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Een bezoek aan de
orchideeënkwekerij van
Michel Vacherot.
Marleen Ral

U herinnert zich zeker de voorbije zomer nog wel?
Nat en te koud voor de tijd van het jaar. Ik was
heel blij dat wij voor onze jaarlijkse vakantie een
verblijf in het zuiden van Frankrijk hadden
geboekt om toch een beetje te kunnen genieten
van een aangenaam zonnetje en warmere
temperaturen.
Helaas, ook daar was het weer niet zo geweldig...
Niet dat wij zo nodig op een strand moeten
kunnen liggen bakken, maar als het telkens weer
regent, blijft er uiteindelijk maar één ding over:
je bezoekt iets dat beschut is.

INHOUD

Een bezoek aan de
orchideeënkwekerij van
Michel Vacherot in
Roquebrune-sur-Argens,
Zuid-Frankrijk.

Een orchideeënkwekerij, bijvoorbeeld!
Eerlijk waar: ik had ze niet op mijn vakantieplanning gezet. Om orchideeën in een kwekerij te
zien, moet je geen 1000 km rijden, maar als
reserve-activiteit kwam het mooi uit dat de
kwekerij van Michel Vacherot daar aan de ingang
van het Franse dorpje Roquebrune-sur-Argens
ligt.

Een uitgave van P&P Orchids.

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
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De kwekerij en collectie van moederplanten
overleven bijna ongehavend de 2e wereldoorlog en groeit gestaag.

1. Een kort overzicht van het bedrijf:
het verhaal van een familie.
Bij sommigen onder u zal de naam Vacherot
misschien wel bekend klinken?
Inderdaad: een achterkleindochter van Henri
Vacherot, de stichter van het bekende bedrijf
Vacherot-Lecoufle is zaakvoerder van deze
orchideeënkwekerij.

In 1950 gaan Maurice Lecoufle en zijn neef
Michel Vacherot verder met de zaak, terwijl
Marcel met een eigen onderneming start.
Maurice neemt vanaf dan de wereldwijde
promotie van hun orchideeën op zich, terwijl
Michel zich bezig houdt met het laboratorium
voor vermeerdering van orchideeën op basis
van meristeemculturen, het zogenaamde
“klonen” van planten. Op deze manier
worden orchideeën planten die betaalbaar
worden voor iedereen... en bekend, natuurlijk.

Henri Vacherot startte in 1886 met een
plantenbedrijf „La Tuilerie‟ in de buurt van
Parijs. Vanaf het begin was er een serre voor
orchideeën voorzien. Toen waren dàt nog zeer
mysterieuze planten die slechts door weinig
mensen konden gekweekt worden. Al heel snel
maakte het team van Henri Vacherot zich de
kennis eigen om tropische planten te
vermeerderen uit zaad. Hij legde zich vanaf dan
alleen nog toe op orchideeën en betrekt zijn
schoonzoon Maurice-Etienne Lecoufle vanaf
1913 bij de activiteiten. Ze worden al snel zeer
bekend.

Michel, Philippe en Maurice

Na de dood van hun vader nemen de zonen
Maurice en Marcel Lecoufle samen met hun
moeder Henriette de zaken over. Onder hun
kundige leiding wordt het laboratorium voor het
zaaien in vitro uitgebouwd en zijn er heel wat
prachtige hybriden gecreëerd die allemaal
geregistreerd worden bij het RHS.

In de jaren „80 neemt zoon Philippe het over
van Maurice en verlaat Michel het bedrijf om
in het zuiden van Frankrijk voor zichzelf te
beginnen, samen met zijn vrouw Geneviève.
Vanaf 1986 komt ook hun jongste dochter
Raphaëlla in de zaak.
Michel heeft natuurlijk al de ervaring van het
werken in een laboratorium. Hij was het die
samen met een Brit in de jaren ‟60 het
procédé op punt stelde om planten in grote
hoeveelheden plantaardig te vermeerderen en
op die manier verwierven zij al gauw naam en
faam op dat gebied.

Paphiopedilum Bordeaux de Valec 'La Tuilerie' AM/RHS

Na het overlijden van Michel zijn er in het
bedrijf op dit moment naast de zaakvoerders
nog 4 mensen aan het werk: in de serres staan
Bernard Lagrelle, Thierry Montagu en
Geneviève Lagrelle samen met een ploeg
plantenverzorgers in voor verkoop en
onderhoud en in het laboratorium is het
Olivier Jacquey die zich bezighoudt met het
opkweken van de jonge planten.

