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INLEIDING

Binnen het Departement Landbouw en Visserij is de Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) o.a. bevoegd voor 
de voorlichting in de diverse deelsectoren van de land- en 
tuinbouw. 

De ingenieur bevoegd voor de sierteelt stimuleert en coördineert 
de groepsvoorlichting voor de sector in overleg met alle 
actoren in het werkveld en staat in voor de verspreiding en 
de doorstroming van de resultaten van het onderzoek naar de 
sector. 

Sinds 1992 worden op initiatief van ADLO de resultaten van de 
diverse onderzoeksinstellingen actief in de sierteelt gebundeld 
in de jaarlijkse uitgave ‘Sierteeltonderzoek in Vlaanderen’.  

De lay-out ervan was aan een opfrissing toe; daarom werd 
gekozen voor een meer leesvriendelijke aanpak.

In deze brochure kan de lezer kennis maken met de actuele 
onderzoekstopics en de onderzoekers die er dagelijks mee 
begaan zijn. Ze kan bij onderzoeksvragen voor de sector een 
wegwijzer zijn naar de geschikte onderzoeker.

We wensen U veel leesgenot.

THEMA’S

 WATER ALS MILIEUFACTOR

 GEÏNTEGREERDE TEELT VERPLICHT 
 VANAF 2014

 NIEUWE ZIEKTEN EN PLAGEN

 INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR 
 TEELTSTURING

 ONTWIKKELEN VAN NOVITEITEN

 IN VITRO CULTUUR

 ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
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De sierteelt is een belangrijke economische activiteit 
in Vlaanderen. Vlaanderen is tevens een Europese 
topregio qua sierteeltonderzoek. In Oost-Vlaanderen 
situeren zich 4 belangrijke onderzoekscentra die elk 
actief zijn op hun domein: de Hogeschool Gent, 
het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
(ILVO), het Proefcentrum voor de Sierteelt vzw 
(PCS) en de Universiteit Gent. Reeds in 2002 werd 
een intentieverklaring tot samenwerking tussen 
deze onderzoeksinstellingen ondertekend om de 
beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de 
sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er 
dan nog eens een aanvullende overeenkomst waarin 
de wens om de samenwerking te consolideren en 
verder uit te bouwen werd uitgesproken. 

Dit consortium, ondersteund door de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM), 

kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De Technopool 
Sierteelt is een kennisgedreven samenwerkingsverband, 
waarbij de onderzoeksinstellingen zich gezamenlijk 
profileren als kenniscentrum voor sierteelt. Deze 
technopool is een onderzoeksnetwerk dat volledig 
ten dienste staat van de overheid en de ondernemers. 
Op die manier kan de sierteeltsector en groenbranche 
blijvend bij de top behoren op vlak van kwaliteit en 
innovatie.

In het kader van het Europees project “Gent: 
bloemenregio” worden een aantal acties opgezet 
om de aanwezige kennis en de kennisinstellingen 
in de regio nauwer te laten aansluiten bij het 
ondernemerschap binnen de regio. Op die 
manier wordt enerzijds de kennisontwikkeling 
meer vraaggericht en wordt anderzijds de reeds 
aanwezige kennis beter ontsloten naar kennisvragers. 

TECHNOPOOL SIERTEELT  
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Proefcentrum voor Sierteelt

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) werd in 1988 opgericht, 
met als doel het verrichten van toegepast wetenschappelijk 
en praktijkgericht onderzoek voor alle sectoren van de 
sierteelt. Het PCS wil de brugfunctie tussen het onderzoek 
en de productiesector verstevigen en de teelttechnieken 
optimaal afstemmen op de maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met 
de overheid, de sector en de wetenschappelijke instellingen.

Via de bestuursorganen en de teeltwerkgroepen heeft de 
sierteeltsector een belangrijke inbreng in de werking van het 
PCS. De Raad van Bestuur bestaat voor meer dan 50% uit 
telers en bepaalt het beleid. De onderzoeksprogramma’s 
worden per sector uitgewerkt in Technische Comités, waarin 
zowel beroepsmensen als onderzoekers en voorlichters zetelen. 

Zowel binnen het wetenschappelijk als het praktijkgericht 
onderzoek wordt thematisch gewerkt. De belangrijkste 
onderzoeksthema’s zijn gewasbescherming, bemesting, water 
en energie. Waar het verbeteren van de teelttechnieken 
aanvankelijk centraal stond, evolueerde het sierteeltonderzoek de 
voorbije jaren meer naar milieubescherming en duurzaamheid. 
De onderzoeksprogramma’s staan dan ook meer en meer in het 
teken van milieuvriendelijke en geïntegreerde teeltmethoden. 

Niet alleen het verrichten van onderzoek, maar ook het 
verstrekken van praktijkvoorlichting en het uitvoeren van 
dienstverlening voor de sector behoren tot de hoofdopdrachten 
van het PCS. Verschillende advies- en begeleidingsdiensten 
werden uitgebouwd ter ondersteuning van een duurzame 
sierteelt. Het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor 
Boomkwekerij, Tuinaanleg en Openbaar Groen waarschuwt 
de leden voor meer dan 50 ziekten en plagen. Voor specifieke 
problemen i.v.m. waterbeheer, gewasbescherming of 
klimaatregeling kunnen de siertelers ook een beroep doen op 
de Adviesdiensten van het PCS.

De financiering van het PCS gebeurt zowel door de overheid 
als door het bedrijfsleven. Belangrijke toelagen worden verstrekt 
door de Vlaamse Overheid, het agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, 
de Provinciale Landbouwkamer, Boerenbond, het Algemeen 
Verbond van Belgische Siertelers en Groenvoorzieners, de 
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, KBC 
Bank & Verzekering, omliggende gemeentebesturen en de 
lidmaatschapsbijdragen van de siertelers.

Bruno Gobin, Directeur
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Opgericht in 1920, biedt de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen (FBW) de samenleving reeds 
meer dan 90 jaar academisch onderwijs en diensten aan 
die steunen op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. In dit onderzoek staat levende materie centraal 
en zijn land- en tuinbouw zeer belangrijke sectoren. Het 
onderwijs en onderzoek integreren biologische, fysische en 
chemische wetenschappen met ingenieurstechnieken, met als 
doel de duurzame productie en verwerking van plantaardige 
en dierlijke grondstoffen en het beheer en de bescherming van 
de natuur en het leefmilieu. In totaal studeren aan de faculteit 
meer dan 1350 studenten en een 400 doctoraatsstudenten. 
Er worden jaarlijks meer dan 400 diploma’s van doctor of 
master afgeleverd, gelijk verdeeld over Nederlandstalige bio-
ingenieurdiploma’s en Engelstalige masterdiploma’s. Binnen 
de groep bio-ingenieurs studeren ongeveer 30 percent van de 
studenten af als bio-ingenieur in de landbouwkunde.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in diverse laboratoria, die 
ondergebracht zijn in 14 vakgroepen gelokaliseerd in Gent, 
Melle en Gontrode. Door deze vakgroepen lopen 5 grote 
onderzoekslijnen nl. duurzame land- en tuinbouw, een groen 
en schoon milieu, veilige en gezonde voeding, biotechnologie 
en -energie en beheer van natuurlijke hulpbronnen. 

Het onderzoek dat ook voor de sierteler belangrijk is, situeert 
zich hoofdzakelijk binnen de vakgroepen Biosysteemtechniek 
(energie in serres), Gewasbescherming, Plantaardige Productie 
(plantenfysiologie, weefselteelt, polyploidie) en het Labo voor 
Plantecologie (eco-fysiologie). Daarnaast komen ook de 
economische aspecten van de sierteelt aan bod en wordt 
ook binnen de cel- en gentechnologie veel aandacht besteed 
aan o.a. de ontwikkeling van moleculaire diagnostische 
testen om infecties aan te tonen en van DNA merker 
technologie voor planten. Samen met de andere partners 
van het Gentse sierteeltplatform, PCS, ILVO en HoGent, zijn 
er sinds 1985 vrijwel ononderbroken gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten geweest rond o.a. optimalisatie van 
teeltsturing bij sierteeltgewassen of rond klimaatsturingen, en 
meer recent ook rond gewasbescherming. Dit spitsonderzoek 
wordt verder versterkt door de ingebruikname in 2011 van 
de serres en onderzoeksinfrastructuur die de Universiteit Gent 
samen met HoGent heeft kunnen realiseren als aanbouw bij 
de nieuwe ILVO-infrastructuur. Hierdoor zal in samenwerking 
met de partners de faculteit verder haar wereldfaam op vlak 
van sierteelt kunnen ontwikkelen en ten dienste stellen van een 
sterke Vlaamse sierteeltsector.

Guido Van Huylenbroeck, Decaan 

Faculteit Bio-Ingenierswetenschappen – Universiteit Gent
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De faculteiten Toegepaste Bio-Ingenieurswetenschappen en 
Natuur en Techniek van de HoGent zijn ‘groene’ faculteiten. 
Landbouw, tuinbouw, dier, voeding, natuur en landschap, tuinen 
en parken staan er centraal. Campussen in Gent en Melle - en 
ook een proefhoeve met onderzoekslaboratoria in Bottelare 
-staan garant voor performant onderwijs en de participatie aan 
het wetenschappelijk onderzoek voor de studenten. HoGent is 
trouwens de enige hogeschool waar nog een afstudeerrichting 
tuinbouw op masterniveau wordt ingericht. 

Hogeschool Gent organiseert zowel academische als 
professionele opleidingen in de land- en tuinbouwkunde die circa 
1000 studenten tellen. De opleiding bachelor in de agro- en 
biotechnologie omvat de afstudeerrichting groenmanagement 
en biedt de keuzemogelijkheid plantmanagement, voorheen 
tuinbouw. De opleiding master in de biowetenschappen: 
landbouw en tuinbouwkunde (industrieel ingenieur) wordt 
georganiseerd in Gent op campus Schoonmeersen. De 
tuinbouwkunde biedt de keuzepakketten tuinbouwproductie en 
landschaps- en groenbeheer. 

Beide faculteiten vormen een dynamische en groeiende 
omgeving voor onderzoek en dienstverlening. In diverse 

disciplines is er een sterke relatie tussen onderwijs, onderzoek 
en dienstverlening. Bij de landschaps- en tuinarchitecten, 
nu ondergebracht in de School of Arts, wordt bvb de 
landschappelijke structuur rond de Ieperboog bestudeerd. Dit 
onderzoek is beleidsgericht: ruimtelijke planning, erfgoedbeleid 
en toerisme. In het kader van het openbaar groen gebeurt 
dienstverlening met groenontwerpen, onderhoudsarme 
beplantingen en wegbermbeheersplanning. Voor de 
sierteeltsector is het onderzoek vooral gericht naar de in vitro 
vermeerdering. HoGent blijft samen met en voor de Vlaamse 
weefselteeltbedrijven onderzoek verrichten rond innovatieve en 
grensverleggende technologie voor in vitro vermenigvuldiging 
(nieuwe hormonen, LED’s, houtige gewassen, contaminatie...), 
alleen of in samenwerking met ILVO of UGent. 

