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Belangrijkste conclusies 
De sierteeltsector is de meest innovatieve sector in de land- en tuinbouw, sierteeltbedrijven zijn 

sterk in innovatie en ontwikkeling. Ze kunnen hiervoor steunen op een groot aantal onderzoekers in 

verschillende kennisinstellingen. De vier kennisinstellingen in de Gentse Bloemenregio (Ugent, 

HoGent, ILVO en PCS) hebben zich sinds enkele jaren geëngageerd om samen te werken rond 

sierteeltonderzoek in een virtuele “technopool sierteelt” om de sector nog beter te ondersteunen.  

Opdat onderzoek tot innovatie zou leiden moet onderzoek beantwoorden aan de noden en 

verwachtingen van het bedrijfsleven. De telers en sierteeltbedrijven ervaren deze betrokkenheid bij 

het onderzoek als zeer positief. Ze werken graag mee aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en 

willen samen met de onderzoekers een toekomstvisie ontwikkelen en onderzoeksvragen op 

middellange termijn helpen formuleren. Hierdoor kunnen de onderzoeksthema’s voor de toekomst 

zoals beschreven in het witboek landbouwonderzoek concreet ingevuld worden voor de sierteelt. 

Om onderzoeksvragen op middellange termijn (10-15 jaar) te identificeren werden brainstormsessies 

georganiseerd rond 7 verschillende thema’s. In intensieve sessies werden telers uit alle deelsectoren 

gevraagd om ideeën te spuien, vanuit het perspectief van hun deelsector en de eigen ervaring op het 

bedrijf. De telers die deelnamen aan de sessies vertegenwoordigen een brede waaier aan 

bedrijfstypes, en zijn actief in sectororganisaties, denktanks, technische werkgroepen of besturen in 

de sector. Dit verzekert een grote representativiteit.  

Tijdens deze sessie werden ruim honderd onderzoeksvragen opgelijst, geclusterd, besproken en 

gewaardeerd. Elke vraag heeft zijn waarde en wordt opgenomen in dit verslag. Toch maakten de 

telers op het eind van elke sessie een top 3 van de meest belangrijke onderzoeksvragen op. Dezelfde 

avond werden deze mee door de telers voorgesteld aan hun collega telers. Alle onderzoeksideeën 

worden in dit document beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde onderzoekers en teruggekoppeld 

naar de sector via verschillende kanalen. 

  



Achtergrond 
 
Onderzoek en ontwikkeling kunnen een drijvende kracht zijn voor een sector indien ze inspelen op de 

onderzoeksnoden van deze sector. We stelden vorig jaar de onder-zoekers van de vier 

onderzoeksinstellingen (Ugent, HoGent, ILVO en PCS) van de Technopool Sierteelt al aan u voor. Dit 

jaar draaiden we dit concept om en wouden we de telers aan het woord laten. Zij weten immers het 

beste hoe hun sector evolueert en welke kennis nog ontbreekt om op nieuwe evoluties in te spelen.  

Hebben sierteeltbedrijven de instrumenten om binnen 

10-15 jaar nog steeds innovatief en competitief te zijn? 
 

We planden daarom een brainstorm met een aantal telers actief in gilden, denktanks, besturen,… om 

onderzoeksnoden op te lijsten. We wouden uitdagingen voor de sector identificeren op middellange 

termijn, waarvoor onderzoek op zowel academisch, toegepast als praktijkniveau nodig is. Hierdoor 

zullen de onderzoekers tijdig kunnen werken aan oplossingen of innovaties voor uitdagingen waar 

telers binnen 10 tot 15 jaar mee geconfronteerd zullen worden. Onderzoekswerk dat gebaseerd is op 

reële noden uit de sector zal immers sneller leiden tot innovaties op de bedrijven.  

De overheid stelde reeds een aantal belangrijke thema’s voor in het “witboek land-bouwonderzoek”. 

Het doel van de brainstorm was deze thema’s (o.a. energie, marketing, alternatieve teelten, gewas-

bescherming, bemesting, groei,…) concreet in te vullen vanuit de sierteeltsector, zodat onze 

onderzoekers gerichter zullen kunnen werken. In kleine groepjes (8-tal telers) lieten we jullie ideeën 

opborrelen. Elke teler werkte mee rond twee thema’s, de groepjes werden gemengd. 