Potinara Harpe de Valec 'La Tuilerie' AM/RHS
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2. Het bedrijf in Roquebrune-surArgens zoals het geëvolueerd is.

Het onderzoek naar bijzondere planten blijft
een belangrijke prioriteit bij Michel Vacherot.
Telkens opnieuw slaagt hij erin om nieuwe
hybriden te creëren die zeer dikwijls beloond
worden met één of andere „award‟ of
„nomination‟. In de lijst van gepubliceerde
hybriden van de RHS, de zogenaamde
„Sanders‟-list, komen gemiddeld 16 planten
per jaar van deze kwekerij voor!

In 1984 installeerde het bedrijf „les orchidées
de Michel Vacherot‟ zich in de Var aan de
voet van de rots in Roquebrune-sur-Argens.
Op dat moment zijn ze de enige onderneming
in Frankrijk die orchideeën “ontwerpt” en
“vermeerdert” op deze vegetatieve manier,
naast het „moederbedrijf‟ Vacherot-Lecoufle.

2008
Miva Am Hoiel = Phal. Ville de Vergeze x Dtps. I-Hsin Tango
Miva Lucky Phal.= Mivamanche x Dtps. I-Hsin Tango
Miva Marianne Mermival = Phal. Matmiva x Dtps. Miva Montjoie
Miva Miva Tilovemi = Phal. Cinnamon Candy x Dtps. Miva Pop
Miva Ville de Pêche = Paph. Winston Churchill x Paph. Vermont
Miva Cecile Goguet = Phal. Brother Supersonic x Phal. Matmiva
Miva Châlons-en-Champagne = Phal. Raptigny x Phal. Miva Troika
Miva Pippin Phal. = Miva Granny x Phal. Zuma’s Pixie
Miva Warskettska = Phal. Miva Granny x Phal. Hilo Lip Navarre’s
Surprise
Miva Blue Love = Thw. [Blc.] Orglade’s Happy Face x Michel Vacherot
Thw. [Pot.] Orglade’s Tradition
Miva Nayah = Dtps. Miva Valerel x Phal. Miva Zazou
Miva Pierrette Destouet = Dtps. Miva Valerel x Phal. Miva Luxury
Miva Chiana = Phal. Arromanches x Phal. veitchiana
Miva Claris = Phal. Miva Chiana x Phal. Brother Supersonic
Miva Muguette = Phal. Marquise x Phal. Azur de Miva
Miva Joëlle Eppe = Paph. Mod Maude x Paph. sukhakulii
Miva Christine Poirier = Phal. Venus x Phal. Venosa

2009
Miva CristinaSerafiniCantello=Phal.Brother Lawrence x Dtps.MivaSioule
Miva Martine Carol = Dtps. Miva Ghislaine x Phal. Mivac Caresse
Miva Théo Lamirand = Dtps. Sister Veil x Phal. Miva Gala
Miva Pierre Sgamma = Paph. charlesworthii x Paph. Mod Maude
Miva Famille Vallier Stephane = Phal. Miva Granny x Phal. Miva Luxury
Miva Fanny Believe Always = Phal. Miva Solène x Phal. Miva Granny
Miva Solène = Phal. Brother Jungle Cat x Phal. Brother Oxford
Miva Ville de Drancy = Phal. Golden Horizon x Phal. Iona Starck
Psychocentrum Miva Marsupilami = Trt. [Onc.] stacyi x Pyp. [Onc.]
Mendenhall
Miva Pearl = Dtps. Miva Valerel x Dtps. Chain Xen Pearl
Miva Soeur Monique = Phal. Chamonix x Dtps. Miva Sioule
Miva Yolande Le Dez = Phal. Azur de Miva x Dtps. Miva Montjoie
Anna Sophia de Miva Phal. = Miva Troïka x Phal. Mivac Caresse
Miva Mini King = Phal. Zuma’s Pixie x Phal. Ever-spring King
Miva Le Midi Libre = Phal. Miva Brick x Phal. Brother Supersonic
Zygolum Miva Monique Bourdon = Zglm. Louisendorf x Z. Artur Elle
Miva Denise Guillemet = Phal.Dou-dii Golden Princess x Dtps.Miva
Fanchon
Miva Lolotte Bour = Dtps. Chain Xen Pearl x Phal. Mivac Carissimo
Miva Jeanine Lefebvre = Phal. Miva Granny x Phal. Matmiva

Op een oppervlakte van 2500m² serres
worden jaarlijks 500 tot 800 bevruchtingen
gerealiseerd en de aldus bekomen zaden
worden in het laboratorium in vitro
opgekweekt. Op die manier probeert men
interessante varieteiten of speciale kleuren of
grotere bloemen te selecteren. Uiteindelijk
produceert men zo‟n 200 000 tot 300 000
planten bij Vacherot, hybriden en
natuursoorten die allemaal hun weg vinden
naar de liefhebbers...

