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Thierry Van Paemel is al lang een zeer  
gemotiveerde gebruiker van de Preforma-plug. 
‘Zo’n twintig jaar geleden zijn we begonnen 
met de veredeling van Helleborus, voor ons 
toen nog een heel nieuw product. We werkten 
ook met zaailingen en die moesten opgepot 
worden in de plug. We hadden daar nog geen 
ervaring mee, waarna we jaren hebben gezocht 
naar de ideale plug om de zaailingen de beste 
teelt te geven. In die periode hebben we veel 
kennis opgebouwd en proeven gedaan om  
uiteindelijk tot het ideale product te komen.  
De klant is veeleisender geworden, de hele  
productieketen moet perfect zijn en de lat wordt 
hoog gelegd. Wij zitten aan de beginschakel. Als 
het begin niet goed is, komt er ook geen bevre-
digend einde.’

Ontwikkeling zaaitray
De missie van Van Paemel is om continu te stre-
ven naar het optimale product. Vandaar dat hij 
de toepassing van de pluggen frequent onder 
de loep neemt. ‘Wij zijn kritisch; elk jaar proberen 
we de plug en het gebruik ervan te verbeteren.’

Van Paemel begon met Helleborus-zaailingen, 
waarbij steeds één zaailing per plug werd ver-
speend en de 360-gaats tray werd ingezet.  

‘We deden elk jaar proeven en waren constant 
op zoek naar de ideale pluggen.’

Aanvankelijk zaaide Van Paemel Helleborus in 
zaaibakken, waarna hij die zaailingen in een 
Jiffy-pot plaatste. ‘Deze methode beviel ons een 
hele tijd prima, maar op een gegeven moment 
wilden we toch iets nieuws proberen in plaats 
van het procedé met zaaibakken en potten. 
Samen met Jiffy ontwikkelden we een zaaitray 
waarin we rechtstreeks kunnen zaaien, zodat we 
niet meer hoeven te verspenen. We hebben er 
jaren over gedaan om de ideale tray te ontwer-
pen. Ook moesten we veel moeite doen om het 
kuiltje te realiseren, zodat het zaadje neergelegd 
kan worden. Omdat dit zes maanden moet 
blijven staan, moesten om een degelijke plug 
ontwikkelen. Al deze wetenschap hebben we 
uitgewerkt in de Preforma 200-gaats tray, die we 
toepassen in een zaaimachine.’

Bij de ontwikkeling van deze tray is ook  
rekening gehouden met de logistiek. ‘We expor-
teren wereldwijd, naar landen als China, Zuid-
Korea en Rusland. Het gebruik van de pluggen 
is zeer interessant, omdat de wandjes heel 
goed blijven en tegen een stootje kunnen. Wat 
ook essentieel is: de groei is optimaal.’

Hoger slagingspercentage, hogere productie en meer uniformiteit

Elke kweker is bij zijn teelt op zoek naar een 

optimale omgeving voor uniforme en snelle 

wortelvorming. Dit draagt bij aan een nog 

beter eindproduct voor de afnemer.  

De Preforma-plug van Jiffy vervult hierbij een 

essentiële rol. Zo is er bij het oppotten razend-

snel resultaat. Ook is de plug eenvoudig mecha-

nisch te verwerken en te transporteren.  

De Vlaamse kwekers Thierry Van Paemel en 

Kristof Van der Haegen lopen weg met de 

Preforma-plug en delen hun ervaringen.
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Preforma-plug schiet snel 
wortel bij Vlaamse kwekers

Met de Preforma-plug is de beworteling van de plantjes is uitstekend.
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Ideale pH en voeding
Van Paemel en Jiffy hebben dus lang gezocht 
naar de ideale samenstelling van de plug voor 
de zaailingen. ‘Helleborus is een relatief nieuwe 
plant. Er was totaal niets over bekend, ook niet 
bij Jiffy. We deden voortdurend onderzoek naar 
de benodigde voeding en pH. Het Helleborus-
assortiment bestaat uit wel meer dan twintig 
variëteiten, met verschillende pH-niveaus.  
We gingen dus op zoek naar de ideale pH en 
voeding in de plug. Helleborus is een winter-
kiemer en groeit vooral in koude periodes. In 
de zomer staat de plant stil. We moesten dus 
een plug hebben waarin basisvoeding zit, die 
vooral naar boven komt wanneer de plug het 
nodig heeft, vooral in de winter, dus. Het mooie 
is dat het ons ieder jaar lukt om de plug te ver-
beteren.’

