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OVER ONS
Microflor is expert en innovator in de veredeling, 
vermeerdering en acclimatisatie van gloxinia’s, 
helleborussen en orchideeën. 

Microflor staat voor: duurzaam en klantgericht telen 
met sterke, vernieuwende jongplanten als resultaat. 
Verwacht niets minder dan snelgroeiend, kwalitatief 
uitgangsmateriaal voor uw kwekerij, stipt en correct 
geleverd. 

Laat u verrassen door onze plantenrassen – gezond, 
sterk en vernieuwend. Ze zijn het resultaat van 
continue innovatie en open communicatie met klanten. 
Met expertise, volharding en creativiteit creëren we 
variëteiten die uw aanbod verrijken. De ontwikkeling 
ervan gebeurt bovendien in de meest hygiënische 
omstandigheden, met aandacht voor milieuvriendelijke 
procestechnologieën.



VEREDELING van  
exclusieve variëteiten
Microflor is continu op zoek naar vernieuwingen die 
uw aanbod verrijken en uw klanten bekoren. 
Ons streefdoel? Voortdurende innovatie. Op basis van 
onderzoek, ervaring en markttendensen ontwikkelt  
het Microflor-veredelingsteam een aantrekkelijk 
assortiment jonge planten. 
Voor de kwalitatieve en efficiënte veredeling van 
plantenrassen beschikt Microflor over eigen, 
geavanceerde kassen. 

Geavanceerde in-vitro 
VERMEERDERING
Via de nieuwste vermeerderingstechnieken, 
geavanceerde inhouse laboratoria en strenge productie
controles ontwikkelt Microflor jaarlijks miljoenen 
planten. Als pionier in het vermeerderen van planten  
via weefselteelt, kweken we planten rassen volgens 
methodes waarbij de kwaliteit primeert. 



ACCLIMATISATIE van 
sterke jonge planten
Als expert in acclimatisatie biedt Microflor u kwaliteits
volle jonge planten die perfect zijn afgestemd op uw 
noden. De acclimatisatie van de helleborussen gebeurt 
in stateoftheart teeltkassen die de hygiënenormen 
respecteren. 
Op basis van gespecialiseerde teeltkennis bezorgen wij 
u geacclimatiseerde jongplanten die direct oppotbaar 
zijn. En dankzij onze MPSGAP certificering weet u dat 
we milieuvriendelijk en sociaal verantwoord 
ondernemen. 

ViV® Collection:   
Joie de Vivre
Na jarenlang intensief kruisen is de ViV® Collection 
geboren uit de meest vernieuwende en kwalitatieve 
Helleborus soorten. Het duurt 8 tot 10 jaar om een 
nieuwe ViV® cultivar te ontwikkelen en op de markt  
te brengen. Dit proces vereist groot vakmanschap en 
geduld. Enkel topvariëteiten die de strengste 
kwaliteits controle doorstaan, worden opgenomen in  
de ViV® Collection.

De cultivars uit de ViV® Collection worden enkel bij 
kwekers geteeld die passie hebben voor het product. 
Bij deze kwekerijen krijgen de planten de tijd om zich 
rustig te ontwikkelen. Op deze manier kan het ViV®-
label garant staan voor de beste kwaliteit.

Laat u in deze catalogus verrassen door ons aanbod 
van sterke helleborusrassen. Naast een veelzijdig 
assortiment willen we bovenal uw stabiele 
vertrouwenspartner zijn voor de aanlevering van 
jongplanten en laboplanten van topkwaliteit. Onze 
ambitie is: u een mooi aanbod van groeikrachtige en 
productieve planten aanreiken waarmee u vlot een 
mooi en sterk eindproduct realiseert. Want wij zijn,  
net als u, gebiologeerd door sterke planten. 
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VIV® VICTORIA
De ViV® Victoria valt op met haar fris-

groene bladeren en intens donker-

paarse bloemen die mooi boven het 

gewas uitkomen. Uniek aan dit soort 

is de uitbundige bloei van september 

tot april.

code HE00091
type orientalis
kleur paars
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm enkel
patroon egaal
bloeiperiode sep-okt
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VIV® ROSA
ViV® Rosa heeft een subtiele 

roze blush in de bloem en straalt 

elegantie uit. De ViV Rosa bloeit 

vanaf januari. 

code HE00137
type orientalis
kleur roze
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm enkel
patroon blush
bloeiperiode jan-feb

VIV® VERA
De ViV® Vera valt op met zijn mooie 

dubbelbloemige rode bloemen.  