Sinds enkele jaren engageerden 4  verschillende instellingen met sierteeltonderzoek zich tot nauwere 

samenwerking om de sierteeltsector beter te kunnen ondersteunen, hierin gesteund door de 

Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Binnen de technopool is een hele 

onderzoeksketen beschikbaar voor de sierteeltsector, van  fundamenteel over toegepast tot 

praktijkgericht onderzoek. We willen vanzelfsprekend ook de sierteeltbedrijven -als eindgebruiker 

van onze onderzoeksresultaten- betrekken in deze samenwerking.  

Hoe kunnen onderzoekers de bedrijven ondersteunen in 

innovatie op middellange termijn? 
 

Er bestaat nu reeds een zeer goede aftoetsing van de onderzoeks- en voorlichtingsnoden op korte 

termijn binnen de technische comités van het PCS. Deze zullen ook in de toekomst snel kunnen 

inspelen op uitdagingen en opportuniteiten. Het aftoetsen van de nood aan onderzoeksvragen uit de 

sector op middellange termijn gebeurde in het verleden echter eerder ad hoc; bv bij 

projectoproepen. We vonden het als onderzoekers nuttig om samen met de sector een 

onderzoeksvisie op langere termijn te ontwikkelen. Deze brainstormsessie vormt hierin de eerste 

stap, nl het vastleggen van alle mogelijke ideeën en vragen vanuit de telersgroep.  

De resultaten van de Brainstorm worden dezelfde avond nog teruggekoppeld aan een grotere groep 

van telers.  

  



Doel 
Het doel van de brainstorm is om de onderzoeksnoden en -ideeën van de telers te identificeren. We 

mikken op vragen om onderzoek dat binnenkort moet starten om te leiden tot innovaties op de 

bedrijven na een middellange termijn (10-15 jaar).  

 

Alle ideeën zijn waardevol en worden gecommuniceerd 

naar onderzoekers 
 

Elk idee kan verfrissend en inspirerend zijn en zal dus worden gecommuniceerd naar sector en 

onderzoekers. De telers duiden op het einde van elke sessie wel een top 3 van belangrijkste 

onderzoeksvragen per thema aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 

16-18u twee maal 50 minuten Brainstom door telers per thema 

18u-18u45u:  broodjes 

19u: voordracht “ondernemingscreativiteit, ook in de sierteelt!”  door Marc Clerkx (Flanders DC) 

20u: samenvatting en discussie resultaten brainstorm; algemene bespreking, korte insteek vanuit 

elke groep door teler 

20u30 netwerkdrink met streekbiertje 

  



Methode 

Thema’s 

16u-16u50 

Sessie      badge  lokaal 

Alternatieve Teelten:     GEEL:   zaal begonia 

Markt Afzet, Export:     GROEN:  zaal Azalea 

Gewasbescherming: plagen en ziekten:   BLAUW:  zaal magnolia 

Energie 1:      PAARS:     zaal Roos 

17u-17u50 

Sessie      badge  lokaal 

Bemesting Groei en water:     ROOD:    zaal begonia 

Nieuwe Technologieën:      ORANJE:  zaal Azalea 

Gewasbescherming technieken:     BRUIN:  zaal Magnolia 

Energie 2:       WIT:    zaal Roos 

 

Draaiboek brainstormsessie: 
2x 4 groepen van 8-10 telers met 1 moderatoren en 1 secretaris 

- Moderatoren begeleiden discussie 

- Secretaris noteert ideeën 

- Telers reiken ideeën aan 

- Moderator en secretaris sturen nooit 

- Registreren visies van alle telers 

- Laten de groep keuzes maken 

- Vatten samen en maken conclusies met groep 

Moderator: 

1. Verwelkomen en voorstellingsronde: Naam en sector/teelt  

2. Vraag “onderzoeksnoden op middellange termijn 10-15 jr” uitleggen,   

3. Regels uitleggen: Iedere teler 3 ideeën op 3 post its en dan ideeën clusteren  

4. Discussie over de ideeën, concretiseren, belang over deelsectoren(30”) 

5. Alle Ideeën ranken na de discussie met bollekes (5 per teler) 

6. teler kiezen om kort (2 minuten) toe te lichten om 20u 

Secretaris 

1. noteert doorlopend verschillende discussiepunten 

2. Houdt de tijd in de gaten 

3. Clustert ideeën 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De top onderzoeksnoden 
 

Op het einde van elke sessie werd elke teler gevraagd om de 5 punten (bolletjes) naar eigen keuze te 

verdelen over de onderzoeksvragen. Dit liet toe om snel een beeld te krijgen van de 

onderzoeksvragen die door de aanwezige telers als belangrijkste ervaren werden. Deze worden hier 

samengevat, de volledige lijst met alle onderzoeksideeën vindt u achteraan dit document. 