Van Paemel heeft intensief gezocht naar een 
goede oplossing voor de methode, waarbij 
steeds één plantje verspeend wordt. ‘We  
kwamen op het idee om een inkeping of boring 
in de plug te maken, waarbij wij er steeds één 
plantje in verplanten. Dit vullen we aan met 
zaaigrond en dat werkt prima. We hebben 
dit samen met Jiffy ontwikkeld. Steeds meer 
bedrijven stappen over op de nieuwe plug, 
omdat die in wezen heel praktisch is. Vroeger 
werd veel met doorgesneden pluggen gewerkt; 
daar werd een plantje tussen gestoken en dan 
moest die plug aan elkaar groeien. We zien nu 
een veel betere wortelontwikkeling, doordat de 
wortels gevangen zitten. Dit is het resultaat van 
de inkeping in de nieuwe plug.’

Eerste met Helleborus-zaailingen
Van Paemel is zeer te spreken over de samen-

werking met Jiffy. ‘Door de jaren heen waren 
de mensen van Jiffy zeer betrokken en gingen 
ze de uitdaging aan met het nieuwe gewas, 
Helleborus. We groeiden en zagen dat er nog 
veel te ontwikkelen was. De vertegenwoordiger 
van Jiffy dacht steeds met ons mee. We zijn 
constant samen op zoek naar verbeteringen, 
zoals op het gebied van voeding. Elk seizoen is 
immers anders. Momenteel heeft de plug dan 
ook een goede werking.’

De kweker uit Oostkamp wil niet per se  
onbescheiden zijn, maar stelt dat zijn 
Helleborus Nursery wereldwijd een van de 
eerste kwekerijen was die Helleborus-zaailingen 
op kleur aanboden, en wel orientalis. ‘Een 
ander voordeel is dat we niet alleen de verede-
ling doen, maar ook de productie, dus van 
het begin tot het einde. Je ziet zo het product 
groeien en kunt het hele proces volgen. Dit is 
heel belangrijk, omdat je optimale pluggen wilt 
hebben die onmiddellijk doorgroeien. Links en 
rechts horen wij dat kwekers bij de vermeerde-
ring nu ook met die Jiffy-pluggen werken.’

Van Paemel heeft altijd sterk ingezet op onder-
zoek. ‘Wij zijn een klein bedrijf dat gestart is 
met een relatief nieuwe en onbekende plant 
als Helleborus. We hebben geprobeerd om van 
die plant een visueel aantrekkelijk product te 
maken tijdens de hele fase, van zaailingen tot 
oppotten. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd  
om in een proces van twintig jaar tot een ideale 
plant te komen. Hierbij hebben we  
ook gebruikgemaakt van wetenschappelijk 
onderzoek en we hebben nog altijd nauw  
contact met de potgrondleverancier en de 
plug leverancier.’

Duurzaamheid is dan ook een belangrijk aspect 
van de bedrijfsvoering van de Vlaamse kweker. 
‘We willen het maximale rendement uit de 
activiteiten halen en de uitval beperken. Als de 
plant gezond van start gaat in een goede plug, 
heb je in het vervolg al de helft minder proble-
men. Voor de beworteling blijven we continu 
proeven doen met nieuwe biostimulanten, 
om tot een beter eindproduct te komen. Ook 
streven we naar de toepassing van biologische 
bestrijding.’

Snel resultaat in de pot
Van Paemel wil de voordelen van de Preforma-
plug nogmaals benadrukken. ‘Ten eerste is 
de beworteling van de plantjes uitstekend. 
Het product is heel luchtig en neemt het 
water goed op, zonder dat het te nat blijft. 
Helleborus heeft namelijk een hekel aan te 
vochtige omstandigheden. Bovendien wortelt 
de plant heel goed weg in de plug. Wanneer je 
gaat oppotten, heb je snel resultaat in de pot. 
Verder is de plug handig voor het transport. 
We sturen de planten de hele wereld over en 

ACTUEEL
8 min. leestijd

Helleborus-kweker Thierry Van Paemel (l) en Wim Torfs van Jiffy bekijken de plantjes in de Preforma-plug.

