AZALEA & RHODODENDRON
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AZALEATELERS OP HUN DAG VAN DE
VLAAMSE AZALEATELER
s Verschillende planten liggen onder netten om een donkerder blad te verkrijgen bij ID’Flor in Moerbeke.
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12 augustus werd een leerrijke, mooie en warme zomerdag waarbij de azalea- en
Rhododendrontelers 2 interessante bedrijven in Moerbeke konden bezoeken. Het areaal aan
planten dat in Moerbeke geteeld wordt, is met de jaren alleen maar uitgebreid. En ook de
automatisering en vernieuwing stond er niet stil. Hoog tijd om dat eens nader te bekijken, vonden
meer dan 55 telers en kijklustigen. De Dag van de Vlaamse Azaleateler werd dit jaar
georganiseerd door het PCS en de Vereniging van Vlaamse Azaleatelers.
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Raf Goossens bvba en Alfaplant bvba
We werden ontvangen door David die
al 25 jaar op de kwekerij werkt. Aan de
hand van een bedrijfsfilm leerden we
dat de kwekerij werd opgestart door
Pol Goossens, Pol was één van de drie
zonen van Frederick Goossens. Pol
werkte samen met zijn vader en zijn
oudste broer Cyriel op de kwekerij in het
centrum van Moerbeke. Toen teelden ze
een uitgebreid assortiment aan planten.
Van specialisatie was nog geen sprake.
In 1946 kocht Pol een bestaande bloemisterij ter hoogte van de suikerfabriek
in Moerbeke om een eigen zaak op te
starten, samen met zijn 2 zonen. Ook
hier werd een variëteit aan planten geteeld. Een aantal jaren later nam zoon
Raf het bedrijf over en specialiseerde
zich in de Rhododendronteelt.
Zoon Chris nam het vaandel over in
1985. Vanaf dan evolueerde het naar
enkel de productie van jonggoed van
Rhododendron. Het bedrijf werd begin
2005 gesplitst in twee bedrijven: Raf

s Opkweek van éénjarige planten op lavavelden bij Raf Goossens bvba.
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Sortiment
Van alle azalea’s blijft de Christinecollectie met 60% van de totale productie
de allerbelangrijkste. Er worden 4
sporten geteeld: rood, wit, zalm en
bont. Daarnaast zijn er andere Hortinno-soorten zoals Yankadi, Lady Violet
en de Classic collectie. Bijzonder is
ook de Kinku Saku, een spider-azalea
met een heel speciale bloem maar die
geen sterke groeier is. Deze wordt in
potmaten 11 en 13 geteeld. De markt
ervoor blijft beperkt maar dit plantje
met karakter wordt in sommige landen
sterk gegeerd. De enige H. Vogel-planten die op het bedrijf gekweekt worden,
zijn mini’tjes in een potmaat van 6 cm.
Dit zijn zeer moeilijk te telen plantjes
en worden dan ook bijzonder weinig
gekweekt in België.
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Alle planten staan in trays, waarbij de
planten lichtjes van de grond staan. Dit
is belangrijk voor een goede waterhuishouding. Daarvoor zijn alle buitenvelden
ook lavavelden, waarvan men uiterst
tevreden is. Hun enorme waterbassin
heeft een inhoud van 8 miljoen liter regenwater en daarnaast kan 1,5 miljoen
liter drainwater opvangen worden. In
vergelijking met een klassiek azaleabedrijf is het percentage drainwater ten
opzichte van het gietwater wel lager.
Het drainwater kan worden hergebruikt
en dit jaar werd er hiervoor een nieuwe
lagedruk UV-filterinstallatie geplaatst.
De ontsmetting met UV-bestraling
gebeurt in een buisreactor met centraal
een kwikdamplamp beschermd door
een kwartsbuis. De voedingsoplossing
stroomt tussen de kwartsbuis en de
buitenwand van de reactor.

Rhododendronplanten en 8 ha azalea’s,
waarvan de helft binnen.