Het onderzoek in de sierteelt wordt verder versterkt door de 
ingebruikname van een nieuw serrecomplex in 2011, dat 
samen met UGent werd gerealiseerd als aanbouw bij de 
nieuwe ILVO-infrastructuur.

Geert Haesaert, decaan Faculteit Toegepaste 
Bio-Ingenieurswetenschappen
Patrick Steelandt, decaan Faculteit Natuur en Techniek

Faculteiten Toegepaste Bio-Ingenieurswetenschappen en  
Natuur en Techniek - Hogeschool Gent 
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ILVO is een jonge Vlaamse onderzoeksinstelling (opgericht op 
1 april 2006), maar heeft een rijke federale geschiedenis. 
In de huidige structuur omvat ILVO vier Eenheden: Plant, 
Dier, Technologie & Voeding en Landbouw & Maatschappij. 
Elke Eenheid is op zijn beurt onderverdeeld in een aantal 
onderzoeksdomeinen. 

Sierteelt neemt binnen ILVO een voorname plaats 
in. Logischerwijze situeert het meeste onderzoek op 
sierteeltgewassen zich binnen de Eenheid Plant met diverse 
projecten omtrent o.a. genetica, veredeling, ecofysiologie, 
gewasbescherming,. Maar ook bij Technologie & Voeding (o.a. 
spuittechniek, energie in de kas, oogst- en sorteerapparatuur) en 
Landbouw & Maatschapij (o.a. socio-economisch onderzoek, 
inplanting van glaszones) is er aandacht voor sierteelt-
gerelateerde onderwerpen. 

De missie van ILVO is een rendabelere en duurzamere landbouw 
- en dus ook tuinbouw - te stimuleren via wetenschappelijk 
onderzoek. Het basis- en toegepast onderzoek worden 
door de overheid gebruikt om het beleid uit te stippelen. 
Anderzijds wil het ILVO-onderzoek ook erg relevant zijn 

voor de uitdagingen van de Vlaamse boer en tuinder. ILVO 
werkt dan ook in heel wat onderzoeksprojecten samen met 
telergroeperingen of individuele bedrijven. Geaccrediteerde 
laboratoria zoals het Diagnosecentrum voor ziekten en plagen 
en het analyselaboratorium Plant –Teelt en Omgeving staan ten 
dienste van elke individuele sierteler. 

Vlaanderen staat in sierteeltkennis en -onderzoek zeer sterk. 
In heel wat onderzoeksprojecten omtrent sierteelt werkt ILVO 
samen met het PCS, UGent of HoGent. De complementaire 
expertise en kennis van de 4 onderzoeksinstellingen laat toe om 
complexe innovatievragen vanuit de sector te beantwoorden. 
Op die manier bouwt ILVO mee aan de toekomst van een 
competitieve Vlaamse sierteeltsector, met aandacht voor de 
omgeving waarin de sector actief is. Dat ILVO echt gelooft in 
de toekomst mag ook blijken uit de belangrijke investering in 
een nieuw serre- en onderzoekscomplex.  

Erik Van Bockstaele, Administrateur-generaal 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO
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Water is een kostbaar goed dat in de toekomst nog schaarser 
zal worden. Duurzaam en efficiënt omspringen met water is dus 
een belangrijke uitdaging.

Een goed werkend irrigatiesysteem is hierbij van groot belang. 
Door de juiste dosis water op het juiste moment wordt het 
watergebruik geoptimaliseerd en is de plant minder gevoelig 
aan stress. Omdat hemelwater meestal van prima kwaliteit is 
wordt de opvang ervan gestimuleerd. Het kan opgevangen 
worden in een watersilo of een foliebassin. Onderzoekers van 
het PCS kunnen de teler adviseren over efficiënte technieken om 
het water op te vangen en te gebruiken.

Het Mestdecreet legt de sierteler een aantal verplichtingen op, 
om zo de verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater met 
nitraat en fosfaat te verminderen. Elke sierteler met permanente 
overkapping moet beschikken over een opvangcapaciteit 
om drainwater dat niet wordt hergebruikt als voedingswater 
(restwater of spuistroom genoemd) te kunnen opvangen. De 
grootte van de opslag is vastgelegd in het Mestdecreet. Dit 
restwater dient op een milieubewuste manier te 
worden verwerkt. Onderzoekers van het PCS 
kunnen de teler begeleiden bij het zoeken naar 
de beste oplossing om aan de voorwaarden 
gesteld in het Mestdecreet te voldoen.

WATER EN BEMESTING ALS MILIEUFACTOREN

Telers bewust maken van het belang van een juiste irrigatie- en 
bemestingsstrategie om de uitspoeling van nutriënten te beperken 
kan een belangrijke bijdrage leveren tot duurzame landbouw. 
Goede kwaliteit startwater in de sierteelt zal spui verminderen, 
zodat het geloosde water de MAP-normen niet overschrijdt. Een 
doordachte bemestingsstrategie op containervelden verhoogt 
bovendien de opname-efficiëntie, waardoor uitspoeling sterk 

omlaag kan. Het uitwerken van nieuwe en verbeterde 
technieken op het vlak van bemesting en irrigatie is een 
belangrijk onderdeel om te voldoen aan de verstrengde 
bemestingsnormen. 

Tineke De Wilde, PCS 
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Duurzame bemesting behoudt het evenwicht tussen optimale 
plantengroei en een goede oppervlaktewaterkwaliteit. Zij berust 
onder andere op voldoende staalnames en analyses van bodem 
en plant, alsook op een goede kennis van de lokale bodem. 
Hoe beter de nutriëntenbehoefte van het gewas bekend is, hoe 
gerichter de bemesting kan gebeuren. Emissiearme aanwending 
van meststoffen helpt de vervuiling uit de lucht door ammoniak 
tegen te gaan. Vervuiling door uitspoeling en afspoeling van 

nutriënten (vooral nitraat) en aanrijking van 
fosfaat in de bodem dienen geminimaliseerd 
te worden. 

Kris Dhaese, PCS 

Bemesting maakt reeds meerdere jaren deel uit van de 
onderzoeksthema’s van het PCS om de siertelers te helpen een 
zo goed mogelijk bedrijfseconomisch resultaat te halen. Niet 
alleen de economische aspecten maar ook teelttechnische en 
milieukundige aspecten worden steeds in acht genomen. We 
streven ernaar om binnen de geldende bemestingsnormen van 
het mestactieplan, intussen MAP IV, kwaliteitsvolle planten te 
bekomen door adequaat om te gaan met bemesting. Zowel in 
containerteelt als in volle grond worden reeds meerdere jaren 
inspanningen gedaan om de toegediende 
meststoffen zo efficiënt mogelijk door de 
planten te laten opnemen. 

Dominique Van Haecke, PCS 
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Voor de meeste bedrijven is het aangewezen te werken 
volgens een gesloten teeltsysteem met waterrecirculatie om aan 
de normen van het Mestdecreet te voldoen. In het drainwater 
kunnen zich evenwel pathogenen bevinden. Om een massale 
verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers te voorkomen, 
is het aanbevolen het gerecirculeerde water te ontsmetten 
alvorens het terug te gebruiken. De technieken daartoe zijn 
langzame zandfiltratie en UV-ontsmetting. Bij de keuze van de 
meest geschikte methode op uw sierteeltbedrijf kunt u steeds 
advies inwinnen op het PCS te Destelbergen.

WATER EN BEMESTING ALS MILIEUFACTOREN



17

Het voorbereidend onderzoek op PCS en ILVO liet het PCS toe 
om vanaf 2003 heel wat recirculerende bedrijven in de praktijk 
op te volgen. Reeds zeven jaar onderzoeken we in de zomer 
tweewekelijks de werking van de langzame zand- en UV-filters 
van de deelnemende bedrijven. Dit zijn onbetaalbare ervaringen. 
Daarnaast zijn we acht jaar bezig met het opvolgen van twee types 
rietvelden om het spuiwater milieukundig verantwoord te kunnen 
afzetten. Ook rond het uitrijden van spuiwater werd 
reeds heel wat expertise opgedaan.

Els Pauwels, PCS

Duurzaam watergebruik is reeds vele jaren een belangrijk 
onderzoeksthema op het PCS. De Adviesdienst Water zorgt 
ervoor dat deze kennis doorstroomt naar de sector en helpt de 
sierteeltbedrijven onder meer bij de bepaling van de waterbehoefte 
van het gewas, de opslagcapaciteit voor hemelwater, het 
dimensioneren van een recirculatie- en ontsmettingssysteem en het 
voldoen aan de voorwaarden van het Mestdecreet. 

Marijke Dierickx, PCS
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De Europese wetgeving bepaalt dat de ganse landbouwsector, 
dus ook de sierteelt, de basisprincipes van de geïntegreerde 
beheersing vanaf 1 januari 2014 moet toepassen in de 
praktijk. Deze vorm van beheersing gaat nog een stuk verder 
dan de geleide chemische beheersing van plaagorganismen: 
er worden meer selectief werkende middelen gebruikt en er is 
speciale aandacht voor de instandhouding en zelfs de opbouw 
van het potentieel aan natuurlijke vijanden. Bij de geïntegreerde 
beheersing komen de selectief werkende chemische middelen 
bij voorkeur op de laatste plaats – als correctiemiddel, zodat 
het nadelige effect hiervan op omgeving en nuttige fauna tot 
een minimum beperkt blijft. 

In een aantal onderzoeksprojecten van ILVO, PCS, HoGent 
en UGent worden verschillende aspecten die kunnen 
bijdragen tot een verdere implementatie van de geïntegreerde 
beheersing in de sierteelt onderzocht. De nadruk ligt 
hierbij op monitoringsmethoden, fenologische studies van 
plaagorganismen, kennisopbouw en toepassing van de 
natuurlijke vijanden en het maximaal gebruik van natuurlijke 
biodiversiteit. 

De monitoring van schadelijke organismen op het eigen 
bedrijf is misschien wel het belangrijkst in de geïntegreerde 
gewasbescherming. Op basis van oriënterend onderzoek wordt 
een goed onderbouwd waarschuwingssysteem uitgewerkt. Er 
wordt eveneens expertise opgebouwd rond milieuvriendelijke 
gewasbescherming, waarbij biologische bestrijders van plagen 
en ziekten goed kunnen gecombineerd worden met gepaste 
chemische middelen. Door de grote diversiteit in teelten moeten 
de specialisten schadedrempels en bestrijdingsefficiëntie 
voor een zeer groot aantal ziekten en plagen vastleggen. 
Gewasveiligheid ( en kwaliteit?) speelt een belangrijke rol in 
de keuze van een bestrijdingsstrategie. 