‘We zien nu een 
veel betere wortel
ontwikkeling, 
doordat de wortels  
gevangen zitten – 
het resultaat van  
de inkeping in  
de nieuwe  
Preformaplug’
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dan zijn ze drie, vier weken onderweg. Als je ze 
voor vertrek goed conditioneert, komen ze in 
goede staat aan. De Preforma-plug heeft ook 
een positieve invloed op de uniformiteit van 
ons product. Als we zaaien of verspenen, is het 
belangrijk dat de uniformiteit gegarandeerd is 
door uniforme bemesting in de plug.’

Al met al staat voorop dat de plantjes gezond 
in de plug zitten. De basis ligt aan het begin en 
voor een goed eindproduct is dat heel belang-
rijk. ‘Dat was bij ons de laatste jaren enorm  
succesvol. Daarbij werken we graag met part-
ners. We zijn een veredelingsbedrijf; sommige 
producten worden vermeerderd in een lab of 
op ons bedrijf. We proberen mensen ervan te 
overtuigen dat deze plug van Jiffy daarvoor 
ideaal is. Dat mogen we gerust zeggen, want 
we hebben veel testervaring met verschillende 
producten en daarbij kwam Preforma als beste 
uit de bus. In het contact met klanten noem ik 
altijd de voordelen van de plug; dat leidt weer 
tot een positieve uitstraling van onze naam. 
Onlangs kregen we nog complimenten voor 
onze pluggen, die deel uitmaakten van een  
partij voor export naar China.’

Van Paemel staat ook voortdurend in verbin-
ding met bedrijven die voor hem vermeerderen. 
‘We gaan regelmatig langs bij die kwekers, om 
te kijken wat we nog aan de toepassing van de 
plug kunnen verbeteren. Het is belangrijk dat 
ze een goed eindproduct afleveren, want onze 
naam is eraan verbonden. Het is moeilijk om 
mensen die jarenlang met een bepaald systeem 
hebben gewerkt te laten overschakelen, maar 
de laatste tijd hebben we geen klagen. Er zijn al 
veel bedrijven om.’

Een verdere doorontwikkeling van de pluggen 
staat hoog op de agenda bij Helleborus Nursery 
‘Wij zijn constant bezig met de verbetering van 
bepaalde pluggen, vooral ook omdat we wel 

twintig verschillende variëteiten hebben. 
Zo verschilt de pH nogal eens. We testen 
momenteel op veranderingen in de pH en de 
bemesting. In samenwerking met Wim Torfs van 
Jiffy zetten we jaarlijks veel proeven op om tot 
verbeteringen te komen, want je moet nooit 
denken dat je er bent.’

Coniferen en heesters in de plug
Boomkwekerij Kristof Van der Haegen uit 
Wetteren startte zo’n vier jaar geleden met het 
testen van de Preforma-plug. Deze proeven 
waren geslaagd, waarna het bedrijf de plug in 
gebruik nam. Van der Haegen blikt terug op 
de aanleiding tot het gebruik van de nieuwe 
plug. ‘We gebruikten al traditionele stekgrond 
van Jiffy, maar bij bepaalde soorten was de 
beworteling nogal wisselvallig. We gingen op 
zoek naar een oplossing. Nadat we een aantal 
alternatieven hadden geprobeerd, kwam Jiffy 
met de lijmplug van Preforma voor de dag, en 
dat beviel meteen goed voor de soorten met 
moeilijke beworteling.’

Desgevraagd noemt Van der Haegen de snel-
lere beworteling als grootste voordeel van de 
lijmplug. ‘We realiseren een hoger slagings-
percentage op een kortere termijn. Bovendien 
gaat de productie omhoog.’