Welke onderzoeksnoden (per thema) werden door de 

telers als de belangrijkste ervaren? 
 

 

 

 

 

Sessie Alternatieve Teelten 

1. Kunnen we meerwaarde creëren in combinatieteelten zoals bv algen, aquacultuur, 

energiegewassen,…? 

2. Ontwikkelen van planten met nieuwe eigenschappen door veredeling of ggo. 

3. Hoe planten valoriseren in nieuwe toepassingen (industrie, geneeskunde,…)? 

Sessie Markt, afzet, export 

1. Hoe kunnen we samenwerking (rond aanbod en commercialisatie) in de keten bevorderen?  

2. Hoe kan de productkennis in de keten verbeteren om kwaliteit te behouden na productie? 

3. Hoe kunnen we internationale regels harmoniseren om fytosanitaire of administratieve 

belemmeringen weg te werken? 

Sessie Gewasbescherming plagen en ziekten 

1. Hoe kunnen we de bestaande biodiversiteit benutten om naar verhoogde plaag- of 

ziekteresistentie te veredelen (bv ontwikkelen van biotoetsen)? 

2. Nieuwe geïntegreerde bestrijdingsmiddelen ontwikkelen, zowel biologisch, fysisch, chemisch 

3. Nood aan risico-analyse en remediëring van nieuwe ziekten en plagen binnengebracht door 

handel. 

Sessie Gewasbescherming technieken 

1. Is plantweerbaarheid te sturen via selectiever spuiten, biologische extracten, ggo’s,…? 

2. Kunnen alternatieve behandelingstechnieken praktijk-toepasbaar gemaakt worden?  

3. Sensoren ontwikkelen voor automatisch scouten van plagen en ziekten. 

Sessie Energie 1 

1. Wat zijn optimale clusters met alternatieve energie? 

2. Kunnen we een energieloket ontwikkelen duidelijk informatiepunt voor primaire energie in 

de glastuinbouw? 

3. Hoe de kas als energiebron beter te benutten? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie Energie 2 

1. Wat zijn mogelijke alternatieve energiebronnen voor kleinschalige toepassing? 

2. Glastuinbouwclusters: hoe kunnen we een ideale afstelling van energiebehoefte tot 

energieproductie op bedrijven bekomen? 

3. Hoe omgaan met het monopolie van de energie leveranciers? 

Sessie Nieuwe Technologieën 

1. Op welke wijze het speaking plant concept in praktijktoepassing om te zetten? 

2. Onderzoek naar technologiën die de kwaliteit in de keten bewaren? 

3. Hoe de kas als energiebron beter te benutten? 

Sessie Bemesting, groei, water 

1. Hoe kunnen bodemvruchtbaarheid optimaal verbeteren (bv fosfor vrijmaken) binnen kader 

MAP? 

2. Waterrecirculatie optimaliseren, nieuwe behandelingstechnieken ontwikkelen die tot 100% 

recirculatie mogelijk maken. 

3. Inzicht krijgen in de relatie tussen bodemleven en de opname nutriënten,  plantengroei  en 

plantweerbaarheid. 

 

Tijdens de netwerkdrink 

Tijdens de netwerkdrink bleven ideeën opborrelen, zeker na de gesmaakte voordracht rond 

creativiteit in ondernemen door Marc Clerkx van Flanders DC, bv rond onderzoek naar de 

maatschappelijke meerwaarde van onze sierteeltproducten. Gezien de vele positieve reacties is deze 

brainstorm is duidelijk een begin, een startpunt, en zullen er nog vergelijkbare bevragingen van de 

sector volgen. De sector evolueert, het onderzoek evolueert, maar samen kunnen we ervoor zorgen 

dat dit positieve evoluties zijn.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hoe gaat het nu verder? 
Ideeën hebben pas nut als ze breed gedragen zijn en aangepakt 

worden. De tijdens de brainstorm geformuleerde onderzoeksvragen moeten 

dus twee doelen bereiken: in de eerste plaats de onderzoekers, om ermee aan de 

slag te gaan. Maar zeker ook de brede telerssector, om alle bedrijven mee te (be)trekken in 

het innovatieproces. 

