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AUGUSTUSEDITIE FLORALL IN
OPPERBESTE SFEER
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Waregem Expo, de nieuwe locatie waar FLORALL sinds dit jaar onderdak
heeft gevonden, heeft de voorbije editie van 22 augustus bevestigd als
goede keuze qua locatie voor de verdere edities van onze Vlaamse
sierteeltvakbeurs. En de sfeer op FLORALL was opperbest.
Willy De Geest, tekst en foto’s
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ook aan de relaxte sfeer op de beursvloer.

De goede drukte, zonder weliswaar
overweldigend te zijn, maken dat het
merendeel van de ruim 110 exposanten
getuigen van een geslaagde editie. De
reacties na een exposantenbevraging
waren dan ook zeer positief: “op niveau
van 5 jaar geleden”, “beste FLORALL
ooit”, “goed gewerkt”, “veel verkocht”,
“veel bestellingen opgenomen….” en
geen negatieve opmerkingen.
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Deze augustuseditie van FLORALL kan
in korte bewoordingen gedefinieerd
worden als een beurs met een ruim
kwalitatief aanbod van seizoens- en
jaarrondproducten en met heel wat belangstelling vanwege een internationaal
koperspubliek.
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De goede bereikbaarheid, ruime parking
vlakbij de ingang van het beurscomplex
en het goede onthaal met mogelijkheid
tot ontbijt maken dat FLORALL een
gezellige beurs op maat is en dat voel je

FLORALL bevestigt hiermee zijn waarde
als unieke Europese ontmoetingsplaats
met de Vlaamse sierteelt. De waarde
van dergelijk evenement is groot, vandaar een oproep aan al die andere productiebedrijven om deze kans te baat te
nemen. Hoe meer aanbod op FLORALL,
hoe meer aantrekkingskracht de beurs
uitoefent bij de kopers.
NIEUWIGHEDEN
De sierteeltsector is een innovatieve
sector waarbij nieuwe cultivars en commerciële concepten belangrijk zijn. De
FLORALL-beurs schenkt daarom haar
standhouders iedere editie een platform
om deze noviteiten aan het bezoekerspubliek voor te stellen.
Een overzicht van het nieuwighedenaanbod:
Laurica-plants stelde een Red Gold
Prunus Otto Luyken in piramidevorm
voor. Het is een nieuw concept (piramidevorm), aangeboden in rode pot waarmee men mikt op de verkoop voor de
kerst. De plant verdraagt temperaturen
tot min 35° en is interessant voor o.a. de
Scandinavische en Russische markt. De
plant kan na de kerst de tuin in.
Sierplantenkwekerij Devriese-Luyssen
teelt een breed sortiment Lagerstroemia die het bij ons uitstekend doen. De
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planten worden geënt op stam of op
eigen wortel en in struikvorm aangeboden. Op FLORALL werd Lagerstroemia
‘Berry Dazzle’ voorgesteld. De rijkbloeiende plant heeft grote fuchsia-paarse
bloemen en donkerpaarse blad en een
compacte en opgaande habitus.

Onder het merk ‘Noble Selection®’
presenteerde boomkwekerij Willy De
Nolf volgende nieuwigheden:

s Red Gold Prunus Otto Luyken van

• Hibiscus syriacus 'Starburst Chiffon'®: zeer rijkbloeiende Hibiscus
met dubbele, witte bloem met de
opvallende roze/rode lijnen;

Laurica-plants

s Lagerstroemia ‘Berry Dazzle’ van Sierplantenkwekerij Devriese-Luyssen
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• Vitex agnus-castus ‘Blue Puffball’:
bolvormig en een plant die niet meer
dan een meter hoog wordt. Bloeit met
geurende, blauw/paarse bloemen in
het najaar;
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De Bruyne-Flandresse was er met een
kleurenmixconcept aangepast aan de
vraag van de markt. Azalea Flandresse
Sweet pastello is een mix van enerzijds
zachte kleuren (bont, wit en roze) voor
het zuiden en Exotic Fire gaat voor de
hevige kleuren (rood, felroze, ..) eerder
gericht op de meer noordelijke markt.
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• Hypericum kalmianum 'Cobalt-nGold': mooi opgaande Hypericum met
zilvergroene tot blauwe bladeren;
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• Buddleja davidii ‘Sophie’: De groeiwijze van 'Sophie' is vrij uniek voor een
Buddleja. In pot wordt de plant zo'n 30
à 40 cm hoog en tot wel 50cm breed.
zeer lange bloei en compacte habitus;
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• Microbiota ‘Lucas’: ziekte-ongevoelig,
compacte opbouw, fijn loof, onderhoudsvriendelijk en zeer winterhard;

s Exotic Fire van De Bruyne-Flandresse

• Parrotia persica ‘Persian Spire’: smal
opgaande groei en fijn blad. Uitloop
met paars blad; donkergroen blad in
de zomer met een opvallende brede
paarse rand die in het najaar doorkleurt naar geel/ oranjerood.

• Larix kaempferi ‘Magic Gold’:mooie
geelgekleurde naalden die ’s zomers
niet verbranden. Makkelijk te snoeien.
Nieuwigheid van Schrauwen-Moerings vof;
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• Caryopteris clandonensis ‘Stephi’
(Lissteph): nieuwe Caryopterissoorten
met roze bloemen, rijkbloeiend, goed
vertakt en compact;

• Clematis ‘Taiga’: rijke blauwpaarse
bloei in de zomer en herfst. Kan tot
100 cm breed en 250 cm hoog worden
en ideaal om als muurbeplanting te
gebruiken.
De vakbeurs Groot Groen Plus had ook
een aantal inzendingen van de nieuwigheden 2017:
• Berberis thunbergii ‘Hoho1’, Berberis
met prachtige intense roze en witte
kleuren, een nieuwigheid van Van Vliet

s Buddleja d. ‘Sophie’ uit de Noble Selection®’
van boomkwekerij Willy De Nolf

New Plants BV;

• Juniperus squamata ‘Little Joanna:
laagblijvende compacte conifeer die
vlak uitgroeit en niet heel erg breed
wordt. Nieuwigheid van Van Vliet New
Plants BV;
• Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’: veel
en zeer grote rode bessen die lang
aan de plant blijven. Stevige opbouw.
Nieuwigheid van kwekerij Maarten
Bloemen vof. n
s Larix kaempferi ‘Magic Gold’ van Schrauwen-Moerings vof
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