VLAAMSE SIERTEELT IN DE PRIJZEN OP
GENTSE FLORALIEN
AVBS werd op de Floraliën door de jury beloond met de Grote Ereprijs geschonken door KMLP, de
organisator van de Gentse Floraliën. Deze prijs is een erkenning voor de 86 Vlaamse sierteelt- en
boomkwekerijbedrijven in de AVBS groepsstand en voor de Vlaamse sierteeltsector in het algemeen.
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Vlaamse boomtelers en siertelers werkten mee aan de AVBS groepsstand. Met
bomen, heesters, rozen, vaste planten,
azalea’s en rhodo’s, kruiden, perkplanten, hydrangea’s, bromelia’s en andere
diverse warme en koude potplanten
creëerden ze een feeëriek spektakel
in de Floraliënhal. Bomen kwam je
doorlopend tegen doorheen de hele
graat van
stand en vormden de ruggengraat
het ontwerp.
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Verbond van Snijbloementelers in
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Andere verdienstelijke winnaars
Ere wie ere toekomt want niet enkel de
e viel in de prijzen op
AVBS-collectiviteit
blijk uit onderstaand
de Floraliën zo blijkt
overzicht:

BS

Huzarenstukje in de Floraliënhal
Met de 3.000 m2 grote AVBS groepstand
in de Floraliënhal aan de Citadelpark
werd de traditie in ere hersteld. Het was
sinds 1985 geleden dat deze iconische
locatie nog bloemen en planten mocht
huisvesten en het was voor AVBS een
eer om dit te kunnen verwezenlijken.

De commissie knolbegonia van AVBS
integreerde op een vernieuwende en
creatieve manier haar begonia’s in de
stand met een mikado van verticale en
horizontale zwarte balken waaraan hangende, half-hangende en rechtopstaande planten werden vastgemaakt.

AV

Niet enkel het AVBS-collectief werd
bekroond, er waren ook eerste prijzen
voor de creatieve manier waarop het
Vlaams boomkwekerijassortiment werd
gepresenteerd (Verbond van Boomtelers), voor de begonia-mikado (begoniawerkgroep AVBS) en voor het kunstwerk
met Vlaamse snijbloemen (Verbond van
Snijbloementelers en Euroveiling).

V 250 PLANTENSOORTEN - 82 BEDRIJVEN - 40 EILANDEN - 9 CONCEPTROOMS - 7 KLEURENKAMERS - 1 GROENE WAND
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