De resultaten van de brainstormsessie worden in de eerste plaats snel gecommuniceerd naar alle 

onderzoekers in de verschillende onderzoeksinstellingen via dit verslag, en wordt nog eens expliciet 

voorgesteld aan de onderzoekers tijdens het slotevenement van Gent Bloemenregio. Dit verslag kan 

als leidraad dienen in onderzoeksplanning, bij het uitwerken van projecten, en zal toelaten om 

gerichter te leren van onderzoeksresultaten uit andere sectoren, in binnen- en buitenland. Dit verslag 

biedt alvast een referentiekader voor de onderzoekers rond de reële noden uit de sector. Wanneer 

onderzoeksthema’sdiepgaander worden uitgewerkt zal de sector verder betrokken worden.  

Communicatie en terugkoppeling naar de sector is een belangrijk deel van onderzoek. Dit garandeert 

snelle doorstroming van vragen en terugstroming van resultaten, en de toepassing van resultaten als 

innovatie op de bedrijven. De eerste terugkoppeling naar de brede sector gebeurde dezelfde avond 

na de studiedag, waarbij een aantal telers uit de brainstormgroepen zelf de belangrijkste vragen 

toegelicht hebben aan collega telers. De belangrijkste conclusies zullen via verschillende 

sectorvergaderingen en denktanks teruggekoppeld worden.  

  



Deelnemerslijst en moderatoren 
 

 

 

Deelnemers Moderatoren en secretarissen 
Adrien Saverwyns Bart vandecasteele 

Bart Kersschot Bert Schamp 

Bert Walcarius Els Pauwels 

Carlos Verhelst Emmy D'hooghe 

Danny Dens Filip Bronchart 

Didier Hermans Filip Rys 

Dirk Descamps Hans De Steur 

Dirk Lootens Hein Vansteenkiste 

Filip Goossens Kurt Heungens 

Frans Goossens Liesbeth Blindeman 

Hendrik Gysel Marc Vissers 

Jan Coussement Nicole Taragola 

Jan Spruyt  

Jan Vanderborgt Organisatie 

Jef Gielis Adrien Saverwyns 

johan van hove Bruno Gobin 

John De Wilde Johan Van Huylenbroeck 

Joost De Winter Kathy Van Belleghem 

Joris Volckaert Marie-Christine Van Labeke 

Kris Aelterman  

Kris Goossens  

Kris Verhaegen  

Kristof Vanlaere  

Luc Pieters  

Luc Puimege  

Ludo de Cock   

Marc Rombaut  

Marc Van Hulle  

Paul Weymeersch  

Raf rombouts  

Reginald De Roose  

Rene Denis  

Steven De Wulf  

Yves Vandendriesche  

  



De complete brainstormresultaten 
Elk idee kan verfrissend werken, elke insteek kan een onderzoeker inspireren om nieuwe wegen in te 

slaan.. Sommige ideeën werden geclusterd of bijeengebracht, andere kregen hun eigen plaats. 

Daarom willen we u de volledige lijst met onderzoeksideeën niet onthouden 

Innovatie = Creativiteit x Ondernemerschap 
 

 

Sessie Alternatieve Teelten 

Alternatieve teeltmethoden 

 aquacultuur (visteelt) 

 algencultuur als oplossing voor restwater, energiebron, voedsel? 

 Teelt van vb. suikerplanten als tussenteelt in lege kassen  

 Precisiezaai (bosgoed – probleem: kiemrust doorbreken) 
Veredeling – nieuwe producten – ggo 

 Inbrengen van genetische eigenschappen (groei, bloei, ziekteresistentie…), genetisch 
modificeren gaat sneller dan klassieke veredeling 

 Meerwaarde zoeken in nieuwe soorten tov massaproductie 
Geneeskundige toepassingen en industrie 
Farmaceutische toepassingen, plantenextracten (uit restproducten?) 

Selectie 

 Zouttolerantie van planten (duurzaamheid – veel gaat kapot) 

 Daktuinen: welke planten zijn geschikt? 

 Zoeken naar meest geschikte soorten (botanische kenmerken), ziekteresistente cultivars,… (cfr 
plantenkeuringen) 

 Niche producten (Bemerking: alternatieve teelten zijn geen teelten die geteeld worden door een 
alternatieve teler – resulteert van niche product naar massaproduct – steeds zoeken naar 
vernieuwing) – antwoord op ‘gedwongen’ verschraling van het assortiment 
Geïntegreerde gewasbescherming 

 Ook in buitenteelten, staat nog in kinderschoenen 

 Gewasbeschermingsmiddelen die snel afbreken 
Energie 

 Minder energiebehoeftige gewassen 

 Maar ook minder lichtbehoeftige gewassen (problematiek WKK: stroom verkopen levert meer 
op) 

 Energiezuinige bewaring van planten (frigo-bewaring) 
Meerwaarde geven aan sierteeltproduct door andere eigenschappen te benadrukken 

 Luchtzuiverende kamerplanten 

 Geurende planten 

 De consument zelf sierplanten laten opkweken (cfr groentetuinen) – meer plantenbeleving door 
vb. ‘zaaimatten’ aan consument aan te bieden 

Substraten 

 Alternatief voor turf  

 Substraten voor daktuinen, welke zijn geschikt 
  



 

Sessie Markt, afzet, export 

Marktkennis 

 Hoe kunnen we marktprospecties in verre landen gaan uitvoeren? 

