zinnaars tonen
bijzondere bloei- en groei-eigenscKappen en Zorden bestempeld als
een grote stap vooruit op veredelingsniveau 2ok de bijzondere geureigenscKappen van een aantal planten Zerd
door de jur\ aangestipt
2nder de Zinnaars vinden Ze ook +edi
Grimm pɋlensec een Zinning van
/ens 5oses 5ud\ Velle  'e roos Keeft
grote piramidevormige trossen met
kleine Zitte zeer geurende Kalfgevulde
bloemen 'e struik Zordt 180 cm Koog
en kan ook als kleine klimroos gebruikt Zorden die een Koogte van 20
cm beKaalt 'e plant Keeft een dicKt
gebladerte en is zeer gezond

Verder Zerden
rde als
ls $'5-roos
ADR
ADRbekroond:
• Heidetraum
m PLUS
PLU ® :een klimoos
van Noack, Kalf gevuld en zZak geurend
• Roos met ADR-nr 1103 van Noack
• Rosenfaszination® : een karmijnrode perkroos van .ordes sterk
gevuld en licKt geurend
• Gr¦ʖn Diana® : Kel- tot zacKtroze
tKeeK\bride van .ordes sterk gevuld en rijkelijk tot intensief geurend
• 0adame Anisette® : Zitte tKeeK\bride met roze toon in Ket midden,
sterk gevuld, tKeeK\bride van .ordes, rijkelijk geurend Q
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