“Bij Acerta werken ze
in kleinere teams,
gespecialiseerd in
onze sector. Zo weet je
dat je altijd antwoord krijgt
van iemand met kennis
van zaken.”

ht

Surf snel naar acerta.be/tuinbouwsector of
contacteer uw Acerta-kantoor voor meer informatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de
verwerking van administratieve processen rond loonberekening,
sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de
professionalisering van uw hr-beleid. Wij ondersteunen starters,
zelfstandigen en ondernemers in elke groeifase en bij elk hr-proces.
Ook voor de land- en tuinbouwsector bouwden we een dienstverlening uit op maat. Want de kracht van mensen, dat is waar
het om draait.
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Met groene
vingers alleen
komt u er niet!
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Lieve De Ridder - Tuinbouwbedrijf T.B.O. Pittori.
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BOOMTELERS BEZOEKEN FRANSE
BEDRIJVEN
Zowel sortimentskwekers als telers die zich in bepaalde teelten specialiseren kwamen aan bod
tijdens de studiereis van augustus ll.
Willy De Geest, tekst en foto’s
PEPINIERIES MINIER – BRAIN SUR L’AUTHION
Met Minier stond een belangrijke Franse
marges zorgen binnen de groep.
boomkwekerij op het programma. De
Minier heeft een totale oppervlakte van
boomkwekerij werd in 1838 opgericht en
300 ha in productie voor 5 mln. contaibehoort nu tot de Franse groep Terrena,
nerplanten en 8 mln. jongplanten. Het
een coöperatieve met meer dan 12.000
bedrijf telt 210 medewerkers en werkt
aangesloten kwekers waaronder 91
ook met een 60-tal Franse seizoenarbeiboomkwekerijen en fruitbedrijven.
ders. Het bedrijf heeft ook contracten
Sierteelt zou voor de grootste omzetvoor onderaanneming met verschillende

andere productiebedrijven (80 – 100 ha),
goed voor een kwart van de totale
productie van Minier. Het zeer uitgebreide sortiment (1.200 variëteiten) is een
belangrijke troef waarbij veel aandacht
gaat naar eigen selecties en winningen.
Accenten hierbij zijn kleinere sierplanten
aangepast aan de kleinere tuinen en
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s Perceelsbemesting en –snoei op het bedrijf Minier.

compacte Photinia fr. ‘Dicker Toni’, een
Italiaanse selectie met betere en
sterkere vertakking. Deze selectie is
trouwens ook in België te vinden.
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In Frankrijk zijn Minier samen met
Pépinière Briant (jongplanten) en
Kerisnel (sierplanten) de grootste spelers
en grootste onderlinge concurrenten. Als
PEPINIERE CROSNIER – NAZELLES-NEGRON
Pépinière Crosnier bevindt zich in de
kwaliteit garandeert. Het betekent zoveel
omgeving van Amboise en heeft op 2
als dat deze planten garant staan voor
productiesites een 100.000 containerspecifieke kenmerken als groeikracht en
planten in productie. Het bedrijf richt zich plantspecifieke eigenschappen als bloei,
naast het algemeen boomkwekerijsortiziekteresistentie, productiviteit, geur of
ment met accent op rozen, ook op
esthetiek. Daarnaast is er ook nog het
fruitbomen en dit met een jaarproductie
Franse (en duurdere) eco-label ‘Plante
van 160.000 planten. Daarmee is dit
Bleue’. Dit label moet de garantie geven
bedrijf ook de grootste fruitbomenprodu- dat de planten op een duurzame wijze
cent van de ‘région Centre’. Het bedrijf
zijn geteeld.
richt zowel naar de retail als de particuCrosnier is één van de weinige producenlier, respectievelijk 50% en 20% van de
ten in Frankrijk die geleide en gevormde
afzet. De overige 30% gaat naar de
fruitbomen kweekt die vaak gebruik
tuin- en landschapsaanleg. Er wordt
worden in de kleinere tuinen. Het gaat
geleverd in een straal van 30 km rond
vaak over grotere aantallen. Per jaar pot
Nazelles-Négron.
het bedrijf bijvoorbeeld een duizendtal

C

Het bedrijf is gecertificeerd voor ‘Label
Rouge’ een keurmerk uit de voeding dat
nu ook voor sierplanten geldt en echte

bomen op met de dubbele U-vorm
(palmette fruitière). Het gebruikt hiervoor
degelijke en gekende variëteiten. Zo heeft

s Pépinière Crosnier is specialist in gevormde en geleide fruitbomen van
variëteiten die hun deugdelijkheid hebben bewezen.
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extra troef kon Minier een exclusief
partnership binnenhalen met de uitzending ‘Silence ça pousse’ van de TV-zender ‘France 5’ en dit voor de Franse en
Waalse markt. Planten van Minier mogen
daarom op de verkooppunten verkocht
worden met een coverpot met daarop de
naam van de populaire tuinserie.
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ruimtes, zoals balkon en terras, en
ziekteresistente rozen en sier- en
fruitplanten waaronder specifiek
appelaars. Qua sortimentsevolutie merkt
Minier een mindere vraag naar coniferen.
Photinia bijvoorbeeld zit dan duidelijk
weer meer in de lift. Hiervan worden
nieuwe selecties aangeboden zoals de

s Hortensia macrophylla en serrata (Hortensia d’Angers, Val de Loire) zijn
de specialiteit van de regio Angers. De jaarlijkse productie wordt geschat
op 7 mln. planten waarvan 80% wordt geëxporteerd, (bedrijf Minier).

het o.a. gevormde appelbomen van de
variëteit ‘Melrose’. Bedrijven die zich hier
nog in specialiseren in Frankrijk zijn
Delbard en Hardy.
Qua rozen is er een grote productie van
Rosa ‘Kadora’ die het in Frankrijk heel
goed doet in openbare beplantingen.
Deze roos staat garant voor bloeirijkdom
en –duur, zijn blinkend en bedekkend
blad en zijn gemak in groei en onderhoud.
Het valt op dat dit bedrijf kiest voor
diversificatie in planten die het hebben
bewezen en niet te ver wil gaan in specialiteiten. Dit loont niet volgens Crosnier.
Daarom zoekt het bedrijf steeds naar
vaste waarden in het productiegamma. n

s Grote productie bij Crosnier van Rosa ‘Kadora’, zeer in trek in openbare
aanplantingen in Frankrijk.
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