 Hoe het aanbod beter op de vraag afstemmen? Hoe kunnen we nieuwe markten aanboren en 
ons aanbod op de groeiende of verschuivende vraag afstemmen?   

 Hoe kunnen we de betalingsrisico’s met betrekking tot de vermarkting in verre landen indijken ?  

 (Prijs). Hoe kunnen prijsschommelingen (door wisselingen vraag en aanbod) verklaard worden ? 
Hoe kan ingespeeld worden op prijsschommelingen (teneinde hun impact te kunnen verlagen, 
bv. risico van consumentenverschuiving naar substitutieproductie indijken)?  

 Hoe kan het aanbod beter afgestemd worden op de vraag (hoe producenten leren marktgericht 
te produceren)?  

Productkwaliteit doorheen de keten 

 Hoe kan de productkennis (verkoopskennis, onderhoud, overbrengen kennis naar consument) 
doorheen de keten behouden worden ? 

 Hoe kunnen we de houdbaarheid van snijbloemen en andere producten doorheen de keten (tot 
bij de eindgebruiker) bestendigen? 

 Hoe kan de productherkenning en waardering van producten verhoogd en beter uitgespeeld 
worden naar het buitenland (cfr. Gentse Azalea)? 

 Wat is het potentieel van rechtstreekse verkoop als strategie om de productkwaliteit te 
bewaren ? In kaart brengen van het potentieel van rechtstreekse verkoop als strategie om de 
productkwaliteit te bewaren (marktconcept) 

Reglementering 

 Hoe kunnen we de impact van fytosanitaire belemmeringen (reglementeringen) verminderen? 

 Is er een mogelijkheid om de reglementeringen (fytosanitaire problematiek) te harmoniseren 
over de grenzen heen ? Welke instanties dienen hiervoor te worden aangesproken ?  

 Zijn er mogelijkheden om het protectionisme vanuit andere landen te verminderen en de 
bijgaande administratieve lasten te verminderen?  

 Heeft Vlaanderen mogelijkheden om beter in te spelen op Europese reglementeringen ? Welke 
zijn mogelijke opportuniteiten en bedreigingen van uit Europa ?  

Samenwerking (doorheen de keten) 

 Hoe kan samenwerking tussen producenten onderling en tussen ketenpartners gestimuleerd 
worden (en transparantie verhogen)?  

 Hoe kan de transparantie in de prijsvorming doorheen de keten gestimuleerd worden ?  

 Zijn er mogelijkheden om beter in te spelen op logistieke uitdagingen (stijgende kosten)? Hoe 
kan dit best aangepakt worden (samenwerking, logistieke efficiëntie) ?   

Markt 

 Zijn er mogelijkheden/strategieën om het kleinschalig aanbod in Vlaanderen om te vormen van 
een zwakte tot een sterkte ?  

Financiële haalbaarheid 
1. Hoe kan de financiële haalbaarheid, die steeds meer onder druk zal komen te staan, op lange 

termijn gehandhaafd worden? 
Productontwikkeling (inspelen op marktvraag) 

 Kunnen nieuwe variëteiten ontwikkeld worden om beter tegemoet te komen aan de 
voortdurende vraag naar productvernieuwing vanuit de markt ?  

Andere  

 Welke mogelijkheden zijn er om bedrijfsopvolging aantrekkelijker te maken (onderwijs)?  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sessie Gewasbescherming plagen en ziekten 

Start met resistentere planten 

 terugkeren naar de originele genenpoel en vandaaruit sterke rassen kweken (sterk in de 
breedte, niet op 1 specifiek kenmerk) > enkel planten kweken die sterk zijn (deze overleven ook 
beter in andere omstandigheden bv. in de warenhuizen, bij export, enz..) 

 ontwikkelen van protocols (+ biotoetsen) voor gebruik op de veredelingsbedrijven = 
protocols/biotoetsen om de ziektegevoeligheid van planten tijdens de veredelingsfase te scoren; 
deze moeten toelaten om al in vroeg stadium te kunnen vaststellen of men op het goede spoor 
zit met nieuwe lijnen  

