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Duurzame teelt
Een compacte groeiwijze is bij veel 
sierplanten een belangrijk kwaliteitscri-
terium dat bepalend is voor de commer-
ciële waarde. Tijdens de teelt van diverse 
sierplanten is het dan ook gangbaar om 
deze compacte groei na te streven door 
het gebruik van chemische groeirem-
mers. De laatste jaren is de sector echter 
op zoek naar duurzame teeltalternatie-
ven met een lagere ecologische impact. 
In het verleden is veel teelttechnisch 
onderzoek uitgevoerd naar alternatieve 
fysische methoden (licht, tempera-
tuur, bemesting, mechanische stress) 
om groeiremming te realiseren. In de 
praktijk blijken deze methoden meestal 
beperkt toepasbaar of werken ze niet 
afdoende om het resultaat van groeirem-
mers te evenaren. 
Een duurzaam alternatief voor het rem-
men van gestrekte groei kan bekomen 
worden door veredeling. Compacte groei 

COMPACTE SIERPLANTEN ZONDER 
GROEIREMMERS
Sinds 1 oktober 2016 is het nieuwe LA project ‘Compacte sierplanten zonder groeiremmers’ van 
start gegaan met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De 
projectpartners (ILVO en UGent) werken de komende jaren aan een nieuwe techniek om compact 
groeiende planten te verkrijgen door middel van co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes. Naast 
evaluatie en optimalisatie van deze techniek wordt er ook ingezet op de uitbouw van een lerend 
netwerk.
Ilvo

is een complexe eigenschap die door 
meerdere genen wordt bepaald. Het 
inkruisen van compacte groei is daarom 
heel moeilijk en zelfs onmogelijk bij 
sommige commerciële soorten omdat de 
genetische elementen niet aanwezig zijn 
in de beschikbare genenpool. 
Dwerggroei kan echter ook op natuurlij-
ke wijze ontstaan. Planten ontwikkelen 
harige wortels (‘hairy roots’) door infectie 
met de grondbacterie Rhizobium rhizoge-
nes (oude naam: Agrobacterium rhizoge-
nes). Dit is het gevolg van een natuurlijk 
DNA transmissiesysteem van de bacterie 
naar de plant. Het bacterieel DNA (onder 
meer de zogenaamde rol genen) wordt 
ingebouwd in het plantaardig genoom. 
Planten die geregenereerd worden vanuit 
deze ‘hairy roots’ kunnen een gewijzigde 
planthabitus vertonen, voorbeelden zijn: 
meer vertakkingen, kortere internodiën, 
reductie van de apicale dominantie of 
zelfs dwerggroei.

s Een compacte groeiwijze is bij veel sierplanten een belangrijk kwaliteit-
scriterium dat bepalend is voor de commerciële waarde.

s De nieuwe techniek om compact groeiende planten te verkrijgen door 
middel van co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes zal ondermeer worden 
uitgetest op Azalea
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Test op vier typegewassen
Het doel van het project is om deze inno-
vatieve technologie uit te testen op vier 
typegewassen die enerzijds belangrijk 
zijn voor de Vlaamse sierteeltsector en 
die anderzijds tijdens de teelt veelvuldig 
met groeiremmers behandeld worden. 
Viool is de typeplant voor de groep zaad 
vermeerderde perkplanten, Osteosper-
mum staat model voor de door stek ver-
meerderde kruidachtige, vaste planten 
en de terrasplanten. Gloxinia vertegen-
woordigt de bloeiende potplanten en aza-
lea is als belangrijkste Vlaamse sierplant 
een geschikt model voor de houtachtige, 
doorlevende gewassen.

Lerend netwerk
Door de focus te leggen op vier verschil-
lende typegewassen kunnen we al een 
groot deel van de sierteeltsector kennis 
laten maken met deze techniek, maar we 
verwachten dat daarnaast de geïnte-
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Interesse of vragen? 
Contacteer ons geheel vrijblijvend:  
Emmy.Dhooghe@ilvo.vlaanderen.be of 
Siel.Desmet@ilvo.vlaanderen.be

Dit project is een samenwerking tussen UGent 
Vakgroep Plantaardige Productie Prof. Danny 
Geelen en ILVO Eenheid Plant en wordt ge-
steund door VLAIO:

resseerde bedrijven al vanaf een vroeg 
stadium zullen starten met innovaties 
binnen hun eigen specifieke veredelings-
programma’s. Om dit te stimuleren fo-
cust het project naast onderzoek ook op 
de ontwikkeling van een lerend netwerk 
tussen sector en onderzoek met als the-
ma ‘plantenweefselteelt en veredeling.’ 
De bedoeling is dat binnen dit netwerk 
nieuwe ontwikkelingen binnen planten-
weefselteelt en -veredeling gecommu-
niceerd, besproken en bediscussieerd 
worden en dat er voldoende aandacht 
en tijd besteed wordt aan het geven van 
gerichte opleidingen voor de sector. n

BEDRIJFSLEVEN
BART BOSTOEN IN DE PRIJZEN BIJ KWALITEITSCOMPETITIE CYCLAMEN

LTO Glaskracht en het kenniscentrum “Productkwaliteit” van 
Royal Flora Holland organiseren elk jaar voor diverse produc-
ten een kwaliteitscompetitie. De bedoeling is om de houdbaar-
heid en de sierwaarde van diverse Cyclamencultivars afkom-
stig van verschillende kwekers van verschillend genetica via 
een realistische nabootsing van een transport-, winkel- en 
een consumentensimulatie te onderzoeken. Bloemenkwekerij 
Bostoen BVBA uit Oostnieuwkerke nam hier voor de tweede 
maal aan deel en dit als enige Belg tussen 23 andere Neder-
landse toptelers van Cyclamen. 
Gedurende anderhalve maand (15 september tot 31 oktober) 
werden de ingezonden partijen van diverse cultivars onder-
worpen aan een transportsimulatie van 5 dagen bij 15°C in het 
donker en bij een RV van 75% waarop een verkoopsimulatie 
van 4 dagen volgde. De verkoopsimulatie vond plaats in de 
uitbloeiruime die ingesteld is op 20°C. Hierna volgde de con-
sumentenfase van 35 dagen in de uitbloeiruimte. 
De beoordelingen vonden op diverse momenten plaats in het 
kenniscentrum te Naaldwijk en tijdens de test werden er aller-
hande zaken geregistreerd die mee de beoordeling vormden. 
Er waren 3 categorieën, zijnde de kleinbloemigen (Mini en 
Midi) en de grootbloemigen. Bij de eerste categorie “Mini” 
haalde Kwekerij Apartus de eerste prijs binnen met Super 
Serie Carino gemengd. Hier werd teler Bart Bostoen van Bloe-
menkwekerij Bostoen BVBA tweede met de partij Super Serie 
Picasso Veranda Mix op 22 inzendingen.
Bij de “Midi” Cyclamen haalde kwekerij M.C.M. Enthouven de 
eerste prijs met Super Serie Marco Pastel gemengd. Ook hier 
haalde Bart Bostoen de tweede prijs met Super Serie Allure 
gemengd op 13 inzendingen.
Bij de grootbloemige Cyclamen haalde V.D. Tillaer Kwekerij-
en het met de Super Serie XL Gemengd. Bloemenkwekerij 
Bostoen kreeg tevens met de Super Serie XL Gemengd een 
eervolle vermelding binnen de 11 inzendingen.
Bart Bostoen was bij de bekendmaking op de Cyclamendag 

s Bloemenkwekerij Bostoen

s Wedstrijd ‘Mini’ cyclamen