Samenwerking tussen onderzoek en toeleveringsbedrijven 
blijft noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende 
bestrijdingsopties te behouden. 

GEINTEGREERDE TEELT VERPLICHT VANAF 2014

IPM of zogenaamde ‘Geïntegreerde Bestrijding’ wordt dé methode om 
duurzaam te kunnen bestrijden. Een essentieel onderdeel hierin is het 
gebruik van biologische bestrijders of biopesticiden. Het onderzoek rond 
de gebruikswaarde en optimale gebruikscondities van deze bestrijders 
is daarom één van de topactiviteiten op het PCS. De toepassing van 
deze nuttige organismen laat toe om behandelingen met chemische 
gewasbeschermingsmiddelen uit te stellen. Net zoals bij het gebruik 

van antibiotica in de medische wereld blijven deze producten 
hierdoor krachtiger. Er is namelijk minder resistentie-opbouw 
mogelijk door insecten, mijten of schimmels, maar er ligt ook 
minder schadelijk residu op de bladeren. Hierdoor gaan 
uiteindelijk zowel chemie als biologie beter werken.

Marc Vissers, PCS
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Een goed evenwicht tussen biologische bestrijders en chemische 
middelen is de sleutel tot een succesvolle geïntegreerde bestrijding. 
Daarom staat dit onderzoek op het PCS centraal: werking van roofmijten 
onder diverse wisselende klimaatsomstandigheden, neveneffecten van 
chemische middelen op de bestrijders, proeven met nieuwe producten 
voor erkenning, methodes om bestrijders duurzamer uit te zetten, werken 
met verblazers voor een betere verdeling van roofmijten, verbeteren 

van de spuittechniek, cursussen over het herkennen van 
ziekten, plagen en geïntegreerd bestrijden, posters, 
nieuwsbrieven, adviesverlening op de bedrijven,… 
Geïntegreerd bestrijden is toekomstgericht denken. Het 
PCS helpt u graag bouwen aan een mooie toekomst op 
uw bedrijf.

Joachim Audenaert, PCS
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Een degelijke en praktisch haalbare geïntegreerde bestrijding is enkel 
mogelijk als de adviezen en handelingen steunen op een grondige 
kennis van de levenscyclus, het gedrag en de interacties tussen de 
plaagdieren, waardplanten en teeltomstandigheden. Zo wordt er 
bijvoorbeeld bij weekhuidmijten gekeken naar de meer fundamenteel 
wetenschappelijke aspecten van de plaagbiologie, de interactie tussen 
waardplant en de belagers. Uiteindelijk worden deze bevindingen 
getoetst op hun praktische haalbaarheid in reële kweekcondities en 
vormen ze de basis voor een voorspellingsmodel om de sector gericht 
én geïntegreerd preventief te laten handelen. 

Bart Van Delsen, PCS  

GEINTEGREERDE TEELT VERPLICHT VANAF 2014
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Het onderzoek van het Laboratorium voor Agrozoölogie van de 
Vakgroep Gewasbescherming richt zich op de biologie en beheersing 
van schadelijke insecten, mijten en nematoden in open veld en kas. De 
nadruk ligt op de geïntegreerde bestrijding van deze gewasbeschadigers, 
gebaseerd op een efficiënt en rationeel gebruik van de beschikbare 
bestrijdingsmiddelen en -strategieën. 

Patrick De Clerq, Luc Tirry, Guy Smagghe, UGent, 
Vakgroep Gewasbescherming

Naast mijn fundamenteel en toegepast onderzoek omtrent de fysiologie 
van insecten en de geïntegreerde bestrijding van rupsen, kevers en 
bladluizen met nieuwe chemische en natuurlijke insecticiden aan het Labo 
voor Agrozoölogie, richt ik me ook op hommels. Deze nuttige insecten 
kunnen immers ideaal ingezet worden als vectoren voor een meer 
efficiënte verspreiding van nuttige microbiële preparaten (biologische 
controle producten). Eigen onderzoek met aardbei als model heeft 
reeds het nut van dit systeem van entomovectoring bewezen om de 
biologische bestrijding van schadelijke plantpathogenen te verbeteren. 

Guy Smagghe, UGent, 
Vakgroep Gewasbescherming
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De geïntegreerde beheersing kan op termijn uitmonden in een stabieler 
biologisch systeem, een reductie van het aantal behandelingen, en een 
vermindering van het risico op resistentie van het schadelijk organisme 
tegenover het gebruikte bestrijdingsproduct. Hoe meer kennis over de 
plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden, de teelt(techniek) en de 
werking en nevenwerkingen van de gewasbeschermingsmiddelen, hoe 
groter de kans op slagen van de geïntegreerde beheersing in de sierteelt. 
De verantwoordelijkheid is hier gedeeld: de onderzoeksinstellingen en 
de praktijkcentra kunnen oplossingen aanreiken voor actuele problemen 
via verder doorgedreven onderzoek, begeleiding en opleiding. De 
teler moet zich inwerken in deze problematiek 
en de “basisprincipes van de geïntegreerde 
beheersing” verder toepassen in de praktijk. 

Hans Casteels, ILVO, Gewasbescherming  

Het onderzoek aan het laboratorium voor Fytopathologie (Vakgroep 
Gewasbescherming, Universiteit Gent) is gericht op de niet-
chemische, geïntegreerde bestrijding van plantenziekten. Het 
vertrekt van het idee dat een beter inzicht in plant-pathogeen 
interacties en de epidemiologie van de pathogeen noodzakelijk 
is om een aangepaste bestrijdingsstrategie te kunnen ontwikkelen. 
Het labo verricht zowel fundamenteel als toegepast onderzoek in 
samenwerking met ILVO, de Hogeschool Gent en de proefcentra. 
Er wordt ondermeer onderzoek gedaan in verband met (1) basale 
en geïnduceerde resistentiemechanismen in planten en de rol van 
plantenhormonen in deze processen en (2) biologische bestrijding 
van plantenziekten door het toedienen van antagonisten of door 
het stimuleren van natuurlijke ziekteonderdrukkende microbiële 

populaties in de bodem. 

Monica Höfte, UGent, Gewasbescherming
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In boomkwekerijgebieden hebben wij een groot potentieel aan mijten 
vastgesteld die als predatoren zouden kunnen ingezet worden tegen 
schadelijke mijten. Vooral de aanwezigheid van Amblyseius 
andersoni, die ook voor de biologische beheersing van spint- 
en roestmijten commercieel wordt gekweekt, is interessant. 
Op dit ogenblik gebeurt er onderzoek naar de moeilijk te 
beheersen galmijt Cecidophyopsis malpighianus, die in 
de teelt van laurier heel wat schade veroorzaakt. Ook hier 
worden de natuurlijke vijanden geïnventariseerd die mogelijk 
een rol kunnen spelen bij de onderdrukking van deze galmijt.  

Johan Witters, ILVO, Gewasbescherming  
 

Ook in de sierteelt zijn innovatieve spuittechnieken belangrijk in het 
streven naar een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Bovendien zijn deze technieken minder arbeidsintensief, veiliger voor 
de gebruiker en kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het voorkomen 
van resistentieproblemen. 

David Nuyttens en Dieter Foqué, ILVO, 
Agrotechniek 
 

Weekhuidmijten vormen een belangrijk probleem in de sierteelt. 
In ons onderzoek trachten we inzicht te krijgen in de natuurlijke 
defensiemechanismen van de plant, zoals de rol van jasmijnzuur.

Gil Luypaert, ILVO, Toegepaste Genetica en Veredeling



24

GEINTEGREERDE TEELT VERPLICHT VANAF 2014

Het labo voor Fytofarmacie doet voornamelijk onderzoek naar residuen 
van gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouwgewassen, 
milieubemonstering van zowel bodem, water als lucht en bestudeert de 
neveneffecten van behandelingen. Het labo ontwikkelt o.a. indicatoren en 
modellen ter evaluatie van de impact van gewasbeschermingsmiddelen 
op het milieu. Tevens wordt aandacht besteed aan het risico op blootstelling 
bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in 
de keten. Studie van drift tijdens en na de toepassing 
van gewasbeschermingsmiddelen wordt eveneens in 
ons labo onderzocht. 

Pieter Spanoghe, UGent, Vakgroep Gewasbescherming 
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De introductie van de geïntegreerde gewasbescherming in de 
boomkwekerij is ook gebaseerd op het potentieel van natuurlijk 
voorkomende vijanden van plaagorganismen. In een pas gestart 
onderzoek trachten we geïntegreerde gewasbescherming in de 
bedrijven te introduceren of te verbeteren door de teeltplanning van 
het bedrijf te optimaliseren. Hiervoor dient men inzicht te krijgen in 
de diversiteit aan insecten en mijten die voorkomen op verschillende 
laanboomsoorten. 

Hagen en bloemenranden op het bedrijf kunnen eveneens een bron van 
nuttige insecten en mijten zijn. Dit deel van het project zal uitgevoerd 
worden op een proefperceel met linde Tilia cordata. Hiertoe worden 
3.000 bomen geplant op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. 
Op de bomen worden verschillende plagen opgevolgd. De invloed van 
nuttige insecten op deze plagen wordt nauwkeurig waargenomen.

Het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit op perceelsniveau kan 
een belangrijke bijdrage betekenen voor een duurzamere teelt.

Anneleen De Vos, 
Véronique De Bleeker, 
Lucien Verschoren, 
HoGent, Campus Melle
 



26

Het fytosanitair beleid in België voorziet in maatregelen om de 
insleep van organismen schadelijk voor planten en plantaardige 
producten te voorkomen en hun verdere verspreiding te 
beperken. De toenemende internationale handel en het transport 
van mensen en goederen zorgen voor een constante dreiging 
van invoer van nieuwe, potentieel gevaarlijke organismen voor 
onze plantaardige productie.  

Binnen de EU-regio zijn de teelten, teelttechnieken en 
klimatologische en economische omstandigheden zo divers 
dat een studie op nationaal niveau nodig is. In eerste instantie 
wordt de status van het organisme in ons land bepaald.  
Op basis van die resultaten oordeelt de NPPO (Nationale 
Plant Protectie Organisatie) dan of een uitgebreide ‘Pest Risk 
Analyse’ (PRA) nodig is. Beide instrumenten dragen bij tot een 
succesvol fytosanitair beleid. De resultaten dienen eveneens te 
voorkomen dat bepaalde organismen in de EU onterecht als 
quarantaine-waardig worden bestempeld.

