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BOOMTELERS BEZOEKEN FRANSE BEDRIJVEN
s Bedrijf Langevin – Dampierre en Burly
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Willy De Geest, tekst en foto’s

ig

ht

Boomkwekerijen Javoy, Langevin en Allavoine waren de drie laatste bedrijven die in het kader van
de augustusstudiereis van het Verbond van Boomtelers werden bezocht. Elk bedrijf heeft zijn
eigen speciﬁek verhaal.
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PÉPINIÈRE LANGEVIN-DAMPIERRE
EN BURLY
Deze kwekerij valt in de eerste plaats op
door de onmiddellijke nabijheid van de
kerncentrale van Dampierre en Burly.
De omliggende bedrijven maken er
gebruik van het koelwater van de
centrale. Deze bedrijven betaalden de
investeringskost van de leidingen maar
hebben het koelwater gratis. Het feit dat
het koelwater niet volledig zuiver is
(zand in het water) kan wel voor
problemen zorgen in de leidingen.
Langevin specialiseert zich in een breed
sortiment bodembedekkers en siergrassen waarvan 800.000 in pot en
350.000 in container van 3 liter. Een
tweede specialiteit is haagplanten,
namelijk Cupr. Leylandii, Elaeagnus
ebbingei, Photinia “Red Robin’ en Th.
‘Atrovirens’ in pot en container van 3
liter (300.000 stuks). 90% van de
verkoop gebeurt in Frankrijk. De
landschapsaanleg en grootwarenhuisketens zijn de belangrijkste afnemers.
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s Bedrijf Langevin: verpotten en openzetten met de hand.

Het afgelopen seizoen was volgens
bedrijfsleider Christian Langevin niet zo
best met geen goede prijzen vooral in de
bodembedekkers en haagplanten. Er
was daarentegen meer stabiliteit in de
markt van de siergrassen.

JAVOY PLANTES – SAINT-CYR-EN-VAL
Deze moderne en verzorgde kwekerij,
opgericht door Nicole en Pierre Javoy, is
sinds 1984 het belangrijkste Clematisbedrijf in Frankrijk, maar heeft een
breed sortiment andere klimplanten ook
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s Javoy Plantes: een goed uitgerust klimpantenbedrijf op lava

s Bij Javoy Plantes vind je een groot gamma klimplanten die onder

deze bedrijven qua aanbod aanvullend
zijn en geen concurrenten van elkaar
zijn. De ligging van de leden van de
groep situeert zich over 4 zones: Parijs,
Nantes, Toulouse en Lyon. De groep
heeft een distributiecentrum in Parijs
waar eenmaal per week wordt aangevoerd. Alle verkopen voor de export van
de aangesloten bedrijven gaan via deze
exportcoöperatie en worden gecentraliseerd bij Cécile Duval. (www.lespepinieresdefrance.com/contact).
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insinueren: Gamme Easy (start van het
seizoen), Gamme Tradition (goede
prijs-kwaliteitverhouding), Gamme
Expression (kwaliteitsplant) en Gamme
Décor (cadeauplant).
De afzet is op het moment een moeilijke
kwestie, en het feit dat de kwekerijen
rond Orléans zich niet eendrachtig naar
de markt richten, zorgt nog voor meer
problemen, aldus de bedrijfsleidster. Op
het vlak van algemene belangenverdediging, werken deze bedrijven dan wel
goed via de beroepsvereniging FNPHP.
EXPORTGROEPERING
Om de buitenlandse markt te bewerken
is het bedrijf Javoy in de “Groupement