Onderzoek naar nieuwe zaken allerhande 

 nieuwe producten: chemische middelen, biopesticiden of andere alternatieve middelen 

 nieuwe biologische bestrijders 

 nieuwe bactericiden (erkende middelen uit buitenland hier erkennen, ontsmetting van 
recirculatiewater, koperradicalen,..)  

 nieuwe ontsmettingstechnieken (UV-behandeling op de plant, radiologie, .. eventueel via 
passage van de planten / via intern transport,…+ techn) 

 nieuwe teelttechnieken in functie van ziektepreventie (warmwater, koudebehandeling,…) 

 nieuwe ‘onschuldige’ middelen testen: bv melk of andere huis-tuin-en keukenmiddelen maar 
hierbij ook risico op emissie overwegen (sommige zogenaamde ‘biologische’ middelen hebben 
ergere impact op milieu dan klassieke gewasbescherming (bv kopergebruik)). 

 Globaal: zorgen voor genoeg, nieuwe en gepaste producten voor optimale afwisseling van 
middelen tegen ziekten en plagen. 

Invasieve ziekten en plagen 

 risico-inschatting van plagen die meekomen via buitenlandse handel 

 remediering/beheersing van nieuwe plagen, oa door ook de originele biologische bestrijders te 
gaan opsporen en invoeren 

Kennisuitwisseling proefcentra 

 niet alleen uitwisseling kennis binnen de eigen proefcentra of binnen de technopool, maar ook 
tussen totaal diverse proefcentra 

 uitwisseling info over de verschillende teelten heen: wat werkt op een ander gewas kan ook 
dienen voor de sierteelt 

Diagnose 

 determinatie van initiële ziekteverwekkers = verbeterde diagnose 

 bij multiscan of uitplaten krijgt men vaak als uitslag een 5-tal aanwezige schimmels > men wil 
weten wat de schimmel is die men moet bestrijden 

Optimaliseren van gebruik van natuurlijke vijanden 

 nuttigen langer op het bedrijf houden, ook bij verkoop van de planten 

 invoer nieuwe biologische bestrijders tegen nieuw geimporteerde plagen 

 toepasbaarheid van natuurlijke vijanden nagaan op verschillende teelten (kamerplanten, 
boomkwekerij, azalea,..) 

Weerbaarheid en Voeding 

 relatie voeding – plantweerstand  

 voeding: klassieke bemesting + vitaminen, ea 

 plantweerstand: weerstand tegen ziekten/plagen en vorst 
  



Sessie Gewasbescherming technieken 

Plantweerstand  

 Huis- tuin-  en keukenmiddelen testen, maar onmiddellijk toxiciteit tov milieu meenemen  
o via behandeling met biologisch opneembare middelen (look, peper, …) tegen 

vraatschade wild, nevenwerkingen bladluis en andere 
o bomen die groen worden: antimosmiddelen te duur > alternatieven onderzoeken 

zoals bleekwater + risico plant en milieu nagaan 

 Resistentieveredeling – eventueel via GGO’s 

 Schadedrempelbepaling 

 Genetische wijziging voor verhoging weerbaarheid 
Nieuwe behandelingstechnieken  

 Nieuwe toepassingsmethoden zoals wortelbehandeling, injectie id stengel – dus veel meer 
lokaal behandelen 

 Wegzuigen / stofzuigen 

 Met stralen: UV / andere…. 

 Technieken voor ondergrondse problemen 

 Efficiënter behandelen: bv bewaring van azaleastekken in een fungicide/insecticide-oplossing 

 GPS-gestuurd behandelen 

 Gasvormig op een centrale behandelingsplaats (gaskamer, spuitcabine) 

 Sensoren voor vaststelling van aanwezigheid van gewas: voor optimale bespuiting van bv 
laanbomen  

 sensoren die de ziekte/onkruid zien > zodat enkel op plaatsen met onkruid wordt gespoten 

 spuitoplossing en te bespuiten gewas tegengestelde lading geven (vroeger gelanceerd door 
Syngenta, cfr verfindustrie) 

Scouttechnieken  

 sensoren die bepaalde ziekten en plagen waarnemen 
Erkenningsproblematiek  

 Problematiek uitdrukken spuitvloeistof (/100l versus /ha) 

 Verschillen tussen landen wegwerken – strijden met gelijke wapens 

 Natuurlijke vijanden (shelters, bankerplanten,…)  

