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Gennaro Pisapia
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Floricoltura Pisapia, zuiderse referentie
in warme kasplanten
Floricoltura Pisapia uit Pontecagnano Faiano legt zich toe op de productie van kamerplanten. Het bedrijf bestaat uit 4 productiesites midden in een ruim gebied van 6.000 ha
ten zuiden van Salerno waar heel wat groentebedrijven zich gevestigd hebben. Tijdens het
inleidend gesprek met een van de bedrijfsleiders, werd al snel duidelijk dat het bedrijf
een ruim internationaal netwerk heeft. De twee broers Pisapia hebben ook goede
connecties in België.
Pieter Van Oost
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winkels, tuincentra en kleinere retailers zelf hun producten ophalen.

C

op

yr

Op de hoofdzetel is er een cash en
carry waar bloemenwinkels, tuincentra en kleinere retailers zelf hun
producten ophalen. Naast eigen
productie verkoopt het bedrijf hier
ook producten van binnen- en buitenlandse collega’s. In het verleden werd
ook veel gehandeld met België, vooral
dan azalea’s. Helaas loopt deze markt
al jaren moeilijk in die mate zelfs dat
ze nu nog spreken van twee pieken in
de azaleaverkoop, namelijk Pasen en
de Italiaanse moederdag.
Naast de directe verkoop via de eigen
cash en carry, doet Floricoltura Pisapia heel veel rechtstreekse handel
met plantengroothandelaars. 90% van
de afzet gaat naar Italiaanse klanten
en 10% wordt elders in Europa verkocht. Gezien het belang van de eigen
binnenlandse markt was Floricoltura
Pisapia ook actief betrokken bij de
oprichting en uitbouw van een eigen
Italiaanse vakbeurs, namelijk Myplant
in Milaan.

Naast eigen productie is er ook een cash&carry waar bloemen-
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Warme kasplanten

Het werd al heel snel duidelijk dat
Floricoltura Pisapia met zijn breed
sortiment van warme kasplanten niet
enkel een belangrijke leverancier is
voor heel Italië maar stilaan ook een
productie-hiaat in Noord-Europa
opvult. Het bedrijf kiest er bewust
voor om verder te investeren in dit
plantensegment.
Hydrangea is een belangrijke teelt.
Het jonge plantenmateriaal wordt
aangekocht bij een veredelingsbedrijf.
Jaarlijkse worden er ongeveer 180.000
stuks geproduceerd. De belangrijkste
kleuren zijn wit en lichtroze, omdat
deze kleuren veel gevraagd worden
voor trouwplechtigheden. Andere
belangrijke teelten zijn Spathiphyllum,
Anthurium, Platycerium, Calathea,
Dieffenbachia, Epipremnum …

Productie

Op de twee sites die we bezochten
zagen we dat het bedrijf goed georganiseerd is en kwaliteit en gewasveiligheid voorop staan. Op cruciale plaatsen in de serres lagen er
desinfectiematten op de grond waar
zowel medewerkers maar ook de
CC-karren over gingen. Een product
op basis van chloor zorgt er zo voor
dat mogelijke infecties niet verspreid

Hydrangea is een belangrijke teelt en is zeer in trek bij
huwelijksplechtigheden
worden over het bedrijf. Ook hier is
biologische bestrijding aan de orde.
Men werkt samen met het bedrijf
Koppert, mede omwille van een zeer
goede logistiek, mede gestimuleerd
door de aanwezigheid van de groentebedrijven in de omgeving. Elke bestelling wordt binnen de 24 uur geleverd.

Klimaat en energie

Floricoltura Pisapia investeerde een
viertal jaar geleden in een houtverbrandingsinstallatie van 1 600kW,

zodat de temperatuur in de serres op
een constante temperatuur van 20°C
kan gehouden worden. In de winter
kan in deze regio de temperatuur tot
6°C onder het vriespunt dalen. Door
deze investering is de energiekost op
dit bedrijf met 35% gedaald. De Duitse installateur van de houtverbrandingsinstallatie wou de werken enkel
opstarten als er een voldoende grote
warmwater buffertank aanwezig was.
Ook in Italië moeten houtverbrandingsinstallaties op regelmatige
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Sortiment en kwaliteit zijn speerpunten

tijdstippen verplichte rookgasanalyses laten uitvoeren. De totale serre
werd ook aangestuurd met een centrale klimaatcomputer. In de zomer
gaat men regelmatig koelen door
verse lucht aan te trekken door een
koud watergordijn. Ook zijn de serres
voorzien van schaduwnetten, om de
zomerse temperaturen te temperen.
Om een beter klimaatregime te kunnen nastreven had men graag hogere
serres gebouwd maar de regelgeving
voor ruimtelijke ordening beperkt de
hoogtes van de serres tot 6 meter.
Het gerecirculeerde water wordt
gefilterd met een omgekeerde osmose. In deze regio van Italië wordt
naast het maximaal gebruik van
regenwater, ook heel wat grondwater
gebruikt. Voorlopig wordt geen grondwaterheffing ingevoerd omdat de
grondwatertafel er niet daalt. Maar dit
verschilt uiteraard per regio in Italië.
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Tewerkstelling
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Floricoltura Pisapia heeft 50 medewerkers in dienst, bijna allen
Italianen

Dagelijkse groupage-service van/naar:
Veiling Rhein-Maas (Herongen)
Geldern - Lullingen - Kevelaer
Ruhrgebied
Turnhout - Eindhoven - Venlo

Floricoltura Pisapia heeft ruim 50
medewerkers in dienst, waarvan op
twee na, allen Italianen zijn. Wel voelt
het bedrijf aan dat het steeds moeilijker wordt om gemotiveerde medewerkers te vinden. Enerzijds heeft dit
te maken met de grote tewerkstelling
in de groentesector in deze streek
waar men voor dezelfde verdienste,
veel meer uniform werk kan uitvoeren. Dit type sierteeltbedrijf vereist nu
eenmaal een grotere plantenkennis
en de medewerkers moeten over
meer vaardigheden beschikken om
de diversiteit in het werk aan te kunnen. n
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