Bepalen van de aanwezigheid van 
schadelijke organismen voor planten

Het bepalen van de aanwezigheid (status) van een 
organisme binnen België steunt in de eerste plaats op het 
verzamelen van informatie over meldingen van symptomen 
en aantastingshaarden. Aanvullend wordt er een uitgebreide 
survey gedaan en bij het aantreffen van nieuwe haarden wordt 
ook de oorsprong getraceerd. 

ILVO voert op die manier statusbepaling uit voor een aantal 
virussen en viroïden. Meer specifiek voor de sierteeltsectorgebeurt 
dit bijvoorbeeld voor het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV), 
het chrysantendwergziekteviroïde (CSVd) en het tomaten 
“apical stunt” viroïde (TASVd). Voor surveys op viroïden is er 
de moeilijkheid dat hun aanwezigheid in veel sierplanten 
symptoomloos blijft. Hierdoor, en door hun relatief groot 

NIEUWE ZIEKTEN EN PLAGEN
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waardplantenbereik, kan algemeen gesteld worden dat het 
risico op verspreiding groot is. Ook voor vier Liriomyzasoorten 
(mineervliegen) en Diaphania perspectalis (buxusmot) wordt de 
status bepaald. Liriomyza is problematisch in de glasgroenteteelt 
en sierteelt en over Diaphania perspectalis ontbreken er 
vooralsnog gegevens. De larven veroorzaken belangrijke 
ontbladering in buxus.  

‘Pest Risk Analyse’ van quarantaine- en 
alert-organismen

Een aantal organismen kunnen potentieel belangrijke schade 
toebrengen in de plantaardige sector. Via een PRA wordt 
de mate van dit potentieel ingeschat en kan het beleid deze 
organismen al dan niet als quarantainewaardig klasseren, 
met beleidsmaatregelen tot gevolg. Een dergelijke PRA 
wordt uitgevoerd aan de hand van informatie over o.a. de 
aanwezigheid en de verspreiding, de kans op introductie, 
overleving en vestiging in onze omgeving en teelten, en de 
scenario’s en effectiviteit van beschikbare methoden voor 
beheersing van de ziekteverwekker en de schade. Indien 
deze informatie niet voorhanden is, wordt ze verzameld via 
onderzoek. De rapportering gebeurt volgens een uitgebreide 
internationaal aanvaarde procedure. Recent zijn er door ILVO 
PRAs opgemaakt voor de regio België. Twee daarvan hebben 
betrekking op de sierteelt; een PRA voor Fusarium foetens, een 
schimmelziekte op Begonia, en een PRA voor Xanthomonas 
axonopodis pv. dieffenbachiae, een bacterieziekte op 
Anthurium. 

Momenteel werkt ILVO ook mee aan een studie over de risico’s 
op overdracht van het aardappelspindelknolviroïde (PSTVd) 
vanuit de sierteelt naar tomaat en aardappel. De resultaten 
hiervan zullen mee opgenomen worden in een nog op te 
maken PRA voor PSTVd.

Beheersing van opkomende plagen en ziekten

Recent doken enkele vroeger minder bekende gewasbelagers 
op in de sierteelt, of kenden ze een sterke uitbreiding. Als 
een bedrijf geconfronteerd wordt met nieuwe plagen of 
ziekten moeten snel efficiënte beheersmaatregelen genomen 
worden. Het PCS voert jaarlijks proeven uit om de beste 
bestrijdingsstrategieën vast te leggen. Gedetailleerd onderzoek 
naar de fenologie en verspreiding van plagen en ziekten 
laat de juiste bestrijdingskeuze toe. Dit onderzoek loopt 
zowel op het PCS als bij verschillende praktijkbedrijven. 
Door proeven uit te voeren die de efficiëntie van nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen bepalen kan het PCS de 
erkenning van nieuwe middelen in de sierteelt ondersteunen. 

 

 

Reeds 15 jaar ondersteunt het Waarschuwingssysteem 
de telers, tuinaannemers en openbare besturen bij de 
toepassing van een beredeneerde gewasbescherming. Via 
waarschuwingsberichten wordt de doelgroep op de hoogte 
gebracht van het ideale moment van bestrijding. Jaarlijks 
worden nieuwe parasieten opgenomen in de berichtgeving. 
Actuele zaken betreffende ziekten en plagen worden via actua-
berichten gemeld. In 2010 werd ruime aandacht besteed aan 
het leren (her)kennen van ziekten en plagen, dit o.a. via de 
wandelvoordrachten. 

In de toekomst ligt een verplichte geïntegreerde 
beheersing van ziekten en plagen voor 
de sierteelt in het verschiet. Dé basis voor 
geïntegreerde beheersing is het ‘waarnemen’ 
van ziekten, plagen en natuurlijke vijanden. 
Meer dan ooit zullen waarnemingen 
helpen bij de beslissing of het al dan niet 
nodig is een maatregel te treffen of een 
bestrijding uit te voeren. De uitdaging van het 
Waarschuwingssysteem is naast het adviseren 
in dit beslissingsproces, de sector optimaal te begeleiden bij 
het aanleren van verschillende waarnemingstechnieken.

Liesbet Van Remoortere, PCS
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Naast het waarnemen van ziekten, plagen en natuurlijke 
vijanden impliceert geïntegreerde beheersing ondermeer een 
goede kennis inzake de efficiëntie van chemische en biologische 
gewasbeschermingsmiddelen en hun nevenwerking tegenover 
niet-doelorganismen. Na uitvoering van screeningsproeven 
met nieuwe middelen of toetsing van een reeks middelen 
tegen nieuwe ziekten of plagen, worden gestandaardiseerde 
erkenningsproeven uitgevoerd om voor deze producten een 
erkenning voor gebruik in de sierteelt te bekomen. Dankzij het 
unieke systeem in België, waarbij de uitvoering van dergelijke 
proeven binnen 4 gewasgroepen volstaat om een erkenning te 
bekomen voor de volledige sierteelt, is er het laatste decennium 
een grote reeks van middelen toegelaten voor gebruik in de 
sierteelt. 

Recent was er nog de erkenning van efficiënte middelen ter 
bestrijding van Cylindrocladium buxicola, wat noodzakelijk 
was om de buxusteelt voor een 
verdere uitbreiding van de ziekte te 
vrijwaren.

Filip Rys, PCS

In mijn labo wordt fundamenteel onderzoek verricht naar de 
reactie van de plant op een infectie met wortelknobbelaaltjes 
of met migratorische cystennematodenen. Wij kijken heel 
speciaal naar de plantengenen die aangestuurd worden bij 
de aaltjesinfectie en naar de nematodeneiwitten die deze 
veranderingen uitlokken. We kijken ook na of methoden 
kunnen ontwikkeld worden die het voeden van het aaltje in 
de waardplant kunnen blokkeren. Dit 
kan in een verder stadium ook voor 
sierteeltgewassen interessant zijn. 

Lieve Gheysen, Vakgroep Moleculaire 
Biotechnologie, UGent
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Het onderzoek omtrent gewasbescherming aan het ILVO 
focust op 4 zaken: methoden voor detectie, identificatie en 
diagnose van ziekten en plagen op planten,de relatie tussen 
de pathogeen en zijn waardplant, de invloed van de bodem 
en het substraat op de ziekteweerbaarheid van de plant, en 
strategieën voor de beheersing van belangrijke ziekten en 
plagen in land- en tuinbouw in Vlaanderen. Als kenniscentrum 
en Nationaal Referentielaboratorium wil de dienst een 
constructieve rol spelen in de communicatie 
tussen de sector en het nationaal beleid dat 
verantwoordelijk is voor de toepassing van 
quarantaine regelgeving en bescherming 
van plantenproductie en groene omgeving. 

Martine Maes, ILVO, Gewasbescherming

Wij beschikken over een wereldwijde collectie van Puccinia 
horiana isolaten (Japanse roest) op chrysant waarvan de 
pathotypes werden bepaald. Een combinatie van bepaalde 
isolaten wordt gebruikt in het DiagnoseCentrum voor Planten 
(DCP) voor het toetsen van de resistentie van chrysantencultivars.

Matthias De Backer, ILVO, 
Gewasbescherming

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae kan een 
Anthurium-kwekerij behoorlijk wat last bezorgen. Voortdurende 
waakzaamheid en preventieve fytosanitaire maatregelen zijn 
de beste garantie om insleep van de onzichtbare vijand te 
beletten. Het Diagnosecentrum voor Planten beschikt over de 
nodige instrumenten om de bacterie snel en precies op te 
sporen en er werd een uitgebreide analyse uitgevoerd over 
het risico van deze pathogeen voor onze 
sierteelt. 

Johan Van Vaerenbergh, ILVO, 
Gewasbescherming  
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Gezien de snelle uitbreiding van de schimmel Cylindrocladium 
buxicola bij buxus is er vanuit de sector een dringende vraag 
naar kennis over deze ziekteverwekker. Het PCS en ILVO 
hebben een vierjarig project aangevat. Er gebeurt onderzoek 
naar de methoden van verspreiding, overleving en insleep 
van de ziekte op de bedrijven. Op langere 
termijn kan de verworven kennis leiden tot de 
ontwikkeling van resistente cultivars. Het geheel 
van chemische en teelttechnische maatregelen 
en het gebruik van waardplantresistentie moet 
uiteindelijk leiden tot een goede beheersing van 
de ziekte en het veilig stellen van de Vlaamse 
buxusteelt.

Björn Gehesquière, ILVO, Gewasbescherming 
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Ter bescherming van tuinbouw, openbaar groen en bossen 
zijn er sinds 2002 EU fytosanitaire noodmaatregelen 
tegen Phytophthora ramorum. Via onderzoek naar de 
verspreidingswegen, diversiteit, cultivargevoeligheid, overleving 
en chemische bestrijding worden wetenschappelijke gegevens 
verzameld die ten goede komen aan de beheersing op de 
bedrijven en die beleidsmakers kunnen 
gebruiken in verdere risico-analyses. 

Kurt Heungens, ILVO, Gewasbescherming

Het Nationaal Referentielaboratorium voor Plantenziekten 
(kortweg NRL) is een consortium tussen ILVO en het CRA-W 
in Gembloux. Dit NRL is in 2007 geïnstalleerd en ondersteunt 
het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) met betrouwbare diagnostiek en met zijn expertise over 
quarantaine ziekteverwekkers en plagen. Vanuit het NRL wordt 
er wetenschappelijk, technisch en algemeen advies gegeven 
aan het FAVV en FAVV-erkende analyselaboratoria. Aangezien 
de quarantaineproblematiek een Europese materie is, is onze 
dienst sterk betrokken in de Europese netwerken ter zake. Mede 
door onze erkenning als NRL, en de daaraan gebonden 
accreditatie, spelen we nu ook een voortrekkersrol in Europa 

in de bespreking van de kwaliteitsnormen 
die in diagnostiek en accreditatie moeten 
geborgd worden.