 Meer nieuwe producten: chemische middelen, biopesticiden of andere alternatieve middelen 
(ook huis-tuin en keukenmiddelen testen) 

Verlagen emissie 

 Emissie verminderen via gesloten systemen 

 Gericht en lokaal behandelen 

 bufferzones in de toekomst > tot 20 m 

 hoe ? speciale spuitdoppen ea ? 
Efficiëntie verhogen - IPM 

 Lokmiddel om biologische bestrijders lokaal te houden 

 Lokmiddel om plagen uit hun schuilplaats te halen en zo beter te kunnen bestrijden 

 Selectievere middelen met meer respect voor nuttigen 

 Optimale verdeling van biologische bestrijders over het gewas 

 Biologische bestrijders in kas houden via bankerplanten, shelters,…. 

 Gesloten kas = minder invlieg van plagen 
Diverse 

 Alternatieve grondontsmetting 

 Mentaliteitswijziging: 
o aanvaarden van zeer beperkte aanwezigheid van sommige ziekten en plagen en 

nuttigen op het gewas  
o geen nultolerantie bij de grootdistributie 



Sessie Energie 1 

 Energiearmer telen, Koudegrens telerantie bij telen (kilte): bv wordt geteeld op 17-18 kan ook 
op 16-17°C  

 LEDverlichting (kas en lab) 

 Kas is warmtecollector 

 Kas als energieproducent 

 Restfractie van boomkwekers (ipv verbranden) 

 Biomassa (vergisting) 

 Terug naar steenkool 

 Schermdoeken: wat zijn de beste 

 groepsaankoop georganiseerd door de overheid 

 Alternatieve Energie 

 Samenwerkingsvormen (clustering) 

 Welk type bedrijven komt voor welk type alternatieve energie  in aanmerking (zonnepanelen 
kan iedereen).  

 WKK (onduidelijke informatie) 

 rookgassen 

 Duidelijkheid rond prijszetting voor gasaankoop: 
 

 

Sessie Energie 2 

Clustering (samenwerken) 

 Snijbloemen:warmteoverschotten bij belichting met WKK,clustervorming, 

 Geothermie in clustervormen  

 Energieleveranciers, geen monopolie, 

 Geintegreerde electriciteitsproductie (versus eandis) 
Alternatieve Energie 

 recyclage energie,opslaan energie  

 Opslag van CO2 voor korte en lange termijn 

 Windenergie haalbaar, vergunningbeleid 

 Flexibele kleine systemen 

 Restwarmte gedurende lente zomer 

 Energieonafhankelijk: speelbal van de markt 

 Hernieuwbare energie in biomassa 

 Alternatieve nieuwe energiebronnen voor kleine bedrijven 

 Productie van energiegewassen wat hoe en waar? Wat kan er en wat niet. 

 Welke systemen zijn lonend voor welk type bedrijf 
Plantenfysiologie  

 Lichtsom: sturing ifv van instraling buiten (plantfysiologie) 

 Koudeval, negatieve dif 

 omgaan met het monopolie van de energie leveranciers?  



Sessie Nieuwe Technologieën 

Het ‘Speaking-Plant’ concept 

 Correct toedienen van water & meststoffen i.f.v. behoefte plant 

 Growwatch-concept: optimalisatie groei van de plant en het klimaat 

 Sensoren die optimale groei of stress-situaties registreren 

 Bepalen lichtsom i.f.v. forceer- en ontwikkelingsproces azalea om zo efficiënter te kunnen 
sturen: Vanaf welk ogenblik is assimilatiebelichting nuttig, wat is de invloed van LED-belichting, 
…? 

 Ontwikkelen mathematische groei-curves: relatie plantontwikkeling - serreklimaat 
Omgaan/Hoodbaarheid planten doorheen de keten 

 Kan er m.b.v nieuwe technologieën een beter onderhoud van de planten bewerkstelligd worden 
binnen de diverse handelskanalen en de huiskamer: verhoging droogtetolerantie gewas, 
toepassen van substraten/groeimedia die een grote op vochtopslagcapaciteit hebben en die 
tegelijkertijd traag het vocht afgeven i.f.v. behoefte van het gewas 

 Investeren in kennis en informatiesystemen m.b.t. teelt en onderhoud van sierplanten 
Gewasbeschermingstechnieken 

 Ontwikkeling van alternatieve gewasbeschermingstechnieken: UV-licht – toepassen van 
straling? 

 Onderzoek m.b.t. allerhande fytosanitaire belemmeringen bij de teelt van planten. 

