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Azelea’s prominent in de kijker tijdens de officiële
opening van de Internationale Pflanzenmesse (IPM)
in Essen.
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Partnerland België
in de kijker op IPM 2019
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België stond extra in de kijker tijdens de 38ste editie van de vakbeurs IPM. Belgien Partnerland IPM legde de nadruk op de wederzijdse lange sierteelttraditie en expertise tussen ons land en Duitsland. De aanwezigheid van 39 bedrijven in de groepstanden van
VLAM en een twintigtal individuele Vlaamse sierteeltbedrijven, onderstreepten het belang
van deze vakbeurs voor onze bedrijven.
Willy De Geest

De cijfers liegen er niet om en onderstrepen de commerciële uitstraling
van IPM Essen in de mondiale bloemen- en plantenindustrie. De voorbije
editie kan terugblikken op maar liefst
1.546 exposanten uit 46 landen en
zowat 53.000 vakbezoekers. De
Vlaamse bedrijven onder de VLAM-

vlag waren ondergebracht in twee
grote en één kleinere groepsstand.
Messe Essen stelde vast dat ongeveer
40% van de bezoekers uit het buitenland kwam met een opvallend groter
aantal Belgische bezoekers.
Alhoewel over de commerciële belangstelling tijdens de afgelopen

editie de meningen verdeeld waren,
heeft deze beurs al lang zijn naam
verdiend als dé internationale ontmoetingsplaats voor de sector.

Initiatief ‘Partnerland’
zet België in de kijker
'Belgien Partnerland' betekende
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70 Vlaamse bedrijven
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Messe Essen heeft het voorbije decennium zware inspanningen geleverd om uit te groeien tot een uitermate modern expocomplex. Een van
de laatste realisaties bij de renovatie
was de uitbouw van de inkomhal bij
Messe Ost. Het was naast dit indrukwekkend ingangsforum dat in november een Tilia plat. ‘Zelzate’ werd
geplant, een geschenk van Vlaanderen (VLAM) aan Messe Essen in het
kader van de geplande samenwerking.
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zoveel als heel veel media-aandacht
voor de Belgische (Vlaamse) deelname. VLAM en AVBS werkten een
omvangrijk beursprogramma uit dat
de Vlaamse sierteeltexpertise dik in
de verf zette.

In de grootste VLAM-groepsstand in hal 2 stonden
de sier- en jongplanten centraal.
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De officiële opening van de beurs
werd verzorgd door baron Willem van
de Voorde, Belgisch ambassadeur in
Berlijn. Hij onderstreepte het exportkarakter van onze sector en de jarenlange goede handelsbetrekkingen
tussen beide landen. Er wordt hard
gewerkt aan een verdere intensivering van de relaties, getuige daarvan
de 70 Vlaamse bedrijven die op IPM
present waren.
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Wat tijdens de openingsceremonie
ook extra opviel en veel waardering
van de beursorganisatie kreeg, was
de mooie aankleding van het forum
vooraan met Belgische specialiteiten.
Azalea’s, laurieren en Helleborus
voerden er de hoofdtoon. De Belgische ambassadeur onderstreepte bij
zijn openingsspeech het vakmanschap van ons land wijzende op de
beschermde geografische aanduiding
die azalea en laurier kregen. De
aankleding van de zaal was van de
hand van Belgisch florist Sören Van
Laer in opdracht van VLAM.
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In hal 6 lag het accent op de boomkwekerij.

Op het einde van de eerste beursdag
was de Vlaamse avond opnieuw een
voltreffer van formaat waarbij de
Belgische bedrijven hun buitenlandse
handelsrelaties konden trakteren op
Vlaamse specialiteiten als bier, friet
en live muziek. Een ontspannen
afsluiter van een eerste beursdag die
de Belgische deelname extra in de
verf heeft gezet.
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Ook in hal 8 stonden een aantal Vlaamse standhouders gegroepeerd.
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Aandacht voor innovatie
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Naast de ‘officiële geplogenheden‘
werd ook Vlaamse innovatie in de
kijker geplaatst. In het Gartenbauforum ging de aandacht naar het innovatief onderzoek rond duurzaam
produceren dat toegelicht werd door
de leden van de Technopool Sierteelt.
Ook op de nieuwighedenstand van
IPM en de persconferentie kregen
Vlaamse bedrijven hun deel van de
aandacht. In de VLAM-stand was er
daarenboven ook plaats voor nieuwigheden van de Vlaamse deelnemers
met aandacht voor:

• nieuwe generatie Helleborus
Het Wilgenbroek
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Als partnerland trokken de Belgische standen heel wat media-aandacht. Hier PlattelandsTV aan het werk voor Tournée Provinciale.

• ‘Jazzy Soulsisters’
Gediflora
• dubbelbloemige 'Primula acaulis
Rubens'
Raes Bloemzaden
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• ViV Helleborus collectie
Microflor
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De Vlaamse avond was een internationaal treffen in een gezellige
sfeer.

