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FLORALL zet kwaliteit in het licht
Op 3 maart tekende het kruim van de Belgische sierteelt opnieuw present in Waregem
Expo voor de voorjaarseditie van FLORALL. Bedrijven stelden er hun breed assortiment
gericht op de eerste jaarhelft voor.

Ivan De Clercq
Net als de vorige voorjaarseditie verzamelden een honderdtal standhouders in Waregem. Standhouders kwamen
van over heel Vlaanderen en gaven zo een representatief
beeld van het voorjaarsaanbod. Vooraf werd er even gevreesd dat een deel van de bezoekers door het coronavirus
zou afhaken, maar dat bleek de dag zelf mee te vallen. De
beurs blijft duidelijk haar aantrekkingskracht voor standhouders en publiek behouden. Een kwalitatief publiek

bovendien, waardoor de meeste standhouders tevreden
terugblikten op de beurs. Uit de enquête achteraf bleek dat
zes op tien standhouders de beurs als goed of uitstekend
beoordeelden. Nog eens 18% toonde zich tevreden met
een ‘normale’ beurs.
Uiteraard was het coronavirus een onderwerp dat leefde op
de beurs, toen nog scheen enkel Italië een probleem. Ook
gezien op FLORALL: alternatieven voor plastic potten of
Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2020 x

19

gerecyleerde potten van consumentenplastic. Het ILVO
demonstreerde op de beurs een alternatieve remtechniek:
co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes.

FLORALL-awards
Een hoogtepunt op iedere FLORALL-beurs is de uitreiking
van de FLORALL-awards. Drie variëteiten wonnen respectievelijk goud, zilver en brons. De jury besliste deze keer
geen award voor beste concept toe te kennen. Maar bedrijven die broeden op een nieuw concept of een nieuwe variëteit kunnen zeker al de volgende FLORALL-najaarseditie in
hun kalender aanstippen: dinsdag 25 augustus, opnieuw in
Waregem Expo.
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Distylium ‘Vintage Jade’
Boomkwekerij De Nolf, Waregem
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De nieuwe cultivar Distylium ‘Vintage Jade’ is een groenblijvende plant waarop kleine rode bloemen verschijnen
in de winter. Deze cultivar groeit in de volle zon of halfschaduw en verdraagt droogte, hitte en natte grond.
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Argumenten van de jury: De jury prees de robuustheid
tegen diverse omstandigheden en zag deze plant als een
pleitbezorger van een brede biodiversiteit in tuinen. De
plant is een waardevolle aanvulling in het gamma van
Buxus, laurierkers, hulst of jeneverbes.
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Pyracantha coccinea
‘Red Star’
HoogeveenPlants bv
Hazerswoude-Dorp, NL
Deze groenblijvende plant
wordt gekenmerkt door de
vele rode besjes in het
najaar en de winter. In het
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voorjaar toont de plant
witte bloemen. Dat maakt dat ‘Red Star’ doorheen het
jaar een erg lange sierwaarde heeft.
Argumenten van de jury: De jury was gecharmeerd door de
droogteresistentie, de ziektetolerantie en de beperkte
aanwezigheid van doornen. Pyracantha is vaak de favoriet
van vogels voor nestgelegenheid terwijl de bessen en
bloemen geliefd zijn bij vogels en bijen.
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Agapanthus ‘Fireworks’
Agapanthuskwekerij Wyckstandt, Aalter
‘Fireworks’ is de eerste herbloeiende, groenblijvende,
tweekleurige Agapanthus ter wereld. Fireworks is winterhard tot -10°C en heeft grote bloemschermen met veel
bloemen per bloemscherm.
Argumenten van de jury: Deze cultivar heeft een trendy
kleur en is heel flexibel naar gebruik. Er is altijd plaats
voor een Agapanthus in de tuin. Ook niet bloeiend blijft
deze sierlijk. De lange bloeiperiode van ten minste drie
maanden biedt veel plezier. n

