En verder
Met alle informatie hierboven gaat
het bestuur aan de slag om FLORALL
als Belgisch commercieel initiatief
verder te verbeteren. Zo willen we op
de voorjaarsbeurs op 4 maart 2015 en
latere edities nog meer commerciële

kansen bieden voor standhouders én
bezoekers binnen de grenzen van een
blijvend laagdrempelig verhaal.
Wenst u hierover meer informatie,
dan kan u ons vinden in de FLORALLstand op 1, 2 en 3 oktober ek op de
vakbeurs Groot Groen Plus te Zundert

(NL). We doen dit in het kader van een
partnerschap tussen beurzen die twee
productieregio’s vertegenwoordigen
op minder dan 100 km afstand.
U kan natuurlijk ook terecht op www.
ʗorall.be of via info#ʗorall.be. Q

3 NIEUWIGHEDEN BEKROOND OP FLORALL
Tijdens FLORALL werden verschillende nieuwe variëteiten en concepten gepresenteerd aan de
bezoekers van de beurs. Ook een jury beoordeelde deze nieuwigheden.
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ook geschikt is voor grotere potmaten
waarbij de buitenste takken van de
plant goed beschermd blijven. Het concept biedt bovendien de mogelijkheid
aan andere azaleakwekers om hierop in
ntse
te spelen zeker met het concept Gentse
Azalea. Bloemisterij De Waele neemt
hierin een voortrekkersrol.

www.geertdewaele.be
geert.de.waele@telenet.be
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De Gentse Azalea carry bag richt zich
naar zowel binnen- als buitenlandse
groothandel en tuincentra en wordt op
de Belgische markt gebracht door De
Waele – Reynvoet, Geert De Waele, Molenstraat 29, B-9080 Lochristi. De carry
bag is een tas met bedrukking van de
Gentse Azalea, bedoeld voor de grotere
potmaat van azalea’s.
Argumentering van de jury: deze carry
bag is een leuke en handige tas om de
azalea op een toffe manier te presenteren. Het grote voordeel is dat deze
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GOUD - Gentse Azalea carry-bag - De Waele-Reynvoet

ZILVER - Hibiscus Belli Colori - BEST Select
elect
Deze Hibiscus syriacus is een kruising gewonnen door BEST Select en
benaamd in 2014. Belli Colori is op de
Belgische mark geïntroduceerd door
BEST-select – Caritasstraat 21, B-9090
Melle. De nieuwe reeks Hibiscus
syriacus “Belli Colori” van BEST-secus
lect bestaat uit de Hibiscus syriacus
Bianco, Azurri, Pastello, Rosso en Cielo.
Ci
Deze attractieve bloeiende tuinplanten
onderscheiden zich door een goede
oog), een lange bloe
groei (2 tot 3m hoog),
bloeiachtig kleurengam
periode, een prachtig
kleurengamma

proken kleure
met uitgesproken
kleurencombinaties.
e bladverliezende Hibiscus is ideaal
Deze
als solitaire struik of in vakbeplanting,
maar kan ook in pot o
of heg gebruikt
worden. Snoe
Snoeien is overbodig, maar
an wel vo
kan
volgens persoonlijke smaak.
Argum
Argumentering van de jury: Deze belli
loriColori-reeks
vormt een assortiment
van vijf verschillende kleuren, wat een
meerwaarde is voor de tuincentra. Bovendien is de plant ook zeer duurzaam
en resistent.

www.bestselect.be
info@bestselect.be

BRONS - Rosa
osa Poppy
Popp Rose - Lens Roses
Deze moschatahybride is door kruising
gewonnen door Lens Roses (Rudy Velle), benaamd in 2013 en op de Belgische markt gebracht door Lens Roses
- Redinnestraat 11, B-8460 Oudenburg.
Naar aanleiding van de herdenkingen
rond 100 jaar Grote Oorlog (19141918) brengt Lens Roses de nieuwe
moschatahybride ‘Poppy Rose’® uit.
‘Poppy Rose’® heeft grote trossen
enkele donkerrode bloemen die op de
enkele bloemen van de papaver (Poppy)
lijken. ‘Poppy Rose’® heeft een donkerrode vurige kleur. De pas geopende
bloemen tonen hun gele meeldraden

en hebben een kruidengeur. De jonge
takken hebben een bruin loof dat
geleidelijk verkleurt naar donkergroen.
Het struikje wordt ongeveer 100 cm
hoog en 60 cm breed. Deze heester kan
in de tuin geplant worden als massief,
in groep, tussen vaste planten in de
border, talluds of in pot.
Argumentering van de jury: De Poppy
Rose is een eigen (Belgische) veredeling gericht naar de Engelse markt. Een
deel van de royalty’s wordt afgestaan
aan een project in Tanzania, waardoor
de verkoop een sociaal engagement
met zich brengt.
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www.lens-roses.com
info@lens-roses.com
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