• Azalea japonica ‘Pink Spider’
Leybaert bvba
• Hortinno Evergreen outdoor
Japonica
Hortinno Garden
• Hortinno Multicolor: Christine
quads, Classic Triplets and Spring
twins en de Lime Collection
Hortinno Home
• Calonectia resistente buxushybriden
Herplant en De Vos-Hertschap n

IPM-prominenten poseren
bij de fotostand van het
schilderij 'Dorpsgezicht met
bruiloftsdans in de open lucht'
van Pieter ll Breughel dat ter
beschikking werd gesteld door
Toerisme Vlaanderen. De scène
speelt zich af in de 16de eeuw. En
het was op dit moment dat Vlaanderen al bekend was voor de
productie van inheemse en exotische sierheesters.
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Internationale nieuwigheden in de prijzen op IPM
IPM organiseert jaarlijks
een internationale
nieuwighedenkeuring
waarvoor er dit jaar 58
inzendingen waren.
In totaal werden prijzen
uitgereikt in zeven
categorieën.

Xerochrysum bracteatum Granvia Gold
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Categorie bloeiende kamerplanten
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De Xerochrysum bracteatum Granvia
Gold van MNP flowers kreeg de prijs
van "IPM Innovation 2019" in de
categorie perk- en balkonplanten. De
Primula hybrid BELARINA 'Candy
Frost' van Kientzler in Gensingen won
de race bij de voorjaarsbloeiers.

Euphorbia pulcherrima Christmas Mouse

Blechnum brasiliense 'Copper Crisp'
> Selecta Klemm

Categorie houtige gewassen

Categorie vaste planten
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Bij de houtachtige gewassen viel
Pyracantha coccinea 'Red Star' van
Plantipp BV in de prijzen. In de categorie vaste planten werd Sempervivum Chick Charms 'Gold Nugget' van
Plantipp BV verkozen en bij de kuipplanten viel Vitex trifolia 'Purpurea' x
Vitex agnus-astus First Editions 'Flip
Side' van Bailey Nurseries in de
prijzen.
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Mandevilla Sundaville MiMi Yello van
MNP flowers won de speciale prijs
voor productinnovatie. n

Pyracantha coccinea 'Red Star'

Sempervivum Chick Charms 'Gold Nugget'

> Plantipp BV

> Plantipp BV

Categorie kuipplanten

Categorie productinnovatie

Vitex trifolia 'Purpea' x Vitex agnus-astus
First Editions 'Filip Side'

> MNP Flowers

> Bailey Nurseries

44 x Sierteelt&Groenvoorziening 2 • 28 februari 2019

Categorie groene kamerplanten

> Selecta Klemm
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Euphorbia pulcherrima Christmas
Mouse van Selecta Klemm in Stuttgart won bij de bloeiende kamerplanten terwijl Blechnum brasiliense'Copper Crisp' de IPM Innovation 2019
won bij de groene kamerplanten.

Primula hybrid Belarina 'Candy Frost'

> Kientzler

> MNP Flowers

Willy De Geest

Categorie voorjaarsbloeiers
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Categorie perk- en balkonplanten

Mandevilla Sundaville MiMi Yello

“Pesticidevrij komt van twee kanten”

BS

“Zowel de consument als sierteler zullen een andere insteek moeten ontwikkelen willen
we ooit komen tot een pesticidevrije sierteelt”, zo stelde ILVO-onderzoeker Johan Van
Huylenbroeck op het Gartenbauforum in het kader van de IPM-beurs in Essen.
Ivan De Clercq
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De hele plantenwereld tekende present op IPM in Essen. België was het
partnerland en Belgische onderzoekers kregen ook letterlijk een forum
op het tuinbouwforum.

Onderzoek in de Belgische sierteeltsector werd op het Gartenbauforum
naar voor gebracht door v.l.n.r. Annelies Christiaens, Els Pauwels, Pascal
Braekman, Joachim Moens en Johan Van Huylenbroeck
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Onderzoek van bij ons
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Joachim Moens van HoGent schetste
een beeld van de sector waarin geïntegreerde teelt steeds meer centraal
komt te liggen in het denken en
handelen van siertelers. Keer op keer
worden er gewasbeschermingsmiddelen uit de handel genomen of
verdwijnen erkenningen voor toepassing. De klemtoon komt dus meer en
meer te liggen op preventie via het
inschakelen van natuurlijke predatoren of het verbeteren van de gevoeligheid tegen belagers. HoGent deed in
dit kader onderzoek naar de strijd
tegen bladluizen op laanbomen.
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Predatoren en gevoeligheid
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Els Pauwels (PCS) besprak de initiatieven in de sector om te streven naar
een goede waterkwaliteit. Hiervoor
slaan de voornaamste onderzoeksinstellingen uit ons land de handen in
elkaar, samen met ook enkele Duitse
instanties. Zo wordt de met ijzer
gecoate zand-filter (ICS) ook in Duitsland getest.