PÉPINIÈRE ALLAVOINE – BIÈVRES
Deze kwekerij bestaat al sinds 1926 en
situeert zich in Île-de-France, aan de
rand van de Parijse agglomeratie
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in huis; in totaal 485 variëteiten. De
bedrijfsleiding getuigt van een duidelijke
bedrijfsvisie. De planten komen van
eigen vermeerdering en worden (met
uitzondering van de vorstgevoelige) hard
opgekweekt. Het bedrijf maakt ook werk
van eigen ziektevrije selecties. Om een
constante kwaliteit te bekomen op deze
8 ha grote kwekerij werden nieuwe
lavacontainervelden aangelegd omwille
van het goed drainerend vermogen dat
de planten ziektevrij moet houden.
De jaarproductie bedraagt tussen de
350 à 400.000 containers waarvan een
groot deel in 1,5 L pot maar ook 3 L voor
de tuincentra. Er is ook blote wortel in
het aanbod. De afzet richt zich naar

meerdere gebruiksthema’s op de markt worden aangeboden.
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containerveld.

s De verkoopserres van Pépinière Allavoine

kwekerijen, tuincentra, aannemers en
ook naar de export. Het aanbod is divers
maar wordt naar de verkoop toe
opgesplitst in verschillende groepen die
een zekere richting naar gebruik toe

s Op de hoofdvestiging van Pépinière Allavoine in Bièvres staat een

sortiment bomen in kleine aantallen die momenteel gewild zijn bij de
particulier.

les Pépinièristes de France” gestapt.
Deze exportvereniging groepeert 9
bedrijven uit heel Frankrijk en biedt een
productiegamma van jongplant tot
afgewerkt product aan. Belangrijk is dat

waardoor ze een groot koperspubliek
heeft. Er zijn 2 productiesites waarvan
één van 57 ha in Normandië. Op de
helft van deze kwekerij worden
haagplanten gekweekt. Er zijn 2 ha
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ingekocht uit andere landen waaronder
ook uit België (Wetteren, Lesdain).
Particuliere verkoop in de 3.000 m²
grote verkoopruimte is goed voor 1/3
van de omzet maar de grootste omzet
wordt gehaald bij landschapsaanleggers, kwekerijen en stadsdiensten in
de regio rond Parijs. Steden in de
grote Parijse regio doen zelfs aan
samenaankoop om gunstiger prijzen
te bekomen. Het verkoopseizoen voor
deze groep start op 15 oktober en
loopt tot april. In de maanden mei en
juni wordt er enkel op particuliere
verkoop gefocust.

Zoals ook op andere bedrijven wordt ook op
dit bedrijf getracht om zo duurzaam mogelijk
om te gaan met productiemiddelen en afval
wordt zo veel mogelijk getrieerd en gerecycleerd (paletten, plastiekpotten, ….). Op de
potten wordt gewerkt met mulchproducten
tegen het onkruid.
Het bedrijf richt zich ook op tuinontwerp
en aanleg en er worden zowel grote
projecten als kleine tuinen gerealiseerd. n
De studiereis boomtelers gaf een goede indruk
van de huidige sortimentsontwikkelingen voor
de Franse markt, zowel in het segment van de
grote massa als van de specialiteiten.
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containervelden goed voor zowat
100.000 planten (sierstruiken, bodembekkers,….) tot 10 L. Ook rozen in 2
L-pot zijn een specialiteit maar er
worden ook proeven met rozen in veel
grotere potten gedaan. In Île-de-France is er 19 ha kwekerij voor vollegrondsteelten en bomen op stam.
Bij de hoofdzetel staat een grote partij
bomen maar wel in kleinere aantallen
per soort. Het gaat over bomen die
door de particulier het meest gevraagd
worden. Bomen op stam zijn momenteel erg in trek. Naast de grote eigen
productie wordt ook plantenmateriaal
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Samenstelling: W. De Geest

tum is 30/09/2018.
Het op de markt brengen en de opslag
van dit middel door de toelatingshouder
is toegelaten tot 31/03/2017. De op de
markt aanwezige voorraden mogen door
derden worden verkocht en opgeslagen
tot 30/09/2017. Het gebruik is nog
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10/10/2016: De FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu meldt dat de toelating van
het gewasbeschermingsmiddel OKAPI
GARDEN (10040G/B, 5 g/L lambda-cyhalothrin en 100 g/L pirimicarb)
niet verlengd wordt. De intrekkingsda-
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INTREKKING VAN DE TOELATING VAN OKAPI GARDEN