In de centrale hal gebeuren alle teelthandelingen aan de planten. Daarvoor
rijden 4 vorkheftrucks continu af en aan.
Hier worden planten dus ingesneden,
verpot, vrijgemaakt van onkruid en
klaargemaakt voor verzending.
ID’Flor
Op het bedrijf van ID’Flor begeleidde
Piet Ravelingien, bedrijfsleider van de
vestiging in Moerbeke, de groep. Dit bedrijf is sedert vorig jaar nog een hectare
groter geworden. In totaal is het nu 9
ha waarvan 1 ha opkweek van 2-jaarse
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oppassen met het gieten want het zou
al snel teveel kunnen worden door de
verminderde verdamping.
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Naast Rhododendronplantgoed in 150
verschillende soorten wordt ook plantgoed van Azalea Knaphill aangeboden
en werd er een 3-tal jaar geleden ook
gestart met Vaccinium corymbosum in
verschillende soorten.

s Spectaculair openen van de nieuwe cabrio-serre bij ID Flor Moerbeke.
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Het bedrijf produceert het éénjarig
plantgoed zowel via stekken als via
in-vitro teelt. Door de expertise is Raf
Goossens bvba Europees marktleider
in de vermeerdering van Rhododendron.
De éénjarige planten afkomstig van stek
worden aangeboden in een C1.3 (14 cm
pot) en met een plantdiameter van 20
cm en de éénjarige in-vitro planten die
worden vermeerderd in eigen labo, in
een pot P11.
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Goossens bvba met hoofdzakelijk exportactiviteiten en de opkweek van eenjarige planten en Alfaplant bvba. Dit tweede
bedrijf specialiseert zich in het stekken
van Rhododendron en de vermeerdering
via in-vitroteelt. Het bedrijf biedt werk
aan een 40-tal werknemers. De totale
oppervlakte bedraagt intussen 12 ha
waarvan 3,5 ha bedrijfsgebouwen, het
merendeel onder de vorm van serres.

De andere azaleapotmaten die we op
het bedrijf aantreffen zijn 11, 13 en 15
cm. Er zijn een 15-tal variëteiten. In
de serres wordt overal waar mogelijk
met de robot op- en afgezet. Buiten op
het containerveld valt onmiddellijk op
hoeveel planten onder doek liggen. Voor
ID’Flor is dit de beste keuze: de planten
krijgen er een mooi donker blad onder.
De planten moeten wel al goed geremd
zijn vooraleer ze eraan beginnen. De
vraag wordt gesteld of dit geen problemen geeft voor bvb. verdere behandelingen. Volgens Piet niet, al moest hij
het eerst ook zelf zien alvorens het te
geloven. Maar het systeem werkt goed
en ID-Flor heeft er intussen aangepaste
beugels voor laten maken. Het is wel

De derde week van augustus start men
met ‘Lady Violet’, een vrij vroege cultivar
op 7 graden te plaatsen. Deze mooie
paarse bloem moet dan beschikbaar
zijn na half oktober.
Intussen zit ID’Flor niet stil met de
veredeling want Piet leert ons dat ‘In
Out’ is en ‘Out In’. Vandaar dat ze verder
hun grenzen verleggen met proeven
met nieuwe winterharde bladhoudende
azalea’s. ID’Flor specialiseert zich, met
de andere vestigingen, ook verder in de
teelt van Bamboe.

