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OPTIMISME OP DE MID-ATLANTIC
NURSERY TRADE SHOW IN BALTIMORE

Nele Lauwers, tekst en foto's
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Tussen 11 en 13 januari verwelkomde de vakbeurs MANTS 11.300 personen (beursdeelnemers
inclusief) waarvan 3.650 aankoopbedrijven. Deze jaarlijkse beurs die ondertussen al aan haar 47ste
editie toe is, groeit nog steeds en bracht dit jaar 952 exposanten samen, verspreid over 1.536
beursstanden. De beurs die bekend staat als ‘the Masterpiece of Trade ShowsTM, is ontstaan uit een
samenwerkingsverband tussen de plantenkwekers van Maryland, Virginia en West Virginia.
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Alle soorten bedrijven die actief zijn binnen de plantensector waren aanwezig
op MANTS en dit op een totale oppervlakte van 28.000 m². De bezoekers
kamen uit 45 verschillende staten van
Amerika en uit 16 verschillende landen.
Volgens Vanessa Finney, de Executive
Vice President van MANTS, had de
beurs een recordaantal bezoekers in
de laatste 8 jaar en een retentiegraad
van 93%. Voor haar zijn dit indicatoren
die aantonen dat het goed gaat met
de groene sector in Amerika en dat de
beurs voor de bedrijven een duidelijke
meerwaarde heeft in de verkoop. De
slogan is daarom ‘Mants means business’. Er was een opvallend positieve en
enthousiaste sfeer dit jaar en iedereen
hoopt deze lijn te kunnen doortrekken.
Overheidsverplichtingen zijn redding
boomkwekerij
Nochtans ging het de plantensector in
de USA de afgelopen 8 jaar niet voor
de wind. De crisis die langer duurde
dan voorheen sneed diep in de reser-

s Waterinfiltratie is in de USA een belangrijk aspect bij bouwen en wonen geworden.

ves. Maar de prijzen werden opnieuw
beter en een opvallend gegeven zorgde
hierbij voor extra zuurstof. De overheid
verplichte dat bij alle nieuwe bouw-

vergunningen ruimte moet voorzien
worden om regenwater op te vangen en
vertraagd te doen infiltreren. Er zijn veel
manieren om dit te doen (zie afbeel-
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s Nandina ‘Lemon Lime’ heeft een opvallend frisse kleur en heeft geen
invasief karakter
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s Bessen gepromoot als ‘Great plants for families who have no room’.

s ‘Encore Azalea’ een dwergsoort met weinig onderhoud en die drie keer per
jaar bloeit.
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ding). Het meest bekend zijn de infiltratiegebieden die bij grote infrastructuurwerken aangelegd worden ‘storm water
ponds’ genoemd, maar er bestaan ook
‘raingardens’ die particulieren in de tuin
hebben. Planten vormen hier een vast
onderdeel van omdat ze het water mee
helpen verdampen en de ruimte visueel
aantrekkelijk maken. Op plaatsen waar
het water blijft staan, komen nieuwe
mogelijkheden voor waterplanten. De
sector is heel enthousiast over deze
ferme duw in de rug en noemt deze
nieuwe wetgeving ondertussen: ‘the
nursery recovery act’. Samen met de
overheid heeft de sector nu ook een certificeringsprogramma voor architecten

16

s Aerogatie vergroot de luchtzuiverende kracht van groenwanden

en tuinaanleggers in het leven geroepen
zodat overheden en particulieren weten
bij wie ze terecht kunnen voor de aanleg
en onderhoud van deze specifieke
gebieden.
Nieuwigheden
Binnen het ruime aanbod aan nieuwigheden op de beurs trokken er een aantal
de aandacht.
Het bedrijf Star Roses and plants dat
in Amerika vooral bekend is voor zijn
rozencollecties, lanceert dit jaar zeven
nieuwe bessenplanten binnen het merk
‘Bushel and Berry’, meer specifiek vijf
variëteiten blauwbes, een zwarte bes
en een framboos. Het gaat om com-

