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Belgische sierteelt opnieuw opvallend
vertegenwoordigd op IPM
IPM Essen slaagde er eind januari glansrijk in haar positie als leidende sierteelt- en
boomkwekerijbeurs in Europa en misschien wel ter wereld te bevestigen. Ook ons land
was opnieuw sterk vertegenwoordigd met 39 bedrijven in drie groepsstanden.

Ivan De Clercq
Meer dan 1.500 exposanten uit 46
landen tekenden present op de Internationale Pflanzenmesse IPM in het
Duitse Essen. Met bijna 40% van de
bezoekers die niet-Duitser was, wordt
het internationale aspect verder
beklemtoond. Opvallend waren ook de
20 landenstanden, twee meer dan
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vorig jaar. Zowat alle West-Europese
landen met enige faam in de sector
hadden een nationale groepsstand.
Maar ook meer exotische landen als
India, China, Costa Rica, Guatemala
en Japan presenteerden hun bedrijven onder de nationale vlag.

Samen een statement
Ook ons land was sterk vertegenwoordigd met 39 bedrijven in drie
groepsstanden in hal 2, 6 en 8. De
Vlaamse sierteeltsector pakte op IPM
2020 uit met een nieuw standconcept
én een nieuw communicatieconcept.

Vakbeurzen
‘In Flanders, we grow your way’ vertolkte de combinatie van traditie en
flexibiliteit. In hal 6 besloten acht
standhouders om alvast letterlijk de
muren tussen hun bedrijven te slopen.
De wens om als Vlaamse bedrijven
samen een statement te maken,
kwam ook tot uiting op de Vlaamse
avond. De gouden combinatie van bier
en frieten trok sympathisanten en
klanten naar de standen. Coverband
Taxi Lane stond in voor een feestelijke
sfeer.
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IPM Essen is ook het uitgelezen
moment om met nieuwigheden naar
buiten te komen. Zeven Vlaamse
sierteeltbedrijven presenteerden hun
nieuwigheid aan het grote publiek.
Het ging om volgende producten en
bedrijven:

Rhododendron hybride
‘Choco & Pink’
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Nieuwigheden

VLAAMSE NIEUWIGHEDEN OP IPM ESSEN

• Rhododendron hybride ‘Choco &
Pink’ - Calle Plant

• Hortinno Magisnow ‘Winter Beauty‘
Hortibreed
• Vaccinium angustifolium p10,5
‘Berrybux’ - Leybaert bvba

• Hydrangea ‘Magic Pillow’ - Oprins
Plant

Primula acaulis
‘Sparkly Mix’

ECO Aardbeien

Nieuwe Salviacollectie

Rudy Raes Bloemzaden

Dataflor

Denis-Plants
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• Primula acaulis ‘Sparkly Mix’
Rudy Raes Bloemzaden
• ECO Aardbeien - Dataflor

• Nieuwe Salvia-collectie - DenisPlants

Dat deze nieuwigheden de aandacht
wisten te trekken bewees Hortibreed.
Het bedrijf schoot met haar opvallende Rhododendron simsii Magisnow
‘Winter Beauty’ de hoofdvogel af en
won de ‘IPM Novelty 2020’ award in de
categorie ‘bloeiende kamerplanten’
en werd door het publiek verkozen tot
de meest populaire nieuwigheid. De
erg uit de band springende kamerazalea wordt gekenmerkt door zeer
smalle blaadjes en witte spinachtige
bloemen. “Met een bloeiperiode van
half december tot februari wordt
expliciet gemikt op mensen die voor
de kerstperiode op zoek zijn naar
kleiner kerstgroen. Blij dat de markt
dit oppikt”, aldus een trotse Hortibreed-directeur Stefan Laridon. n
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De open stand in hal 6 opende letterlijk nieuwe perspectieven.
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