Techniek
Het ganse bedrijf is ook met alle mogelijke milieuwetgeving in orde en beschikt
reeds vele jaren over een UV-filter.
Het werk wordt uitgevoerd door 14
vaste werknemers + seizoensarbeid.
Spectaculair om te zien was de nieuwe
cabrio-serre voor de opkweek van Rhododendron. De vestiging in Maldegem
werd namelijk opgedoekt en de teelt is
gedeeltelijk naar Moerbeke overgekomen. De Rhododendrons worden geteeld
in 3 en 5 liter potten. De belangrijkste
cultivar voor ID’Flor is XXL. Deze variëteit onderscheidt zich door twee belangrijke kwaliteiten: een opvallend grote
bloemtros en een langere bloeiduur. De
éénkleurige kaars (nog gesloten bloemknop) is intens karmijnrood. De open
bloemen zijn tweekleurig.
XXL is een stevige groeier. De planten moeten voldoende hard worden
opgekweekt, dus de serre moet zoveel
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mogelijk open kunnen staan. Vandaar
dat werd gekozen voor een cabrio-serre waarmee je op alles kunt ingrijpen.
Het open en dicht lopen van de serre is
heel spectaculair. Dit kan op anderhalve minuut. Piet is vooral beducht voor
hagelbuien, daarvoor heeft hij een app
op zijn telefoon die hem waarschuwt
wanneer er een onweersbui aankomt en
waarmee hij het openen of dichten kan
aansturen.
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s Uitreiking van de PAK-Award aan Filip Van Laere en Piet Ravelingien.

valt dit jaar te beurt aan Filip Van Laere
uit Zaffelare en geheel toevallig ook aan
ID’Flor uit Moerbeke. De overhandiging
gebeurde door PAK-voorzitter Geert De
Waele en zijn vrouw Marijke.
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PAK-award André Verbrugge
De namiddag werd afgesloten met
een drink. Het bestuur van het Project
Azalea Kwaliteit (PAK) nam de gelegenheid te baat om de PAK-Award “André
Verbrugge” uit te reiken. Dit jaar werd
een speciaal jaar. Niet alleen bestaat
het PAK 20 jaar (wat op 14 juli uitgebreid
werd gevierd, zie vorig nummer), er was
ook een ex aequo in de stand. De eer
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Sowieso blijven de planten wel nog
iets compacter in open lucht dan in de
cabrio. Vandaar dat de serre zoveel mogelijk open staat en zodra het 4 graden
buiten is, staat alles open. Er is dan ook
weinig verschil met de buitentemperatuur. Er zijn 28 motoren nodig om alles
te sturen. Het doek rolt open van in de
nok tot in de goot.
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VERHUUR EN VERKOOP VAN CONTAINERS EN PLATEN
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TWEETS van het
Waarnemings- & Waarschuwingssysteem
VOOR ZIEKTEN EN PLAGEN IN BOOMKWEKERIJ,
TUINAANLEG & OPENBAAR GROEN

Keuze uit origineel gelabelde
CC-Containers en niet CC-Containers.

Volg ons ook op
Twitter @WWboomkwekerij

28 jun. 2017

W&W-bericht 25: #rupsen van exotische #motten
kunnen heel wat schade aan onze #planten aanrichten,
handel tijdig.
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13 jul. 2017

W&W-bericht 26: ook in de zomer dien je alert te zijn
voor o.a. #bladvlekken

ER NU!
RESERVE
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BeschikBaard strekt
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124272M99852

✓ Kleine en grote hoeveelheden
✓ Dag- en periodehuur
✓ Verkoop van niet cc-containers
✓ Verkoop van containerplaten

Traditiegetrouw werd de Dag van de
Vlaamse Azaleateler afgesloten door
een BBQ op het bedrijf van Peter Van
Der Straeten uit Zaffelare. Het werd een
lekkere en gezellige bedoening waar
heel wat afgelachen werd. n

Tel 0032 9 355 92 12
Fax 0032 9 355 66 00
GSM 0032 495 29 08 57
w w w. j o h n d e w i l d e. b e
wim@johndewilde.be

3 aug. 2017

W&W-bericht 27: #bladvergeling, #verbruining en
#vraat op te merken door aanwezigheid van #insecten
en #mijten.
17 aug. 2017

Motjes vliegen uit, maatregelen kunnen worden
genomen. W&W-bericht 28
Word lid van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem en
ontvang actueel bestrijdingsadvies. Meer info: www.pcsierteelt.be
-> waarschuwingen -> lidmaatschap of 09/353.94.70
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