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De uitdagingen zijn groot
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Proefcentrum voor Sierteelt
viert 25 jaar
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Het Proefcentrum voor Sierteelt vierde op 27 september ll. 25 jaar sierteeltonderzoek in Destelbergen. Met een nieuwe vestiging
werd in 1988 alle praktijkonderzoek in de sierteelt gebundeld op één locatie. Het PCS is in beroepsmiddens genoegzaam bekend.
Dit kenniscentrum voor sierteelt en groen in Vlaanderen specialiseert zich in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar
concrete oplossingen voor bedrijven.
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Willy De Geest

lingen in het buitenland laat het PCS toe
de nieuwste technologische evoluties
snel op te pikken en door te spelen naar
de Vlaamse bedrijven.

Belangrijke steunverleners
Het Proefcentrum geniet heel wat financiële en morele steun van belangrijke
partners. De Vlaamse overheid en de
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Voeling met de praktijk
De omslag van onderzoek naar teler
verloopt via de proefvelden en proefserres van het PCS, waar de nieuwste
inzichten klaargemaakt worden voor
innovaties in de praktijk. Het feit dat de
PCS-onderzoekers dagelijks tussen de
telers staan om mee te helpen met de
verwezenlijking van concrete oplossingen, maakt de dienstverlening van het
PCS zo uniek. Door contact met de
nagenoeg 1.000 leden heeft het PCS
zicht op de kennisnoden van deze
bedrijven. Telers en groenvoorzieners
worden per sector betrokken bij het
uitwerken van proeven. Door nieuwe
technieken te demonstreren op hun
bedrijven kunnen ze met eigen ogen de
waarde ervan inschatten. Jaarlijks
bereikt het PCS meer dan 1.000
geïnteresseerden via diverse activiteiten.
Sommige uitdagingen vergen echter
eerst nog diepgaander onderzoek, wat
vaak wordt aangepakt met de onderzoekspartners in de Technopool
Sierteelt. Een netwerk van kennisinstel-

s Huidig PCS-directeur Bruno Gobin, gewezen directeur Eddy Volckaert en voorzitter Alexander
Vercamer bundelen samen heel wat expertise inzake het praktijkgericht sierteeltonderzoek.
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optimale dienstverlening en uitstraling
van de sector.

Samenwerking op alle echelons in de
sector is voor de PCS-medewerkers
heel belangrijk zodat zij vragen en
noden uit de sector snel kunnen
oppikken. Op een ander niveau, namelijk
bij het toegepast wetenschappelijk
onderzoek, worden samen met partners
in de onderzoeksketen projecten
opgestart.
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C
s Sonja De Becker, ondervoorzitter van Boerenbond, wees op de permanente steun van het beroep
aan de werking van het PCS en prees de inzet van de leiding en het personeel. Frans Coussement,
vertegenwoordiger van Kris Peeters (links van mevr. De Becker), benadrukte de goede aanpak van
de innovatieketen in de sierteelt.
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pelig beschikbaar te maken.
Bruno Gobin: “Er wacht ons een hele
uitdaging. Vroeger dienden oplossingen
vanuit het onderzoek en de bedrijfswereld zich altijd wel op tijd aan; intussen
is er veel veranderd. De economische
realiteit en de maatschappelijke druk
zijn gericht op “minder”: minder
grondstoffen, minder energie, minder
gewasbescherming voor een hoge
kwaliteit tegen een kleinere prijs. De
marges zijn vandaag zo klein dat
bedrijven niet meer kunnen wachten tot
oplossingen uit de lucht vallen. Bedrijven moeten vandaag mee instappen in
onderzoek en innovatie, mee richting
geven aan langetermijnonderzoek en
een voorsprong opbouwen door
proefwerk op het eigen bedrijf te laten
doorgaan.“

BS

De uitdaging!
Het blijven aanbieden van duurzame en
rendabele oplossingen voor de sierteelten groensector gericht op innovatie,
blijft het belangrijkste speerpunt.
PCS-directeur Bruno Gobin stelde in zijn
toespraak dat de werking van de
voorbije decennia onder toenmalig
directeur Eddy Volckaert een sterke
basis heeft gelegd voor de toekomstige
werking. Innovatie moet in de toekomst
het verschil blijven uitmaken. Dit moet
door het PCS gestimuleerd worden door
het creatief proces te ondersteunen en
alle kennis voor de bedrijven laagdrem-
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provincie Oost-Vlaanderen geven naast
gerichte demonstratieprojecten een
belangrijke basisfinanciering voor het
praktijkonderzoek.
Via het IWT, en recentelijk ook Europa,
worden tal van onderzoeks- en voorlichtingsprojecten opgestart. Maar heel
belangrijk is ook de ondersteuning
vanuit de sector: de grote betrokkenheid
van Boerenbond en AVBS, KMLP en
KBC staat garant voor cofinanciering
van praktijkonderzoek en projecten. Ook
de participatie van telers en groenvoorzieners in de werking van het PCS vormt
een belangrijk fundament. De zeven
technische comités, samengesteld uit
een 200-tal leden uit de sector, sturen
de onderzoeksprogramma's.
Dit werd ook benadrukt door PCS-voorzitter en Oost-Vlaams gedeputeerde
Alexander Vercamer in zijn welkomstwoord. Hij vouwde meteen ook de
plannen uit voor de nieuwe investeringen op het PCS. Er wordt de volgende
jaren geïnvesteerd in serres en kantoren. Het uitgangspunt hierbij is dat men
kiest voor duurzaamheid en innovatieve
technieken waarvan de investeringskost
terugverdienbaar is op een doorsnee
sierteeltbedrijf. Ook wordt geijverd voor
een infrastructuur die zich leent voor

Dit wordt thematisch aangepakt. Zo is
er bijvoorbeeld het onderzoek over
energie-efficiënte LED-verlichting en
onderzoek over de groei van de plant
onder specifieke lichtfrequenties die de
weg openen naar meerlagenteelt: meer
planten per verwarmd volume biedt omwille van de energiekost mogelijkheden
voor de warme kasteelten. Jarenlang
onderzoek rond zowel biologische als
chemische plaagbestrijding helpt de
telers om beide strategieën goed te
combineren, en zeker vanaf 2014,
wanneer geïntegreerde plaagbestrijding
verplicht wordt.
Het PCS heeft momenteel projecten
met een vijftiental onderzoekspartners
in binnen- en buitenland naast het
unieke samwerkingsproject Technopool
Sierteelt.
"We moeten als sector keuzes durven
maken over wat we in de toekomst
willen telen en hoe we dat gaan telen.
De keuze is of we enkel willen voldoen
aan nieuwe regeltjes opgelegd vanuit
Europa –zoals elk ander bedrijf van
Lissabon tot Warschau- of toch net dat
stapje verder willen gaan en dat stapje
verder trachten te valoriseren op de
wereldmarkt. Dat zal ondernemerschap
vergen maar daar ligt de toekomst voor
onze sector.”, besluit Bruno Gobin. n
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