Annemie Hoedekie, ILVO, 
Gewasbescherming  

Alhoewel het vinden van een quarantaine organisme, 
zoals een schadelijke virus of viroïde, voor een bedrijf kan 
resulteren in heel wat opgelegde maatregelen, beseffen 
de meeste telers wel degelijk dat onderzoek naar deze 
organismen en hun verspreiding van groot belang is voor 
een duurzame bedrijfsvoering.

Kris De Jonghe, ILVO, 
Gewasbescherming

Bij import en export van sierplanten reizen soms 
ook plantschadelijke nematoden mee. In het ILVO-
Diagnosecentrum voor Planten kunnen we met 
een vakkundige analyse van het substraat en 
plantenwortels precies bepalen om welke nematoden 
het gaat. Wij monitoren ook grondmonsters uit het 
veld op aanwezigheid van schadelijke nematoden. 

Vooral de lesieaaltjes 
(Pratylenchus) zijn hier geducht. 

Nicole Viaene, ILVO, 
Gewasbescherming
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INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR TEELTSTURING

Teeltsturing startte ruim 
50 jaar terug met de 
jaarrondproductie van 
snijchrysant. Kennis 
van de bloeifysiologie 
van de plant en 
het gebruik van 
verduisteringschermen 
en gloeilampen 
maakte teeltplanning 
en de wekelijkse afzet 
van deze snijbloem 
mogelijk. Teeltsturing, 
zoals we die nu 
toepassen, is echter 
van recentere datum 
en zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder de 
inzet van de klimaat- 
en substraatcomputer 

medio jaren ‘80. Sindsdien heeft het onderzoek en de sector 
steeds geïnvesteerd in innovatieve teeltsturingen en technieken. 

Sommige van deze innovaties springen niet altijd sterk in het oog 
: de aanpassing van de temperatuursturing voor een bepaalde 
nieuwe cultivar of teelt, de verhoging van de lichtniveaus via 
assimilatiebelichting of de bijstelling van voedingschema’s. 
Maar deze continue aanpassingen zijn gebaseerd op de 
toenemende kennis van onderzoeker en teler van de fysiologie 
van de plant en hoe die te sturen. De synergie en wisselwerking 
tussen onderzoek, voorlichter en teler vormen immers een solide 
basis voor blijvende innovatie. 

Schaalvergroting, relatief lage prijzen en hoge energiekosten 
zijn eveneens een belangrijke stimulans geweest om te innoveren 
in nieuwe kasbedekkingsmaterialen, scherminstallaties en 
aangepaste teeltstrategieën. Maar zal een energiezuinige 

kasbedekking niet resulteren in een lagere lichtintensiteit 
of in meer diffuus licht, en wat betekent dit voor de teelt? 
Zal temperatuursintegratie geen problemen geven met 
een hogere RV of de compactheid van de sierplant 
beïnvloeden? Onderzoek helpt mee om de nieuwe 
technologieën en teeltstrategieën op hun waarde te 
schatten, zoals bv. de zig-zag kasbedekkingen, coatings 
op glas, de LED-belichting en de temperatuursintegratie. 

Schaalvergroting laat toe om meer te automatiseren en 
de nieuwe sensoren, ontwikkeld door het onderzoek, ook 
op het bedrijf uit te testen. Zowel voor irrigatietechnieken 
als kasklimaat zijn heel wat nieuwe sensoren beschikbaar 
die ook voor de sierteelt interessante perspectieven 
bieden. In Vlaanderen is in het onderzoek een heel grote 
kennis van deze phytomonitoring aanwezig. Sensoren 
op de plant meten bladtemperatuur, sapstroom door 
de stengel, verdamping, schommelingen in vrucht- en 
stengeldiameter en CO2-uitwisseling. Op basis van 
deze plantenkenmerken en het macroklimaat wordt 
het kasklimaat ingesteld. Dat leidt tot een ‘sprekende plant’: 
hoewel momenteel hoofdzakelijk met groenten en fruit ervaring 
is opgedaan, lzitten hier in de nabije toekomst ook voor de 
sierteler mogelijkheden voor zijn teeltsturing.
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LED’s (Light Emitting Diodes) kennen steeds meer toepassing. 
Ook in de tuinbouw werd in 2007 het startschot gegeven voor 
heel wat experimenten. Door gemis aan stralingswarmte blijken 
toepassingen met LED’s in vele gevallen te leiden tot een hoger 
energieverbruik om de serre op temperatuur te houden. Hybride-
toepassingen, een combinatie van hogedruknatriumlampen 
met LED’s, lijken hier een beter alternatief. 
Alvorens de LED’s alom toe te passen in de 
tuinbouw, dienen er echter nog heel wat 
teelttechnische vragen opgelost te worden.

Liesbet Blindeman, PCS

Het toepassen van temperatuursintegratie als middel om 
energie te besparen, veronderstelt een grondige kennis 
van de responsrelatie plant/temperatuur. Hierbij is het van 
groot belang te bepalen tot welke minimumtemperatuur de 
teelttemperatuur mag dalen zonder de 
interne en externe kwaliteit van de plant 
nadelig te beïnvloeden.

Pieter Dambre, PCS

Door de optimalisatie van klimaatregeling is op veel 
sierteeltbedrijven nog heel wat energie te besparen. Daar 
willen we met de Adviesdienst Klimaatregeling op inspelen. 
Het is de bedoeling om inzicht te verschaffen in de interactie 
tussen verschillende klimaatparameters en nieuwe begrippen 
en regelingen te promoten. Klimaatregeling vraagt namelijk 
aandacht, tijd en nauwkeurigheid van een teler. We streven 
innovatie na, maar proberen ook met bestaande geijkte 
sensoren een correcte regeling te bekomen, 
zonder dat hiervoor op ieder bedrijf de 
laatste technologische snufjes nodig zijn.

Bert Schamp, PCS
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INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR TEELTSTURING

Een goed bloeiende azalea is van essentieel belang voor 
een tevreden consument. Tijdens het 4-jarig IWT-project 
‘Bloeikwaliteit bij azalea’ gaat het PCS samen met UGent en 
ILVO op zoek naar de mogelijke oorzaken van een slechte 
bloeikwaliteit in de huiskamer. Verschillende teelttechnische 
factoren worden hierbij onderzocht: het remmen van de planten, 
de teeltperiode, de gekoelde bewaring en de belichting in 
forcerie. Uiteindelijk streven we ernaar 
duidelijke richtlijnen op te stellen die 
een goede bloei garanderen.

Annelies Christiaens, UGent, Vakgroep 
Plantaardige Productie en PCS

De sierteelt omvat enorm veel planten en verschillende 
productiesystemen. Hoe optimaliseert men een productiesysteem 
voor een bepaalde sierplant op een duurzame manier? Dat 
is een rode draad in mijn onderzoek. Een grondige kennis 
van de fysiologie van de plant in relatie 
tot zijn omgeving is hierbij noodzakelijk. 
Maar ook stressreacties bij sierplanten 
zijn zeer interessant om te onderzoeken. 
Kiltetolerante kasplanten kunnen immers 
bij lagere temperatuur worden geteeld 
en droogtetolerante sierheesters en vaste 
planten hebben bij de consument een 
grotere overlevingskans in de tuin.

Marie-Christine Van Labeke, UGent en 
HoGent, Vakgroep Plantaardige Productie 
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Via de fotosynthese kan gevolgd worden hoe planten op korte 
termijn reageren op het klimaat en kunnen de gevolgen van 
specifieke instellingen snel getest worden. Dit laat je als teler 
toe meer voeling met de planten te hebben en uiteindelijk 
het klimaat efficiënter te sturen naar hun 
noden. 

Peter Lootens, ILVO,  
Groei en Ontwikkeling

Plant-telecommunicatie in de sierteelt is nabij: via een unieke 
combinatie van plantsensoren en mathematische modellen 
zullen planten ons in de toekomst kunnen vertellen hoe wij het 
kasklimaat moeten instellen. 

Kathy Steppe, UGent, Vakgroep  
Toegepaste Ecologie en Milieubiologie
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INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR TEELTSTURING

Geavanceerde klimaatsturing en 
regelsystemen laten toe de plant het 
juiste klimaat aan te bieden met een minimale inzet van energie 
en andere inputs. Ze bieden echter geen oplossing voor een 
slecht ontworpen of onderhouden serre.

Jan Pieters, UGent, Vakgroep Biosysteemtechniek  
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Het aspect energie is uiteraard ook voor de sierteeltsector van 
wezenlijk belang, en dit zeker bij de warme teelten. Het gebruik 
van primaire energie weegt immers op de rentabiliteit van de 
sector en is daarenboven nefast voor het milieu. Een groot deel 
van het energieverbruik gaat naar de vochthuishouding van 
de kas, waarbij vocht wordt afgevoerd via ventilatie terwijl er 
verwarmd wordt om het warmteverlies te compenseren. Damp 
kan echter veel efficiënter afgevoerd worden met behulp van 
systemen die de damp in de kas weer omzetten in warmte 
(dampwarmtepomp). Simulaties tonen aan dat een dergelijk 
systeem tot 15 keer efficiënter kan zijn dan de traditionele 
combinatie van ventileren en stoken. In samenwerking met 
de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent wil ILVO 
een innovatieve dampwarmtepomp voor de glastuinbouw 
ontwikkelen.

Filip Bronchart en Peter Demeyer, ILVO, Agrotechniek
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ONTWIKKELEN VAN NOVITEITEN

Inspelen op de snel evoluerende markten en de steeds 
wijzigende consumentenvraag is levensnoodzakelijk binnen 
de sierteelt. Productinnovatie moet rekening houden met 
marketingtrends en tegelijk mikken op duurzamere cultivars 
die minder energie en gewasbeschermingsmiddelen vragen.
De huidige speerpuntsectoren van de Vlaamse sierteelt – met 
name de sierboomkwekerij, de azalea en de jongplantensector 
– investeren heel wat in productinnovatie en doen dit vaak in 
samenwerking met onderzoeksinstellingen.

Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op nieuwe 
technologieën die bruikbaar zijn bij de veredeling van 
nieuwe cultivars. Interessante kenmerken zijn soms te vinden in 
‘wilde’ aanverwante soorten, maar ontbreken in commercieel 
interessante cultivars of soorten. Het samenbrengen van het 
genetisch materiaal van deze ‘wilde’ soorten met het genetisch 
materiaal van de commerciële soorten heet interspecifieke 
hybridisatie. Interspecifieke hybridisatie is bij sierplanten de 
belangrijkste methode voor assortimentsverbreding. Vaak 
verhinderen barrières de vorming van leefbare en vruchtbare 
nakomelingen. Diverse strategieën helpen bij het omzeilen 
of doorbreken van deze barrières, o.a. embryo rescue, 
protoplastfusie en chromosoomverdubbeling. 
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Daarnaast trachten onderzoekers het genetisch mechanisme op 
te helderen dat aan de basis ligt van interessante eigenschappen. 
Dit betreft zowel de sierwaarde van de planten (bloemvorm, 
kleur, bloei of plantvorm) als kenmerken die van belang zijn 
bij de teelt, zoals resistentie tegen ziekten en plagen of stress 
condities. Die kennis kan dan opnieuw toegepast worden in 
de veredeling, om zo op een gerichte manier een combinatie 
van gunstige eigenschappen te verkrijgen in nieuwe selecties. 
Ontwikkelen van ziekte- en plaagresistente cultivars is dé 
oplossing voor een duurzame teelt. Daarvoor moet je 
achterhalen welke afweermechanismen de plant bezit tegen de 
ziekte of plaag. En je moet ontdekken hoe de plant bepaalde 
resistentiemechanismen overerft. In de praktische veredeling en 
selectie is het ontwikkelen van eenvoudige biotoetsen voor een 
snelle screening belangrijk. Het onderzoek focust o.a. op roos, 
azalea, buxus en chrysant.

ILVO - Eenheid Plant - Toegepaste 
Genetica en Veredeling heeft ook 
twee eigen veredelingsprogramma’s 
lopen, namelijk voor sierboomkwekerij 
(voornamelijk bloeiende struiken en 
buitenrozen) en voor azalea. Voor 
beide veredelingsprogramma’s is er een 
publiek-private samenwerking opgestart 
met de Vlaamse bedrijfswereld: 
BEST-select (sinds 2000) voor de 
sierboomkwekerij en Azanova (sinds 
2008) voor de azaleaveredeling. Telkens 
gaat het om een groep van een twintigtal 
vooruitstrevende productiebedrijven 
die gezamenlijk investeren in het 
onderzoek en de ontwikkeling van 
nieuwigheden door ILVO. Op deze 

manier is het voor een kleinere onderneming ook mogelijk 
om aan productinnovatie te doen. Het veredelingswerk legt 
de klemtoon op de ontwikkeling van nieuwe cultivars met een 
duidelijk toegevoegde waarde, zoals nieuwe bloemvormen, 
geur bij azalea, steriliteit en ziekteresistentie.  

Het PCS beschikt over een methodologie om snel de 
gebruikswaarde van nieuwe cultivars te onderzoeken. Een 
cultivar wordt hierbij beoordeeld op habitus, plaag- en 
ziekteresistentie en groeikwaliteiten door professionele en 
liefhebbersjury’s. Indien nodig kan de soortechtheid bij oudere 
cultivars bepaald worden. Het PCS heeft de faciliteiten om met 
meer uitgebreide testen de specifieke teelteigenschappen – 
optimale groei en bloei-inductie – van een specifieke cultivar te 
kunnen bepalen.
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De groensector is een sector die zich zowel op het vlak van 
privé als openbare ruimten de laatste jaren sterk heeft uitgebreid. 
Het is dan ook evident dat de vraag en nood aan onderzoek 
vanuit deze sector en het belang ervan alleen maar verder kan 
toenemen. Aangezien de groensector het vervolgverhaal is op 
de primaire productie in de boomkwekerij, heeft het PCS vanuit 
het boomkwekerij-onderzoek een sterk draagvlak om proefwerk 
voor deze sector uit te voeren. 

Het reeds lopende assortimentsonderzoek op o.a. rozen en 
Echinaceae demonstreert de gebruikswaarde en performantie 
van vaste planten en struiken. 

Er wordt ingespeeld op de nood aan praktijkvoorbeelden van 
uitgewerkte onderhoudsvriendelijke, duurzame beplantingen 
via een demoproject. Ook op het gebied van sensibilisatie 
en informatie is er nog heel wat werk aan de winkel. Zo 

wordt momenteel communicatie gevoerd rond het 
actuele thema van invasieve planten.

Leen Heemers, PCS

ONTWIKKELEN VAN NOVITEITEN

De tuinbouwsector is zich bewust van de noodzaak 
aan diversificatie. Introductie van de kiwibes, een nieuw 
kleinfruitras in Vlaanderen, is slechts mogelijk als er voldoende 
plantmateriaal van de interessantste rassen beschikbaar is. In 
vitro vermeerdering door commerciële bedrijven kan hieraan 
tegemoet komen, maar ook voor de klassieke vermeerdering 
van houtachtigen zijn er mogelijkheden.

Filip Debersaques, HoGent, 
Vakgroep Plantaardige Productie
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ONTWIKKELEN VAN NOVITEITEN

Ons onderzoek staat dicht bij de praktijk. Via samenwerking 
met KMO-bedrijven leidt het veredelingsonderzoek tot 
commercieel interessante nieuwigheden. Zo brengt Azanova 
de door ons geselecteerde AIKO®-
serie op de markt en ondersteunden we 
Denis-Plants bij de ontwikkeling van de 
CalatheaBicajoux® 

Evelien Calsyn, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling 

De eenheid Plant – Onderzoeksdomein Teelt & Omgeving is 
door het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO - 
Angers, Frankrijk) reeds meerdere jaren erkend als “Examination 
Office” voor kwekersrechtonderzoek bij knolbegonia 
(Begonia x tuberhybrida). Vanaf 2009 is deze erkenning ook 
uitgebreid tot Rhododendron (R. simsii, R. obtusum, R. indicum 
en soortkruisingen) en Hibiscus (H. syriacus 
en soortkruisingen met H. paramutabilis en 
H. synosyriacus). Cultivars die een positief 
OHB-rapport hebben, kunnen kwekersrecht 
verkrijgen (bescherming van de cultivar), en 
dit zowel nationaal als Europees.

Johan Van Waes, ILVO, Teelt en Omgeving
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Meiose ligt aan de basis van seksuele reproductie. Het is een 
bijzondere vorm van de celdeling waarbij mechanismen in gang 
worden gezet die er voor zorgen dat de nakomelingen dezelfde 
hoeveelheid genetische informatie bevatten als hun ouders, maar 
tegelijk ten opzichte van elkaar en van de ouders sterk verschillen. Het 
is verrassend en tegelijk, voor de kenners, begrijpelijk dat, een eeuw na 
Darwin’s observaties omtrent het belang van seks voor de evolutie van 
soorten, we tot op heden nauwelijks of niet in staat zijn om gericht de 
genetische reorganisatie die optreedt tijdens meiose, te beïnvloeden. 
De verandering in genetische samenstelling bij de nakomelingen 
is voor de veredeling van planten een vloek en een zegen. Voor 
productie is verandering bijvoorbeeld ongewenst, terwijl voor het 
aanbrengen van ziekteresistentie genetische verandering noodzakelijk 
is. In de toekomst zullen we over methoden beschikken waarmee we 
meiose kunnen “engineeren”. Met dergelijke technieken wordt het 
mogelijk om veel sneller dan vandaag rassen of variëteiten te maken 
die een breed gamma aan genetische karakteristieken bevatten, zoals 
ziekteresistentie, efficient verbruik van water en nutrienten, verbeterde 
voedingssamenstelling, enz. Een versnelling van 
de veredeling van gewassen zal er toe leiden 
dat we beter kunnen anticiperen op de noden 
van de landbouwer en de maatschappij. 

Danny Geelen, UGent, 
Vakgroep Plantaardige Productie

Binnen het onderzoeksdomein Toegepaste Genetica en 
Veredeling van ILVO - eenheid Plant neemt sierteelt een 
belangrijke plaats in. Het onderzoek focust hierbij op de 
ontwikkeling van nieuwe knowhow en technologieën voor 
veredeling en selectie van (sier)planten. De ontwikkelde kennis 
passen we toe in specifieke sierteeltgewassen. Dit laatste 
gebeurt veelal in nauwe samenwerking met 
de bedrijfswereld.

Johan Van Huylenbroeck, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling
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ONTWIKKELEN VAN NOVITEITEN

Cytogenetica is een onderdeel van de genetica waarin de 
visualisatie van chromosomen en erfelijke eigenschappen in de 
celkern centraal staat. Bepaalde specifieke genen kunnen we 
lokaliseren op de chromosomen in de celkern. Ook kunnen we 
in een hybride, resulterend uit een kruising tussen verschillende 
soorten, via cytogenetische technieken de verschillende 
ouders onderscheiden. In het veredelingsprogramma bij 
Hibiscus, waarbij kruisingen werden uitgevoerd tussen 
Hibiscus syriacus en Hibiscus paramutabilis, 
werd bijvoorbeeld via de cytogenetische 
technieken een bevestiging verkregen van 
het hybride karakter van de nakomelingen. 

Katrijn Van Laere, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling 

Stressfactoren, zowel biotische als abiotische, hebben een 
sterk negatieve impact op plantaardige productie. Door de 
klimaatsverandering wordt het steeds belangrijker dat ook 
sierheesters gewapend zijn tegen periodes van droogte. 
Ons onderzoek richt zich op heesterrozen, die ook vaak 
worden  aangetast door Echte Meeldauw. In het kader van 
het 4-jarige IWT-project ‘Polystress: rol van polyploidisatie bij 
(a)biotische stressresistentie van tuinbouwgewassen’ (i.s.m. 
ILVO en KULeuven)  onderzoeken we of 
polyploïdisatie een gunstig effect heeft op 
de stresstolerantie van heesterrozen.

Katrien De Dauw, UGent, 
Vakgroep Plantaardige Productie
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De studie van de expressie van genen gebeurt niet op DNA, 
maar op RNA. Dit is een stukje van het DNA dat gekopieerd 
wordt naar een soort kladbriefje, dat nadien gebruikt wordt om 
eiwitten te vormen. RNA komt pas tot expressie naarmate die 
eiwitten nodig zijn voor het functioneren van een plantenweefsel 
op een tijdstip in de ontwikkeling. Zo meten we in het kader 
van het IWT project ‘Bloeikwaliteit in azalea’ 
(in samenwerking met het PCS en UGent) 
de expressie van een aantal genen van het 
moment van knopaanleg tot het openbloeien 
van de azalea in de huiskamer. Verschillen 
in expressieprofielen onder invloed van 
teelthandelingen (zoals remmen) moeten ons 
zo meer informatie geven over de mogelijke 
oorzaken van een slechte bloeikwaliteit. 

Ellen De Keyser, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling 

Herkenning van rassen of cultivars gebeurt in de praktijk 
meestal aan de hand van een gedetailleerde beschrijving 
van hoe een plant eruit ziet. Een beschrijving aan de hand 
van moleculaire merkers kan een bijkomende invalshoek 
bieden, omdat zij directe informatie verschaffen over de DNA-
structuur. De totale set van DNA merkers van één plant vormt 
immers een unieke DNA vingerafdruk. Vergelijking van DNA 
vingerafdrukken maakt het mogelijk de globale genetische 
identiteit en afstamming van een plant te 
bepalen. Voor de sierteeltsector stellen wij al 
jaren onze expertise i.v.m. fraudebestrijding 
en de opsporing van ‘Essentially Derived 
Varieties’ of EDV ter beschikking van de 
sector. Met ons engagement in CIOPORA 
(de internationale kwekersvereniging voor 
vegetatief vermeerderde siergewassen en 
fruit) werken wij ook over de grenzen actief 
mee aan het uitbouwen van een regelgeving 
voor intellectuele eigendom in plantenrassen.