pacte planten die uitzonderlijk veel
bessen produceren en ook een mooie
verkleuring hebben in de winter. ‘Great
plants for families who have no room’.
Het merk is gekoppeld aan een website
waar mensen receptjes kunnen vinden.
Het bedrijf Plant Development ontwikkelde een 30-tal nieuwe planten binnen
de collecties Southern Living Plant
Collection en Sunset Western Garden Collection. Eén van de soorten is de Nandina
‘Lemon Lime’ die met zijn opvallend
frisse kleur voor extra dimensie kan
zorgen in de tuin. De heester vertoont
bovendien geen invasief karakter zoals
de oude Nandina domestica- soorten.
Binnen hun collectie ‘Encore Azalea
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‘focuste dit bedrijf op een tuinazalea die
in 2016 geïntroduceerd werd. Het gaat
om de Autumn FireTM (Rhododendron
‘Roblez’ PPAF) een dwergsoort die niet
veel onderhoud nodig heeft en drie keer
per jaar bloeit. In de winter krijgen de
anders donker glanzende blaadjes een
verzadigde paars-bronzen kleur.

Sector en school creëren eigen programma voor nieuwe leidinggevenden
Ook in Amerika is het vinden van goede
werknemers niet altijd evident. Daarom

Tot zover een korte impressie van de
beurs. De volgende editie van Mants
vindt plaats van 10 tot 12 januari 2018 in
het Baltimore Convention Center. n
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Eerste laanboomkweker met label
‘USDA organic’ – manager of the year
Steve Black, eigenaar van het laanbomenbedrijf Ramaelton Farm kreeg op de
beurs de award van ‘Mananger of the

namen enkele boomtelers en tuinaannemers uit Maryland het initiatief om
samen met een tuinbouwschool een
speciale opleiding op te starten. Studenten stappen in een programma van 2 tot
3 jaar waarbij ze 4 dagen op een bedrijf
werken en 1 dag naar school gaan.
Hierbij wordt 80% van hun opleiding
door de sector betaald. Ze krijgen een
degelijke opleiding waarmee ze in staat
moeten zijn om een leidinggevende
functie uit te voeren.
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year’. Afgelopen jaar slaagde hij erin
om de eerste ‘USDA-organic’ bomen
te introduceren op de markt. Anderhalve hectare van zijn 40 hectare groot
bedrijf wordt nu biologisch geteeld en
hij is klaar om dat areaal uit te breiden.
Hij is enthousiast om zijn kennis met
andere boomtelers te delen maar is ook
heel nuchter over de certificering: ‘de
administratie is een tranendal.’ Maar de
inspanningen worden nu ruim beloond
want de afzet via tuincentra en tuinaanleg verlopen heel vlot.
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Het bedrijf AgroSci demonstreerde haar
nieuwe groenwand die door middel van
‘Aerogatie’ de luchtzuiverende kracht
van planten 200 keer vergroot. De wand
kan zowel binnen als buiten geplaatst
worden en is opgebouwd uit verschillende afneembare bakjes die in de wand
vastgeklikt zijn.

s Manager of the year Steve Black focust op biologische teelt en introduceerde ‘USDA-organic’bomen op de Amerikaanse markt
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Jiffy trok de aandacht met een grote
roterende pot waaruit wortels groeiden.
Het gaat om de Jiffy R2, niet meer zo
nieuw (uit 2015) maar gepromoot voor
zijn waterafstotende eigenschap. Hierdoor kunnen planten langer in deze pot
gekweekt worden zoals bepaalde vaste
planten. Voordeel is dat de pot mee kan
geplant worden.

BS

Waverly Fams, een laanboomkwekerij
uit Adamstown MD, heeft een nieuw
irrigatiesysteem aangelegd waarbij
watergiften gekoppeld worden aan bodemvochtmetingen. Momenteel ontwikkelt het bedrijf software om via drones
een inventarisatie te kunnen bijhouden
op het veld. Dit zou in de toekomst ook
mogelijkheden kunnen geven om nog
beter aan geïntegreerde gewasbescherming te doen.
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in ons assortiment :
M o d u l e e r b a r e ka s s a
toonbank, volledig op
maat gemaakt
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