2010

Een groot deel van de planten is bestemd voor
de export, maar ook de individuele koper
vindt steeds wel een plaatsje voor een mooie
orchidee, zeker omdat ze toch vooral de
donkere wintermaanden opfleuren met hun
kleurrijke bloemen. Het is eigenlijk wel een
beetje dankzij bedrijven zoals dit, dat een
orchidee als potplant zijn weg gevonden heeft
naar onze huiskamers.

http://videos.lalibre.be/video/iLyROoafIt3o.html
P&P
Orchideeëngazet

Miva Laurent Caironi = Phal. Miva Cernin x Dtps. Miva Montjoie
Miva Murat = Dtps. Miva Muse x Phal. Raptigny
Miva Noleen Jean ‘N’ Michael =Dtps. Miva Murat x Dtps. Miva Veloutine
Miva Virginica = Phal. Jungle Cat x Dtps. Orglade’s Tartan
Miva AnneBourgeois-Wagner Phal.Miva Comete x Phal.MivacCarissimo
Miva Bibiche = Phal. Miva Solène x Phal. Miva Luxury
Miva Cathy Mon Coeur =Phal. Amber Woodson x Phal. Miva Rorschach
Miva Cathy Orchi = Phal. Barbara Golden x Phal. Miva Alice Fournier
Miva Lancial-Eustache = Phal. Miva Gala x Phal. Red Lip
Miva Miss Séverine = Phal. Miva Allegro x Phal. Miva Marika Bouchard
Miva Odd = Phal. Miva Rouge Baiser x Phal. Red Lip
Miva Rorschach = Phal. Ever-spring Light x Phal. Miva Casablanca
Miva Rouge Baiser = Phal. Miva Raptical x Phal. Miva Gala
Miva Ville de Sénas = Phal. Miva Cernin x Phal. Hisa Shiobara
Miva Aurore Leroy= Dtps. Sogo Vivien x Dtps. Miva Zustel
Miva Calana = Dtps. Miva Calao x Phal. Miva Fana
Miva Isabelle Yeste = Phal. Golden Buddha x Dtps. Miva Calana
Miva OrchidéeLionsClubs =Dtps. Brother LoveGoofy x Phal. MivaTroïka
Miva Zustel = Phal. Zuma’s Pixie x Dtps. Miva Stella
Miva Jolie Corinne = Phal. Miva Cristal x Phal. Concorde
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3. Een orchidee voor bijzondere mensen.
Als je zoveel planten ontwerpt, gebeurt het al
wel eens dat je zonder namen komt te zitten.
Dat zullen ze wel gedacht hebben bij Michel
Vacherot toen ze met het idee kwamen aanzetten
om mensen een orchidee te laten “adopteren” en
er hun naam aan te geven. Niet alle soorten die
gecreëerd worden, zijn geschikt om te commercialiseren, maar er zijn wel veel kruisingen
nodig om uiteindelijk te komen tot een heel
bijzonder resultaat. Men stelde aan de
plaatselijke orchideeënvereniging Orchid‟Azur
voor om de mogelijkheid van hun naam te geven
aan een eigen plant bij hun mensen voor te
stellen.
De aanleiding was eigenlijk van heel andere
aard: er was een prachtige mooie rode
Phalaenopsis gecreëerd die men de naam van een
lokale, zeer bekende krant had gegeven.
In 2009 stelde men aan het publiek de Miva Midi
Libre voor:

Mocht u het zelf ook helemaal zien zitten om een
orchidee met uw eigen naam te bezitten, dan
volstaat het om contact op te nemen met de
kwekerij:
Une orchidée à votre nom chez Vacherot ?!
Les établissements Vacherot (83) vous proposent de
baptiser une orchidée à votre nom ! Il vous suffit de
prendre contact avec eux pour choisir le genre et la
variété, et votre orchidée est déclarée tout à fait
officiellement à la R.H.S (Royal Horticultural Society),
à Londres, où sont enregistrées toutes les nouvelles
variétés.
Cette plante vous sera ensuite évidemment envoyée
avec son certificat d'enregistrement et même,
éventuellement, à plusieurs exemplaires si vous le
souhaitez.
Une bonne idée cadeau, non ?
Le colis contenant la plante, le flacon d'engrais et son
certificat : 90€ transport compris.
Tél: 04 94 45 48 59.