Jan De Riek, ILVO, Toegepaste Genetica en Veredeling
45
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IN VITRO CULTUUR

Bij de in vitro teelt van planten worden planten of plantendelen 
aseptisch opgekweekt op een voedingsmedium in een recipiënt. 
Hoewel de basis van de techniek uit de jaren zestig dateert, 
kenden de toepassingen voor de sierteeltsector pas een echte 
doorbraak in de jaren tachtig. Vlaanderen heeft deze sector 
mee op de kaart gezet, dankzij het onderzoek uitgevoerd in 
het Laboratorium voor tuinbouwplantenteelt aan de Universiteit 
Gent onder leiding van Prof. Debergh. In de loop der jaren zijn 
er verschillende in vitro protocols voor een ruim gamma aan 
planten op punt gesteld en nieuwe technologieën en methodes 
ontwikkeld. Dit leidde tot een concentratie van verschillende in 
vitro bedrijven,waarvan enkele vandaag de dag uitgegroeid 
zijn tot wereldleiders in de productie van bepaalde sierplanten. 
De knowhow en de innovatieve kracht van deze bedrijven 
staat hoog aangeschreven. Het succes is deels te verklaren 
door de goede samenwerking en de verwevenheid van de 
onderzoeksinstellingen en de in vitro bedrijven.

Vandaag de dag is weefselcultuur niet enkel een commerciële 
methode om bepaalde plantensoorten efficiënt klonaal te 
vermeerderen. Het is ook een belangrijk hulpmiddel voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek op planten. In Vlaanderen 
zijn verschillende onderzoekscentra onderlegd in verwante 
technieken zoals cryopreservatie voor de instandhouding 
van plantensoorten, secundaire metabolietproductie voor de 
farmaceutische industrie en embryo rescue en protoplastculturen 
bij de veredeling van sierplanten.

Er duiken ook voortdurend vernieuwingen op : vaste media 
worden vervangen door vloeibare media en een tijdelijke 
onderdompeling van planten in voedingsmedia wordt 
steeds populairder (zoals Temporary Immersion System). 
Polychromatische TL lampen worden vervangen door 
monochromatische LED belichting voor bepaalde toepassingen. 
Coating van somaklonale embryo’s en de vermeerdering van 
orchideeën door Protocorm Like Bodies (PLBs) zijn nieuwe 
toepassingen. 
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En met toekomstige uitdagingen van een stijgende 
wereldbevolking is de in vitro teelt zeker nog niet passé. Een 
hogere productie op een kleinere oppervlakte wordt steeds 
belangrijker. In dat geval moeten ontwikkelaars automatisatie, 
meerlagenteelt in artificiële, gestuurde en gecontroleerde 
ruimtes combineren met technieken van plantenweefselteelt.

Nieuw onderzoek om genetische variatie in sierplanten te 
brengen via veredeling of via genetische manipulatie zal de 
plantenweefselteelt nodig hebben. De vermeerdering van 
recalcitrante planten (zoals houtachtige gewassen), het virusvrij 
maken van planten, het terugdringen van productieverlies door 
contaminatie, de blijvende vraag naar variatie in het assortiment 
en het probleem van somaklonale variatie zijn maar enkele 
zaken die nog een uitdaging vormen voor de toekomst van de 
in vitro teelt van sierplanten.

 

 

 

Hoewel in vitro vermeerdering van planten reeds voor een 
omwenteling in de sierplantenproductie zorgde, kent het 
onderzoek in dit domein nog heel wat uitdagingen. Kunnen 
we weerspannige plantensoorten aan het groeien of 
bewortelen krijgen met nieuwe plantenhormonen? Kunnen we 
de energiekost verlagen door belichting met LED’s? Kunnen 
we bacteriële contaminatie vroegtijdig 
opsporen? Kunnen we de stress van in vitro 
planten verlagen? Talrijke vragen waarop 
we in een goed uitgerust laboratorium 
gericht naar antwoorden zoeken. 

Stefaan Werbrouck, Hogent, 
Vakgroep Plantaardige Productie
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Protoplasten zijn cellen waarvan de celwand enzymatisch 
werd verwijderd. Fusie tussen twee protoplasten is mogelijk, 
ook als het om verschillende soorten gaat. De gefusioneerde 
cellen worden nadien in-vitro opgegroeid (regeneratie) tot 
nieuwe interspecifieke hybriden. Het innovatief potentieel 
van protoplastfusie is erg hoog. Combinaties die via 
kruisingsveredeling niet mogelijk blijken, 
worden plots wel mogelijk.

Tom Eeckhaut, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling

IN VITRO CULTUUR
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Om tot innovatieve nieuwe cultivars te komen proberen 
we in de veredeling ook kruisingen te maken tussen 
verschillende soorten, o.a. bij Rhododendron, Buddleja, 
Hibiscus, Hydrangea, Ligustrum, Viburnum, Ribes, Buxus en 
Camellia. Laboratoriumtechnieken dienen als ondersteuning 
om deze kruisingen mogelijk te maken. Zo evalueren we de 
pollenfertiliteit, trachten we de embryo’s van 
kruisingen die tot voortijdige zaadabortie 
leiden in-vitro op te kweken en baseren we 
het maken van kruisingscombinaties o.a. 
op ploïdiebepalingen. Ook polyploïdisatie 
(verdubbelen van het aantal chromosomen) 
is een techniek die in de veredeling wordt 
gebruikt om nieuwigheden te ontwikkelen.

Leen Leus, ILVO, 
Toegepaste Genetica en Veredeling
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DUURZAME ECONOMIE 

De sierteeltsector kan een blijvende bijdrage leveren aan 
de Vlaamse economie en welvaart als men voldoende 
oog heeft voor de economische, ecologische en sociale 
randvoorwaarden. De sector zal zich dienen te ontwikkelen tot 
een duurzaam en competitief systeem. 

Aan de basis van een duurzame bedrijfsvoering ligt een 
gelijktijdige en evenwaardige aandacht voor de ecologische 
(planet), economische (profit) en sociale (people) aspecten van 
het bedrijf. 

Het is duidelijk dat de sierteler van de toekomst een flinke 
dosis ondernemers- en managementvaardigheden zal moeten 
hebben om een duurzame bedrijfsvoering te verwezenlijken. 
Het formuleren en realiseren van een duidelijke visie en strategie, 
en het pro-actief inspelen op de toekomstige uitdagingen zijn 
hierbij van groot belang. 

Een belangrijke les uit het verleden is dat individualisme en 
een gebrek aan een open geest nefast zijn. Samenwerking en 
netwerking zijn daarentegen twee sleutelwoorden met het oog 
op een rooskleurige toekomst voor de sierteeltsector. 
De eenheid Landbouw & Maatschappij van ILVO heeft als missie 
het aanbieden en verhelderen van maatschappelijke keuzes 
rond een duurzame en competitieve sierteelt in Vlaanderen.

Eén van de mogelijke sporen van vernieuwing van de glastuinbouw 
is het ontwikkelen van grootschalige glastuinbouwclusters of 
-parken, te vergelijken met industrieparken. Dergelijke zones 
kunnen rechtszekerheid bieden voor een lange termijn. Dit 
thema maakt ook deel uit van het onderzoek dat uitgevoerd 
wordt in de eenheid L&M van ILVO.
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Een competitieve sector moet zich kunnen onderscheiden 
van zijn concurrenten en zijn sterke troeven uitspelen. Via 
de Europese regelgeving bestaat de mogelijkheid om een 
erkenning te verkrijgen voor typische streekproducten. De recent 
verkregen erkenning van de ‘Gentse azalea’ als Beschermde 
Geografische Aanduiding biedt kansen om dit product meer 
onder de aandacht te brengen en de marketing ervan te 
versterken. 

Om op een duurzame en competitieve manier te produceren 
moet de sierteler van de toekomst over een flinke dosis 
ondernemers- en managementvaardigheden beschikken. 
Centraal hierbij staan het formuleren en realiseren van een 
visie en strategie, met de nodige aandacht voor netwerking 
en samenwerking, risicobeheer, pro-activiteit en innovatie. 
Een goede planning en organisatie mogen hierbij niet 
ontbreken. Deze thema’s komen aan bod in de 
duurzaamheidsster, een beoordelingsinstrument 
dat wordt ontwikkeld door de eenheid Landbouw 
& Maatschappij van ILVO.

Nicole Taragola, ILVO, 
Landbouw & Maatschappij
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Glastuinbouwzones kunnen een voordeel bieden voor de 
sierteelt als er wordt samengewerkt op het vlak van energie 
en als ze gelegen zijn op een geschikte locatie nabij de 
sierteeltcluster. De realisatie van een zone is niet eenvoudig 
en brengt onzekerheden met zich mee. Daarom is het 
belangrijk om de vooruitgang van het proces te bewaken 
en verschillende partijen mee te krijgen door hen inspraak 
te geven in het ontwikkelingsproces. Zeker voor de uitbouw 
van glastuinbouwclusters mag het maatschappelijk debat niet 
uit de weg gegaan worden. Een 
open en participatieve aanpak dringt 
zich op om de slaagkans van grote 
projecten te vergroten.

Elke Rogge, ILVO, 
Landbouw & Maatschappij
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Onze wereld is constant in beweging. Door innovatie kunnen 
deze uitdagingen opportuniteiten worden. Maar een nieuw 
product, proces of handeling introduceren is sneller gezegd 
dan gedaan. De nodige kennis is voorhanden, maar vaak 
is deze sterk verspreid, complex en niet meteen toepasbaar. 
Siertelers kunnen beter toegang krijgen tot die kennis door 
deel te nemen in allerhande netwerken. 
Deze netwerken nemen verschillende vormen 
aan, zoals informele contacten, voorlichting, 
proefcentra of een federatie. Door de rol 
van netwerken in innovatie te onderzoeken 
kunnen we de netwerkbehoefte van land- en 
tuinbouwers beter afstemmen op de noden. 
Zo kunnen we bijdragen tot een beter 
gebruik van netwerken voor innovatieve 
toepassingen in de sierteelt.