toegelaten tot 30/09/2018.
Okapi Garden is een insecticide ter
bestrijding van bladluizen, rupsen,
mineerrupsen/motten in ondermeer
sierplanten in open lucht en onder
bescherming en in fruitbomen. n
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JAPANSE BEDRIJVEN SPELEN BELANGRIJKE ROL IN ONZE GEWASBESCHERMING
belang. Hun producten en diensten
spelen ook een belangrijke rol in het
aanbieden van voldoende oplossingen
aan onze land- en tuinbouwers in België.
Ze zijn noodzakelijk om de vele natuurlijke vijanden die zowel de kwantiteit als
de kwaliteit van onze gewassen bedreigen, het hoofd te bieden. Zo dienden de
leidende Japanse gewaskennisbedrijven
gedurende de periode 2008-2013 maar
liefst 239 patenten in het domein van
gewasbescherming in. Dat is een kleine
25% van alle patenten die door de grote
spelers in die periode werden ingediend.
Een 4-tal Europese en een 4-tal Amerikaanse bedrijven ontwikkelen nieuwe
actieve stoffen voor gewasbescherming.
In Japan zijn dat er maar liefst 11.
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Tokyo / Brussel - Naar aanleiding van
het Belgisch Staatsbezoek aan Japan
werd een ontmoeting georganiseerd
tussen Japan Crop Protection Association
(JCPA), de Japanse federatie van de
gewasbeschermingsmiddelenproducenten en de Belgische sectorfederatie
Phytofar.
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Japan heeft een zeer sterke innovatiecluster op het vlak van de gewaskennisindustrie. De investeringen in innovatie
en ontwikkeling door deze “verre”
sectorgenoten zijn van wereldwijd

s De heer Tsuyoshi Sakamoto, Senior Managing

Director van Japan Crop Protection Association
(JCPA) (centraal links), de Japanse sectorfederatie
en mevrouw Goedele Digneffe voorzitter van Phytofar (centraal rechts) ontmoeten elkaar in Tokyo
naar aanleiding van het Belgisch staatsbezoek.
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Het aandeel van gewasbeschermingsonderzoek dat specifiek voor de Europese
markt wordt ontwikkeld, is echter
geërodeerd van 33.3% in de jaren 80
over 25% in de jaren negentig tot slechts
7.7% in de periode 2005-2014. Deze
verschuiving kent vele oorzaken.
Goedele Digneffe, voorzitter van Phytofar
vzw: “Eén van de doelstellingen van deze

ontmoeting is om Japanse R&D-ﬁrma’s te
overtuigen te blijven investeren in
innovatieve moleculen voor Europese
teelten. De Europese regelgeving voor
gewasbescherming is de strengste in de
wereld, maar dit mag geen reden zijn voor
Japanse ﬁrma’s om in hun innovatie te
gaan focussen op andere werelddelen. De
landbouw in België en Europa is er één
met de hoogste toegevoegde waarde in de
wereld, denk maar aan onze groente- en
sierteeltsector. De knowhow en kennis van
onze landbouwers is van wereldklasse en
ondernemingen in de sector investeren
fors in duurzame oplossingen voor de
landbouw.”
Voor de Belgische land- en tuinbouw zal
het netto aantal oplossingen voor de vele
ziekten en plagen in Europa nog een tijdje dalen. Belangrijk dus dat in landen
zoals Japan men aan de gewasbescherming voor de volgende generaties blijft
werken. Moeilijke jaren zoals dit jaar
tonen dat dit geen overbodige luxe is.
Voor meer info: www.phytofar.be,
info@phytofar.be of 02/ 238.97.72. n
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