De bloei start vroeg vanaf november.

code HE00087
type orientalis
kleur rood 
potmaat P15-P19
planthoogte 45-55 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode nov-dec

code HE00113
type orientalis
kleur paars
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm enkel
patroon egaal
bloeiperiode jan-feb

VIV® VALENTINA
De ViV® Valentina is een echte lenteroos die zeer mooie 

intensrode bloemen geeft van januari tot einde maart.  
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code HE00203
type ericsmithii
kleur wit
potmaat <P15
planthoogte 25-35 cm
bloemvorm enkel
patroon egaal
bloeiperiode nov-dec

VIV® VIVIANA
ViV® Viviana is een sterk soort dat voornamelijk  

geschikt is voor de kleinere potmaten. Zijn uitbundige  

bloei start reeds vanaf november. 

VIV® VALERIA
De ViV® Valeria valt op door zijn 

uitbundige bloemenpracht vanaf 

november. Dit sterke soort biedt 

kleur in de wintermaanden. 

code HE00202
type ericsmithii
kleur wit
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm enkel
patroon egaal
bloeiperiode nov-dec
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VIV® 150
De ViV® 150 is een sterk en bloeirijke 

soort waarvan de bloei in januari 

start.

code HE0150
type orientalis
kleur paars
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm enkel
patroon egaal
bloeiperiode jan-feb

VIV® 117
De ViV® 117 straalt met zijn stevige 

donkergroene blad klasse uit. De 

lichtgele bloemen, die vanaf januari 

verschijnen, zijn een verrijking in het 

assortiment.

code HE00117
type orientalis
kleur geel
potmaat P13-P17
planthoogte 30-40 cm
bloemvorm enkel
patroon stip
bloeiperiode jan-feb

Coming up

VIV® 208
De ViV® 208 zal met zijn veelheid aan 

kleine, witte bloemen leven brengen 

in het najaar.

code HE00208
type orientalis
kleur wit
potmaat P13-P17
planthoogte 30-40 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode sep-okt

VIV® 194
De ViV® 194 brengt afwisseling in het 

kleurenpalet voor het najaar met zijn 

zuiverwitte dubbele bloemen. Dit ras 

bloeit reeds vanaf september

code HE00194
type orientalis
kleur wit
potmaat P13-P17
planthoogte 30-40 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode sep-okt

NEW
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VIV® 204
De ViV® 204 combineert een grote, 

donkere bloem met een toch wel 

compacte opbouw. 

code HE00204
type orientalis
kleur paars
potmaat P13-P17
planthoogte 25-35 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode okt-nov

VIV® 214
De ViV® 214 is een sterke doch 

eerder compacte groeier die vanaf 

oktober zal bloeien.

code HE00214
type orientalis
kleur paars
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode okt-nov

VIV® 225
De ViV® 225 is een ras met een wil 

om uit te groeien tot een statige 

plant die vanaf oktober getooid 

wordt met donkerrode bloemen.

code HE00225
type orientalis
kleur rood
potmaat P15-P19
planthoogte 35-45 cm
bloemvorm dubbel
patroon egaal
bloeiperiode okt-nov



Microflor maakt deel uit van de Floré Groep, een familiale tuinbouwonderneming  
met hoofdkantoor in Lochristi (België). We zijn actief in veredeling, vermeerdering, 
productie, handel en distributie van sierteeltproducten.
Met een geconsolideerde omzet van 122 miljoen euro en 550 medewerkers zijn we 
marktleider in België en één van de toonaangevende Europese sierteeltbedrijven.

Gefundeerd op expertise,  gedreven door innovatie
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