Wortel intact
Uiteindelijk komt het gebruik van de Preforma-
plug ook de kwaliteit van de stek en het 
plantgoed ten goede. ‘Dit omdat de planten 
nu gemakkelijker uit de tray loskomen en de 
plug intact blijft. Voor de kweker betekent dat 
een betere doorgroei in de klassieke potgrond, 
omdat de wortel bij Preforma minder  
beschadigd raakt.’

Van der Haegen prijst de ondersteuning door 
Jiffy. ‘Wim Torfs komt regelmatig langs om te  
kijken hoe het loopt. Soms passen we samen 

het mengsel wat aan, wat betreft de water-
opname. We werken al lang goed samen met 
Jiffy en blijven samen producten doorontwikke-
len. Zo hebben we dit jaar een ander mengsel in 
een test gebracht. Ook al leidt zoiets niet altijd 
tot een verbetering, het is toch belangrijk om 
dingen uit te proberen om verder te komen.’

De kweker verwacht tot slot een succesvolle 
toekomst voor de Preforma-plug. ‘We gebruiken  
de plug ook steeds vaker omdat de klant de 
voordelen steeds meer ziet. Ook al hangt er  
een iets hoger prijskaartje aan, de kweker en  
de klant krijgen er veel gemak en een beter 
product voor terug.’ 

Thierry Van Paemel (m) is al lang een zeer gemotiveerde gebruiker van de Preforma-plug.

De wortel blijft beter intact na verwijdering uit de 

Preforma-plug.
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ACTUEEL

‘De beworteling 
is uitstekend. 
De Preforma
plug is luchtig en 
neemt het water 
goed op, zonder 
dat het te nat 
blijft’

Helleborus Nursery
Thierry van Paemel begon twintig jaar 
geleden met Helleborus Nursery en heeft 
zich gespecialiseerd in de veredeling van 
Helleborus. Vanaf het begin werd er inge-
zet op onderzoek in de veredeling. In de 
loop der jaren werd de knowhow uitge-
bouwd en werden er nieuwe technieken 
ontwikkeld. Dit doet de kweker in samen-
werking met de Vlaamse Gemeenschap, 
kennis instituten en de universiteit van 
Gent. Helleborus wordt in een koude kas 
geteeld, wat interessant is met betrekking 
tot het energiegebruik. Er hoeft namelijk 
niet gestookt of verwarmd te worden en 
dit heeft de interesse van de overheid 
gewekt.

Boomkwekerij Kristof Van der Haegen
Boomkwekerij Kristof Van der Haegen is 
opgericht in 2006 door Kristof en echt-
genote Mindy. Toen werden er voorname-
lijk rozen, prunus en coniferen in de volle 
grond gekweekt. Door zelf de stek en het 
plantgoed te produceren, kon de kweker 
deze werkzaamheden al snel uitbreiden. In 
2009 werd besloten om de productie van 
stek en plantgoed te verhogen en werd 
geïnvesteerd in een kas en een container-
veld. De boomkwekerij in Wetteren heeft 
jaarlijks een productie van 800.000 stek en 
350.000 stuks plantgoed van coniferen en 
bladhoudende heesters.

Jiffy Preforma-plug
Preforma-pluggen behouden consequent 
een luchtgehalte van 30 procent of meer, 
wat betekent dat er geen verdichting 
optreedt, zelfs niet als er veel verneveld 
wordt. Dit zorgt voor een ideaal teelt-
medium, met een optimale omgeving  
voor uniforme en snelle wortelvorming.  
De planten zijn meteen klaar voor gebruik 
en geschikt voor mechanische verwerking. 
Dankzij de gebonden structuur van de 
Preforma-plug treedt er na het verplanten 
geen schokeffect op. Dit betekent dat de 
pluggen eerder kunnen worden verplant 
of getransporteerd, zodat de kweker 
waardevolle ruimte kan vrijmaken. Jiffy 
Preforma-pluggen zijn beschikbaar voor 
veel verschillende gewassen, zoals  
orchideeën, zacht fruit, vaste planten uit 
stek of weefselkweek en potplanten.

Kristof Van der Haegen is gespecialiseerd in coniferen.

Kristof Van der Haegen en echtgenote Mindy runnen samen de kwekerij.


