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Ivan De Clercq

‘Jazzy Soulsisters’

Microflor en Het Wilgenbroek

Gediflora

Dubbelbloemige ‘Primula
acaulis Rubens'

Raes Bloemzaden
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Nieuwe generatie Helleborus

BS

Ook Vlaamse bedrijven kiezen voor het pad van innovatie. Een aantal van die innovaties
werd op het wereldtoneel voorgesteld op IPM Essen eerder dit jaar. We zetten deze
innovaties nog even kort in het voetlicht.
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De ViV-Collectie is een collectie van
exclusieve Helleborus-rassen, veredeld door Microflor en Het Wilgenbroek/Helleborus bvba. Uniek aan de
ViV-collectie is dat de meeste soorten
reeds in het najaar in bloei komen.
Helleborus VIV Collection bestaat uit
selecties van Helleborus orientalis
die zelfs bloeien voor Kerstdag. Viv
Victoria is een Helleborus orientalis
die bloeit van oktober tot in maart.
Helleborus ‘Diego Ice’ is een Helleborus x ericsmithii met mooi grijs
blad en witte bloemen die bloeien
vanaf november, een doorbloeier voor
3 maanden. Te gebruiken voor tuin-en
terras maar tevens als kamerplant in
de winter voor Kerstdag. n
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De ‘Jazzy Soulsisters’-chrysanten
bestaan in zes fleurige kleuren. Hun
reactietijd bedraagt zes weken en ze
moeten weinig tot niet geremd worden. Deze mini-mums hebben een
goede houdbaarheid en oogsttolerantie en laten toe om combinaties te
maken die gelijktijdig bloeien (bloei
op natuurlijke wijze in week 43). Deze
nieuwe familie hoeft niet getopt te
worden; ze vertakken perfect van
nature. Ze zijn bovendien niet gevoelig
voor knopvorming bij vroeg inpotten.
De Jazzy Soulsisters zijn voorzien van
enkele hippe POS- items: potje, cover
en/of steker met stickervel. n

De dubbelbloemige Primula Rubens
onderscheidt zich niet alleen van de
gewone tuinprimula door zijn dubbele
bloemen. Het voornaamste verschil is
zijn goede houdbaarheid in de huiskamer. Primula’s bloeien doorgaans op
een moment waarop het buiten nog te
hard vriest en zijn dan geen lang
leven beschoren, maar Rubens is daar
een welkome afwisseling op. Hij kan
de koude even goed of slecht verdragen dan een gewone primula, maar
de warmte veel beter. Deze nieuwe
lichtblauwe doet meer denken aan
een dubbelbloemige Saintpaulia dan
aan Primula. In de juiste pot gepresenteerd zal de consument dan ook
snel de stap zetten naar deze kleurrijke plant. n

Leybaert bvba

Hortinno
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Azalea Classic Triplets

Calonectia resistente
buxushybriden

Herplant en De Vos-Hertschap
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Azalea japonica ‘Pink Spider’
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Deze nieuwe Azalea japonica ‘Pink
Spider’ gaat voor een totaal eigen
look met open bloemen en lange
bloemblaadjes, roze met aan de
zijkanten telkens een wit boordje. De
plant mag zowel binnen als buiten,
ook nu al, want de plant is vorstbestendig tot -15°C. Met een of enkele
planten op het terras én in je interieur,
trek je het voorjaar zo naar binnen. Een Spider Azalea kan ook in de
tuin, liefst op een plekje in de zon of
maximaal halfschaduw en beschermd
tegen koude noord- en oosterwind.
De Pink Spider is een nieuwkomer,
amper drie jaar oud en dit voorjaar op
internationale vakbeurzen voorgesteld als absolute topper. n

Op IPM stelde Hortinno vooral de
Azalea Classic Triplets voor, waarbij
drie Hortinno Classic kleuren gecombineerd worden in één pot: Classic
Bicolor + Classic Belli + Classic Rouge. Met Classic Triplets, stelt Hortinno een geslaagde multicolor-combinatie voor. Classic Triplets bleek
meteen een schot in de roos. Zowel
jongeren als ouderen vinden de kleurencombinatie vernieuwend en aantrekkelijk. De Classic-collectie kent
daarenboven een extra lange bloei en
verliest relatief weinig bruine schubblaadjes. Met deze twee kenmerken
en het donkergroen blinkend blad
onderscheidt Hortinno zich in de
markt. n

Het veredelingsprogramma van
Herplant heeft na twaalf jaar intensief
werk een viertal mooie hybriden
opgeleverd. Voor lage toepassing is er
een laagblijvende type geselecteerd
wat zorgt voor minder snoeiwerk. Er
is een medium type geselecteerd
toepasbaar voor universeel gebruik.
Voor hoge hagen en wolkenmassa’s is
er een snelgroeiend type gekozen.
Een bodembedekkend type, toepasbaar voor plantvakken en Openbaar
Groen sluit de reeks af. Op Grootgroen
begin oktober 2019 volgt de officiële
introductie. De planten worden op de
markt gebracht onder een merknaam
en worden beschermd met kwekersrecht. n
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