http://youtu.be/SQlZKLcnsIg

Epicattleya Miva étoile Noire (geregistreerd 5/2000)

Phalaenopsis Miva Midi Libre
De bloem heeft de kleuren van de krant en wil
een eerbetoon zijn aan streek en zijn mensen, de
Languedoc.
Het heeft 3 jaar geduurd voor men tot dit
resultaat kwam, maar dat mag dan ook gezien
worden: deze kleur is eerder uitzonderlijk voor
een Phal, de bloemen zijn wat wasachtig en
blijven bijzonder lang mooi. De plant maakt
gemakkelijk meerdere stengels en herbloeit ook
op de oude. Allemaal voordelen, dus!

P&P Orchideeëngazet

(http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregister/
orchiddetails.asp?ID=118113 )

Wanneer u nu nog eens een hybride-orchidee
tegen komt die in haar naam het woordje MIVA
staan heeft, weet u al onmiddellijk wie hem
gemaakt heeft.
Natuurlijk gaat het in de planten- en bloemenwereld niet enkel om het maken van nieuwe
soorten, maar mensen vragen steeds meer naar
andere dingen en nu kent men de technieken om
daar op in te spelen...
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In de tweede serre zijn het vooral de
Phalaenopsis en andere hybriden die de blik
vangen: 8 tafels met allemaal kleuren...

4. Een kwekerij voor gewone mensen.
Met een paar speciale kruisingen wordt men al
wat sneller bekend in de orchideeënwereld. De
familie Vacherot heeft het wat dat betreft al ver
geschopt. Raphaëlle Vacherot is de 4e generatie
van deze familie die zich hiermee bezig houdt.
Verder is een orchideeënkwekerij een bedrijf
zoals een ander: er moet dus gewerkt worden. De
activiteiten zijn niet anders dan bij de anderen.
Er is in de eerste plaats de verkoop van planten,
al dan niet in bloei.
Waar ze zich in het verleden vooral bezig
hielden met Phalaenopsishybriden, komen er nu
ook veel andere soorten aan bod, ook de
botanische. Grootste afzet is nog steeds bij
groothandelaars, maar ook de particuliere
verkoop gaat goed. Het hele jaar door kan je de
serres bezoeken en zelf je planten gaan kiezen.
Met 2500m² ben je wel even zoet!
In de eerste serre word je hartelijk ontvangen
door één van de 3 „chefs de culture‟. Wil je graag
een echte rondleiding, dan moet je dat wel even
vooraf afspreken. Snuister je graag op je eigen
tempo rond, dan is dat ook geen probleem.

Halverwege deze serre staan ook nog enkele
tafels met botanische soorten en een hele wand
met orchideeën op kurk. Een waar paradijsje!
Nog veel lege tafels ook in deze serre...
De derde kas bevat dan weer een hele wand met
Vanda‟s en soortgelijken en 2 tafels met alle
andere soorten: Cattleya‟s, Paphiopedilums,
Dendrobium... en nog meer tafels met uit te
planten zaailingen.

Bij het binnenkomen vallen al onmiddellijk
enkele reusachtige Vanilleplanten op. In de
zomer zitten er gegarandeerd altijd enkele
bloemen op.

Daarna kom je langs het laboratorium en de
kweekkamers met zaailingen. Hier zijn steeds
enkele mensen aan het werk om de zaailingen te
verspenen.

P&P Orchideeëngazet

Alles zag er piekfijn uit. Geen onkruidje te zien,
alles netjes gelabeld en bijna nog teveel plaats op
de lege tabletten in elke serre. Een beetje vreemd
eigenlijk, maar er was op dat moment niemand
om wat uitleg te vragen..
Bij het doorlopen van deze laatste serre naar de
verkoopsruimte, zagen we de verklaring voor ons
staan.
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5. Het kan ook serieus tegenvallen!
15 juni 2010: overstromingen in de hele regio.

De serres lopen volledig onder, het waterniveau
stijgt tot ruim 2 meter. De ravage is enorm.

De planten die er nog zijn, zitten onder de rode
modder. De meesten drijven rond binnen of
buiten. Op één nacht is het bedrijf alles kwijt en
is er niets dat nog werkt.
Natuurlijk waren zij de enigen niet die toen
getroffen werden, maar het werd voor mij al
onmiddellijk duidelijk dat er hier héél véél werk
verzet was op korte tijd.