Annelies Christiaens, eveneens van
het PCS, besprak de vele parameters
in de plantengroei die onderzoeksinstellingen onder de loep nemen. Via
Vlaamse en internationale onderzoeken weten onderzoekers ‘van bij ons’
mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen voor de belangrijkste parameters.

Duurzame veredeling
Eén van die onderzoeksthema’s waar

het snel gaat is dat van de biotechnologie. Vorig jaar werd bijvoorbeeld het
genoom van de roos ontrafeld.

Van Huylenbroeck bracht op het
forum een overzicht van hoe de veredeling haar steentje kan bijdragen
aan een duurzame sector.
Biotechnologie zou hier een helpende
hand kunnen bieden, maar het gelijkstellen van CRISPR/Cas 9 met ggotechnieken heeft deze optie flink
beknot. Innovatie zou echter geen
innovatie zijn mocht de zoektocht
hierbij stoppen. In de zoektocht naar
natuurlijke(re) remmiddelen kwam

men bij het ILVO onder meer uit bij
rhizogeen Agrobacteria. Dit geslacht
kan een rol spelen in het transfereren
van genen in de plantenveredeling.
In de nabespreking kreeg Van Huylenbroeck de vraag of een sierteelt
zonder pesticiden ooit mogelijk zou
zijn. “Het bewustzijn gaat van twee
kanten moeten komen”, was daarop
het antwoord. “De consument moet
daarvoor bereid zijn om niet langer de
perfecte plant te willen. Langs de
andere kant moeten veredelaars in de
eerste plaats naar de resistentie van
een plant kijken, en pas daarna kijken
of er een mooie bloem opstaat.” n
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Internationale triomf voor Gediflora
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Gediflora, het jongplantenbedrijf gespecialiseerd in
de veredeling en vermeerdering van bolchrysanten,
werd in de rand van IPM
Essen uitgeroepen tot
‘Internationale Teler van het
Jaar 2019.’ De jury loofde
onder andere de manier
waarop Gediflora het imago
van de chrysant een boost
geeft.

v.l.n.r. Vincent Verbaeys, Elien Pieters en Rene den Hoed poseren fier
met de International Grower of the Year Award en de Young Plants Gold
Award.
Wat vond je van de IPM-beurs, hoe
was de sfeer bij de contacten?
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Gediflora is daarmee het tweede
Belgische bedrijf dat deze prestigieuze award wist binnen te halen, na
boomkwekerij Sylva - Van Hulle in
2009. Gediflora won daarnaast ook
nog goud in de categorie ‘jonge planten.’

ht

Ivan De Clercq
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De stemming op de beurs was heel
positief. Er zit momenteel een goede
vibe in de sector. Er beweegt veel, er
is veel goesting, leuk!

Het bedrijf uit Oostnieuwkerke is
actief in meer dan dertig landen en
verdeelt om en bij de 80 miljoen
stekken per jaar. Het bedrijf heeft op
die manier een wereldwijd marktaandeel van 40%, 50% in Europa en 30%
in de VS.
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Het bedrijf is vandaag in handen van
de kleindochter van stichter Georges,
Elien Pieters en haar echtgenoot
David Daenens. Uiteraard was ze heel
erg tevreden met de overwinning.

Wat voor mensen komen er bij
jullie zoal op de stand in Essen?

“Wij hebben zowel kwekers als partners, agenten als handel over de
vloer. Voor ons maakt die mix IPM zo
speciaal. Soms gaat het over heel
concrete orders voor dit jaar, soms
wordt er gebrainstormd naar komende jaren toe. Soms is het gewoon ook
bijpraten.”

Waarom kozen jullie voor een
deelname binnen de VLAM-stand
en stonden jullie bijvoorbeeld niet
apart? Vind je het etiket ‘Belgisch/
Vlaams’ een meerwaarde?

Hoe waren de reacties op jullie
overwinning?

“We hebben vaak gehoord dat ze ons
een terechte winnaar vonden, en dat
doet heel veel deugd. We hebben veel
reacties gekregen, uit bekende, maar
ook uit minder bekende hoek.”

“Voor ons was de VLAM-stand een
startpunt om aan IPM deel te nemen.
Die positie in de hal is voor ons ook
cruciaal, en de plek die we er kregen
was tot nu toe makkelijk en voldoen-
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de. Voor ons heeft het etiket ‘Vlaams’
of ‘Belgisch’ op zich maar een minieme meerwaarde. Eigenlijk zouden
we na enkele jaren ervaring op de
beurs perfect zelfstandig kunnen
staan.”

Zou je andere telers of handelaars
aanbevelen om op IPM aanwezig te
zijn?
“Voor ons als veredelaar is het volgens
mij een must om op IPM te staan. En
wie er niet staat moet zeker een of
twee dagen de tijd maken om de
beurs te bezoeken.” n