 Gebruik van alternatieve producten, toepassen van alternatieve teeltwijzen waardoor er minder 
fytosanitaire problemen optreden, … 

Kas als energiebron + klimatisatie 

 Warmteopslagsystemen (zowel binnen- als buiten de serre) 

 Energie capteren + opslaan 

 De kas als zonnepaneel 

 Efficiënt gebruik van laagwaardige warmte (waar onttrekken en hoe efficiënt in de serre/bij de 
plant brengen) 

 Passief ontvochtigen 
Kasconstructie/Teeltsystemen 

 Integratie energiebehoeftige teelten in de woonomgeving 

 ‘Flatgebouw’ i.p.v. serres  

 Teelt van planten in groeikamers (black box) 

 Meerlagenteelt  

 Ontwikkeling ‘Smart glas’- multifunctioneel glas: energie opwekken, automatische verduistering 
bij teveel licht, … 

 Inventarisatie van plantvoorraad op basis van GPS-technologie 
  



Sessie Bemesting, groei, water 

Water 

 Beschikbaarheid water en grond. Bodem en water worden bedreigde (gelimiteerde) 
productiefactoren; hoe kunnen we het gebruik ervan optimaliseren? 

 Behandeling en zuivering van water. Er moet worden gestreefd naar 100 % recirculatie. 
Bepaalde reststoffen in het recirculatiewater kunnen de groei negatief beïnvloeden. Zijn er 
oplossingen om de resterende 'negatieve' componenten te verwijderen ? 

 Restwater na omgekeerde osmose: wat moet ermee gebeuren ? 

 Systemen van waterzuivering (bvb. UV en LZF) zijn behoorlijke investeringen. De installaties 
worden uitgevoerd, maar na enige tijd stelt men zich vaak de vraag of de inzet ervan wel 
daadwerkelijk noodzakelijk is. Controletechnieken ontwikkelen. 

 Zijn er alternatieven qua technieken ? 

 Teler heeft idee dat sinds de aanleg van containervelden meer mosvorming is in containerteelt. 
Komen de mossporen terecht in het recirculatiewater na de zandfilter ? 

 Veredeling naar zo weinig mogelijk waterbehoefte  

 Efficiëntie watergift verbeteren  

 Optimale temperatuur van water bij toepassing bemesting  
Bodemvruchtbaarheid  

 Hoe kan het OS gehalte op peil worden gehouden binnen de MAP reglementeringen ? 
Tegenstrijdigheid Humus en organische stof ↔ MAP 

 Hoe kan vastgelegd P in de bodem worden vrijgemaakt voor opname door de planten   

 Bemesting van tuinen in openbaar groen. Onderzoek naar de voedingstoestand van de bodem 
na jarenlange toepassing van mulching. Dus: effect van' nulbemesting' ? 

Bodemvruchtbaarheid (+bemesting)  

 Omwille van MAP wordt de toediening van organische bemesting beperkt. Daardoor wordt het 
noodzakelijk meer traagwerkende meststoffen toe te dienen 

Bodemleven 

 Biologische aspect van bodemvruchtbaarheid; activeren van bodemleven, toedienen van 
organismen in de bewortelingszone;  vermijden dat 'vrijstellende' organismen (organismen die 
elementen beter beschikbaar/opneembaar maken) niet worden afgedood (denk bvb. aan 
mycorrhizen,…) 

 Optreden en bestrijden van bodemziekten, nematoden . Aanpak door een betere kennis van 
bodemleven ? 

Groei  

 Wat is de interne plantkwaliteit en wat is effect op de houdbaarheid in de keten.Hoe kan dit 
worden gemeten ? 

 Sturen van de plantgroei zodat plant minder gevoelig is voor koude  

 Hoe kan de plant worden 'gestuurd' tot een rustfase waardoor de plant dan minder gevoelig is 
bvb. voor koude 

Groei (+ bemesting)  

 Optimaal gebruik van traagwerkende (bvb. CRF) meststoffen. Nog onvoldoende kennis van de 
afgiftepatronen van CRF; zeker objectieve info ontbreekt nog 

 Er moet naar gestreefd worden om zo weinig mogelijk wateroplosbare meststoffen te gebruiken 

 Wat is de opname van voedingselementen : per gewas/soort onderzoek naar plantbehoeften 
Diverse: milieu  

 Maatschappelijke kijk:  erover waken dat de activiteiten op een sierteeltbedrijf niet teveel in 
negatief daglicht worden gesteld 
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