P&P Orchideeëngazet

De beelden spreken voor zich: de mensen van
„Les orchidées de Michel Vacherot‟ zijn gewoon
opnieuw moeten beginnen!
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Maar Raphaëlle is een taaie: ze slaagt erin om
ook deel te nemen aan de jaarlijkse orchidays
het einde van dat jaar, zij het met een beperkte
stand. Dat had ze eerst willen laten voorbij
gaan omdat er ondanks alles nog veel werk
moet gedaan worden.

6. Waar een wil is, is een weg en vele handen
maken het werk licht(er).
Terwijl mijn aankopen voorzichtig verpakt
werden, kwam het gesprek vanzelf op de ramp
en de gevolgen. We waren danig onder de
indruk!
Men heeft er even over gedacht om niet meer
met een orchideeënkwekerij te starten.
Financieel zag het er erg slecht uit, want de
moederplanten en privécollectie waren grotendeels verdwenen en dàt is in dit geval wel een
erg groot verlies. Het werk van jaren, het
onderzoek, de zaden, het genetisch materiaal..
De serres en het labo waren totaal onbruikbaar
geworden en de meeste tafels waren
verwrongen. Je zou van minder moedeloos
worden.
Alleen hadden ze er niet op gerekend dat er in
de hele streek en van alle kanten zoveel hulp zou
komen van sympathisanten. De dag na de ramp
kon er nog niet veel gebeuren, want het water
zakte maar langzaam. Maar de dagen daarna
kregen ze hulp van vrijwilligers die opgeroepen
werden via verschillende forums van
orchideeënliefhebbers om te komen zoeken naar
afgedreven planten, om deze te wassen en
opnieuw op te potten. Om het puin te komen
ruimen en uit te zoeken wat nog bruikbaar was
en wat niet... Toen Raphaëlle al die inzet zag,
besloot ze het op een positieve manier te
bekijken en er alles aan te doen om te
herbeginnen. Kleiner dan voordien omdat ze het
geld niet hadden voor hetzelfde, maar toch ook
een labo en kweekruimte en maar 3 serres.
Met man en macht wordt er aan de
wederopbouw gewerkt. Ze hebben een doel voor
ogen: de eerste opendeurdagen in de lente.
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En dan neemt het leven weer stilaan zijn
gewone gangetje.
Dat dachten we toch: eind goed, al goed?
Tot op zekere hoogte was dat ook zo: het duurt
namelijk vele jaren voor je alles opnieuw op
orde hebt en er zijn waardevolle planten
verdwenen waarvan het moedermateriaal
onherroepelijk verloren is. Daar kan men mee
leven. Er zijn nog genoeg uitdagingen te
vinden.
Maar de natuur is onvoorspelbaar en niet te
temmen! Op 7 november 2011 sloeg het
noodlot opnieuw toe. De hele laagvlakte van
de Argens stond opnieuw onder water. De
schade was deze keer niet zo groot. Het bedrijf
heeft een maand moeten sluiten om alles op te
kuisen. Kan je dat 2 maal opbrengen?
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De tentoonstellingen en orchideeënshows
volgen mekaar op zoals voorzien.

Raphaëlla en haar team wél:
De geplande opendeurdagen van 2 tot 5
december werden 2 weken uitgesteld en gingen
door van 16 tot 19 december 2011.
De verkoop in de serres gaat weer gewoon
verder. Er zijn opnieuw rondleidingen en
workshops.

Toen ik dus op die regenachtige dag bij deze
kwekerij binnen stapte, had ik er geen idee van
dat dit er allemaal achter zat...

De website is vernieuwd en je kunt nu ook
online bestellen...
http://www.orchidees-vacherot.com/
Het labo werkt weer, zij het op bescheiden maat.
De eerste plantjes die ik in juli deze zomer
gezien heb, zijn het resultaat van hard werken en
doorzetten.

P&P Orchideeëngazet

Het plantje dat ik toen gekocht heb, is een
Doritaenopsis Kenneth Schubert „blue angel‟.
Staat trouwens alweer in bloei. Super
kwaliteit! Wanneer u daar ergens in de buurt
van Fréjus – Saint-Raphaël verblijft en het
weer valt een beetje tegen of u heeft zin om
wat orchideeën te gaan bekijken: één adres,
Orchidees Vacherot, Le pont d'Argens 7,
83520 Roquebrune-sur-Argens – France.
Veel plezier ermee.
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