Joost Dessein, ILVO, 
Landbouw & Maatschappij
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Adviesdiensten PCS 

Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor 
boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen

Sinds 1997 loopt op het Proefcentrum voor Sierteelt het 
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor Boomkwekerij, 
Tuinaanleg en Openbaar Groen. Bij het begin van het 
project werden een 5-tal parasieten opgevolgd. Dit aantal is 
ondertussen opgelopen tot meer dan 50 parasieten. Daarnaast 
worden ook een aantal schimmels, bacteriën, aaltjes en 
virussen opgevolgd. 

Op basis van waarnemingen worden waarschuwingsberichten 
verstuurd naar de leden. Deze berichten vermelden niet alleen 
het optimale tijdstip van behandeling, maar geven ook advies 
omtrent productkeuze en bestrijdingsmethode. Verder wordt er 
veel aandacht besteed aan voorlichting van de leden, via actua-
berichten, informatiefiches, cursussen, wandelvoordrachten, 
enz. 

Contactpersoon: Liesbet Van Remoortere

Proefcentrum voor Sierteelt
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen - België
T +32 (0)9 353 94 70 
F +32 (0)9 353 94 95
waarschuwingen@pcsierteelt.be
www.pcsierteelt.be

Adviesdienst Gewasbescherming

De Adviesdienst Gewasbescherming biedt ondersteuning bij 
het oplossen van diverse vraagstukken rond gewasbescherming 
op glassierteeltbedrijven. Dit kan zowel gaan over jaarlijks 
terugkerende problemen, als over begeleiding bij de 
ingebruikname van nieuwe technieken, strategieën (zoals 
geïntegreerde bestrijding) of apparatuur.

Contactpersoon: Marc Vissers

Proefcentrum voor Sierteelt
Adviesdienst Gewasbescherming
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen - België
T +32 (0)9 353 94 85 
F +32 (0)9 353 94 95
marc.vissers@pcsierteelt.be
www.pcsierteelt.be

OVERZICHT VAN DE ADVIESDIENSTEN
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Adviesdienst Water

De Adviesdienst Water wil de sierteeltbedrijven stimuleren om 
op een duurzame, efficiënte en innovatieve wijze met water 
om te gaan. Voor alle vragen en problemen i.v.m. duurzaam 
watergebruik kunnen de bedrijven dus terecht bij deze 
Adviesdienst.

Contactpersoon: Marijke Dierickx

Proefcentrum voor Sierteelt
Adviesdienst Water
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen - België
T +32 (0)9 353 94 81 
F +32 (0)9 353 94 95
marijke.dierickx@pcsierteelt.be
www.pcsierteelt.be

Adviesdienst Klimaatregeling

De Adviesdienst Klimaatregeling heeft als doel 
energiebesparingen te realiseren bij sierteeltbedrijven met 
een matige tot grote energiebehoefte. Door een betere 
achtergrondkennis van de plant en een optimalisatie 
van de klimaatsturing gedurende het teeltproces kan de 
energie-efficiëntie sterk worden verhoogd. De Adviesdienst 
Klimaatregeling kan de teler bijstaan door middel van 
bedrijfsaudits, voorlichting en advies met ruimte voor discussie 
en overleg.

Contactpersoon: Bert Schamp

Proefcentrum voor Sierteelt
Adviesdienst Klimaatregeling
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen - België
T +32 (0)9 353 94 84 
F +32 (0)9 353 94 95
bert.schamp@pcsierteelt.be
www.pcsierteelt.be
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Adviesdiensten ILVO 

Diagnosecentrum voor Planten

Het Diagnosecentrum voor Planten van ILVO (kortweg DCP) 
is het toonaangevend laboratorium voor plantengezondheid 
in Vlaanderen. Planten, plantaardige producten, en grond 
en water waarin de aanwezigheid van een plantschadelijk 
organisme wordt vermoed, kunnen voor analyse worden 
aangeboden. Je kan er terecht voor detectie en identificatie 
van schadelijke insecten, mijten, schimmels, bacteriën, aaltjes 
en virussen. Sinds 2008 is het DCP geaccrediteerd volgens de 
norm NBN EN ISO/IEC 17025 (BELAC certificaat nr. 304-
TEST).  

Diagnosecentrum voor Planten

Contactpersoon: Lutgarde De Wael

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant - Gewasbescherming 
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 2 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 24 42 
F +32 (0)9 272 24 29 
diagnosecentrum@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/diagnosecentrum

Laboratorium ILVO, eenheid Plant - Teelt en Omgeving

Het onderzoeksdomein Teelt en Omgeving beschikt over 
een BELAC-geaccrediteerd labo voor plantanalyses (matrix 
ruwvoeder en energiegewassen voor de parameters: droge stof, 
ruwe as, N en ruw eiwit, ruwe celstof en celwandcomponenten 
NDF, ADF en ADL) en bodemanalyses (parameters: organische 
koolstof, pH-KCl en nitraat- en ammoniumstikstof). Het 
laboratorium is ook erkend voor bodemanalyses in het kader 
van het mestdecreet (pakketten N en P). Daarnaast biedt 
het lab ook chemische en fysische analyses op groeimedia 
aan als dienstverlening, en is er ervaring met de chemische 
karakterisering van compost.

Laboratorium ILVO, Eenheid Plant - Teelt en Omgeving

Contactpersoon: Bart Vandecasteele

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Plant - Teelt en omgeving
Burg. van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 26 99
F +32 (0)9 272 27 01
bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be

OVERZICHT VAN DE ADVIESDIENSTEN
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Dienst keuring spuittoestellen Vlaanderen

De dienst Keuring Spuittoestellen van ILVO sectie Agrotechniek 
is reeds sinds de opstart van de verplichte keuring (1996) 
verantwoordelijk voor de keuring van alle spuittoestellen in 
Vlaanderen. Deze keuringen worden uitgevoerd in opdracht 
van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen). Vanaf 2011 wordt ook de keuring van 
spuittoestellen in de sierteelt verplicht voor alle toestellen die 
kunnen gebruikt worden om gewasbeschermingsmiddelen in 
vloeibare vorm toe te dienen. Uitzondering op de keuringsplicht 
zijn de lansspuiten met maximum 2 spuitdoppen en de kleine 
gedragen toestellen.

Dienst keuring spuittoestellen Vlaanderen

Contactpersoon Johan Declercq

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Technologie en Voeding - Agrotechniek
Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 27 57
F +32 (0)9 272 28 02
keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen

SIETINET

De technologische adviesdienst 
Sietinet zorgt voor gespecialiseerde kennis en informatie-
doorstroming naar sierteeltbedrijven op vlak van veredeling, 
weefselteelt,en plantenbiotechnologie en -fysiologie.  

Contactpersoon: Emmy Dhooghe

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Plant - Toegepaste Genetica en Veredeling
Caritasstraat 21
9090 Melle
T  +32 (0)9 272 28 61
F  +32 (0)9 272 29 01
emmy.dhooghe@ilvo.vlaanderen.be 
www.sietinet.be
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Adviesdiensten HoGent

spatie _ expertisecentrum voor de buitenruimte

Het expertisecentrum werkt aan vernieuwing binnen de 
bomenteelt, de groene ruimte en het landschap en kan 
daarbij steunen op een jarenlange traditie van groenbeheer, 
tuinbouw en ontwerp van de private en publieke ruimte binnen 
Hogeschool Gent. 

Bedrijven, openbare besturen, verenigingen en 
onderzoeksinstellingen kunnen bij onze kennisinstelling terecht 
voor toegepast onderzoek, advies op maat en vorming. 

Wij beschikken over een unieke expertiseketting van teelt en 
productie van houtige gewassen, via ontwerp en planning, 
tot aanleg, beheer en monitoring van de groene en publieke 
ruimte en het landschap. Het expertisecentrum heeft daarvoor 
de nodige onderzoeksfaciliteiten en een uitgebreid netwerk. 

Het expertisecentrum richt zich op twee werkdomeinen: 
enerzijds landschapsarchitectuur, landschapsplanning en 
ontwerp, inrichting en beheer van groene ruimte, en anderzijds 
teelt, teelttechnieken en productie van houtige gewassen.

spatie _ expertisecentrum voor de buitenruimte
Hogeschool Gent, School of Arts, Landschaps- en tuinarchitectuur
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T +32 (0)9 267 01 00
Contactpersoon: Stefanie Delarue
Stefanie.delarue@hogent.be

OVERZICHT VAN DE ADVIESDIENSTEN
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Algemene adressen

Contactgegevens PCS

Proefcentrum voor Sierteelt
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen
T +32 (0)9 353 94 94 
F +32 (0)9 353 94 95
info@pcsierteelt.be 
www.pcsierteelt.be

Contactgegevens UGent

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure Links 653
9000 Gent
T +32 (0)9 264 59 01
F +32 (0)9 264 62 45
www.fbw.ugent.be

Contactgegevens HoGent

Hogeschool Gent
Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur 
(BIOT)
Schoonmeersstraat 52
9000 Gent
T +32 (0)9 242 42 72
F +32 (0)9 242 42 79
www.biot.hogent.be

Contactgegevens ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96, bus 1 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 25 00
F +32 (0)9 272 25 01
www.ilvo.vlaanderen.be

Eenheid Plant
Onderzoeksdomeinen "Groei en Ontwikkeling" en "Toegepaste 
Genetica en Veredeling"
Caritasstraat 21
9090 Melle
T +32 (0)9 272 29 00
F +32 (0)9 272 29 01

Onderzoeksdomein "Teelt en Omgeving"
Burg. van Gansberghelaan 109, bus 1 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 27 00
F +32 (0)9 272 27 01

Onderzoeksdomeinen "Gewasbescherming"
Burg. van Gansberghelaan 96, bus 2 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 24 00 
F +32 (0)9 272 24 29

Eenheid Landbouw & Maatschappij
Burg. van Gansberghelaan 115 bus 2, 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 23 40 
F +32 (0)9 272 23 41

Eenheid Technologie & Voeding
Onderzoeksdomeinen "Agrotechniek"
Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1, 
9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 28 00
F +32 (0)9 272 28 01
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Contactpersonen van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken 
zijn bij voorlichtingsactiviteiten

Vlaamse overheid
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Hoofdbestuur
Algemene leiding
Johan Verstrynge - Afdelingshoofd

Plantaardige sector en GMO
Els Lapage
Ellipsgebouw - 6de verdieping - Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
els.lapage@lv.vlaanderen.be
T +32 (0)2 552 79 07
F +32 (0)2 552 78 71

Boomkwekerij en gewasbescherming sierteelt
Frans Goossens
Burg. Van Gansberghelaan 115A, 9820 Merelbeke
frans.goossens@lv.vlaanderen.be
T +32 (0)9 272 23 15
F +32 (0)9 272 23 01

Sierteelt
Adrien Saverwyns
Burg. Van Gansberghelaan 115A, 9820 Merelbeke
adrien.saverwyns@lv.vlaanderen.be
T +32 (0)9 272 23 09
F +32 (0)9 272 23 01 
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