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Phalaenopsis is voortdurend in
ontwikkeling
n on
en wij moeten hier in mee zijn, willen
wij onze positie behouden en versterken’, aldus Febe Floré, die samen
met Ronie Van Rysselberghe verantwoordelijk is voor de divisie 0icroʗor.
‘Ons bedrijf is sterk, zelfs het beste,
in kwaliteit maar we moeten ook onze
inspanningen richten op productdifferentiatie. En hier is investeren in
onderzoek en ontwikkeling in een
moderne representatieve infrastructuur, noodzakelijk. Het onderzoek zal
ondermeer sterk in de richting gaan
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V Febe Floré: ‘Ons bedrijf is sterk in kwaliteit maar we moeten ook onze inspanningen richten op

productdifferentiatie’
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Microʗor presenteert zijn Phalaenopsisproductie onder het M-collections
concept. ‘Het is de verzamelnaam
voor alle Phalaenopsis-rassen die het
bedrijf commercialiseert en een tool
om een heel uitgebreid sortiment op
eenvoudige wijze voor te stellen’, zegt
Febe. Er zijn 9 collecties met namen
die het onderscheid aanduiden: ‘Ex-
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van differentiatie. Aantal bloemknoppen en meertak zijn daar voorbeelden
van. Febe Floré stelt het zo: ’Wij zijn
heel sterk in veredeling, vermeerdering en acclimatisatie en we zijn ervan
overtuigd dat we door de nieuwe infrastructuur nog een grote stap voorwaarts kunnen zetten. Klanten zullen
worden uitgenodigd om de nieuwe
selecties mee te beoordelen en we
zullen over de juiste data beschikken
om elke nieuwe variëteit bij de meest
geschikte teler onder te brengen.
De Phalaenopsis-markt bereikt
stilaan de maturiteitsfase, al wordt er
op korte termijn nog een lichte groei
verwacht. Zelfs bij een stabiliserende
markt blijft Phalaenopsis de komende
jaren de belangrijkste kamerplant.
Meer dan 15% van het aantal verhandelde kamerplanten via FloraHolland
zijn orchideeën.
In 2012 werd het bestaande weefselteeltlabo van Microʗor uitgebreid. Nu
is men in de Lichtelarestraat volop
bezig aan de bouw van 1,5 ha proefserres met bijhorend kantoorgebouw;
investeringen die dit jaar moeten afgerond zijn. Daarnaast wordt ook een
bestaand kantoorgebouw dat behoort
tot bestaande acclimatisatieserres,
verbouwd en uitgebreid. Het geheel
zal voor warmte en energie worden
uitgerust met een warmtepomp en
WKK.

Groeimarkten?
Nederland is met zijn jaarlijkse afname van 140 mln. Phalaenopsis de
grootste klant van de vermeerderaars
raars
maar ook landen als Polen, Slovenië,
ovenië,,
Denemarken en de UK zijn belangrijgrijke landen. Microʗor ziet zelf nog
g een
ee
licht groeipotentieel op
p deze
ze markten
maar is van mening
g dat de
e toekomstige groei toch bij de productdifferentiatie zal liggen.
ggen.
gen Maar het geloof
geloo in
de Phalaenopsis
siss is er daarom niet op
o
verminderd. Volgens
gens
ens Febe is het duid
delijk dat in de Phalaenopsis
ook
laenopsis
aenop maar
m
in andere kamerplanten
en het belangrijk
is dat geteeld wordt naar wat de markt
expliciet vraagt. Dit wil uiteraard ook
zeggen dat vermeerderaar en kweker
steeds alert moeten blijven omdat
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quisite
White’, ‘Pretty in Pink’, ‘Emperquisit W
orr purple’,
‘Bright yellow’, ‘ Optimistic
pur
Orange’,
Velvet Rouge’, Darling Dots’
O
Ora
en ‘Sublime Stripes’.

Productuitbreiding
Uiteraard is Phalaenopsis niet het
enige jongplantensegment waarin
Microʗor zijn plaats heeft weten te
veroveren. Het bedrijf staat ook sterk
en is marktleider in de dubbelbloemige Gloxinia. Febe: ‘ Wij hebben
ervaring opgebouwd over wat de minimumvoorwaarden voor nieuwigheden
zijn, niet alleen om nieuwe dingen te
ontwikkelen maar ook om bestaande
producten te verbeteren, denk aan
uniformiteit of groeikracht. Toch is het
verhaal van productuitbreiding niet zo
eenvoudig. De markt is onvoorspelbaar geworden. Cruciale vragen hierbij zijn: Wat zal aanslaan en wat biedt
meerwaarde? Moet er gezocht worden
naar nicheproducten? Doen we dit in
samenwerking met andere bedrijven?’
Bij dit laatste heeft Microʗor ervoor
gekozen om ook met andere ʖrma’s
samen te werken en hierbij zijn ook
een aantal Belgische bedrijven. Q
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