Woonplant van de maand

Met 'Woonplant van de maand' zet
VLAM het assortiment van
kamerplanten in de kijker via
groenvanbijons.be aan de hand van
een persactie en posters voor de verkooppunten:
september: Calathea – oktober:
potchrysant – november: kerstcactus –
december: Phalaenopsis
Een nieuw seizoen van Groenland
Bartel Van Riet is er dit najaar weer
met een zondagse portie groen en dit

vanaf 31 augustus.
VLAM is een belangrijke partner en
zorgt dat de verschillende deelsectoren van de sierteeltbranche aan bod
komen. Groenland op één vanaf zondag 31 augustus om 18u10, herhaling
op zaterdag.

Meer info op een.be/programmas/
groenland.
Gratis promotiemateriaal voor opendeurdag
Heeft u een opendeurdag of klantendag? Mail naar info@groenvanbijons.

be en u ontvangt gratis promotiemateriaal.
‘Dag van het openbaar groen’ op
Greenexpo

23 september zet VLAM tijdens Green
Expo in Gent de diensten van de tuinaannemer, de producten van bij ons en
beterbuurtgroen.be in de kijker. Op de
VLAM-stand (nr. 1170, achteraan hal
1) is er ook ruimte om te netwerken
met tuinaannemers, boomkwekers,
openbare besturen…
Er is ook een dagseminarie. De prijs
hiervoor bedraagt (incl. netwerklunch)
is €72.60. Voor het programma en
inschrijving verwijzen we naar de website www.beterbuurgroen.be. n

ISU-Congres in ZwitSerland

10 NIEUWE
VASTE PLANTEN VOOR
ISU AWARD
Op 11 augustus vergaderde de Internationale
vasteplantenvereniging ISU in Horgen (Zwitserland). Tijdens de
meeting vonden heel wat positiewissels plaats, werden de
ISU-beleidslijnen onder de loep genomen en werden de ISUwinnaars bekendgemaakt.
ISU-berichten - bewerking: W. De Geest
De bestuursdelegatie van ISU bevestigde tijdens de bijeenkomst de
behoefte aan een nauwere samenwerking op het politieke niveau. Er bestaat
onder de vasteplantenkwekers uit de
verschillende landen die lid zijn van
ISU, een aanzienlijke discrepantie in
de kennis rond Europese wetgeving.
Daarom willen de ISU-afgevaardigden
gebruik maken van de netwerkmoge-

lijkheden van de vereniging (met leden
uit 18 landen in de EU en overzee) om
de kennisuitwisseling te verbeteren
en de leden nauwer te betrekken bij
de materie. Verder willen de afgevaardigden in de werking van ISU clausules laten inbouwen die afspraken
met externe partners gemakkelijker
maken. Eén van de lopende thema’s is
bvb. de standaardnomenclatuur voor

Sierteelt&Groenvoorziening 15 • 15 september 2014		19

vaste planten. ISU streeft hier naar
een internationaal erkende lijst.

award. De jury stelde een ongewoon
hoog aantal inzendingen voor de trials
en de awards vast. 170 nieuwe vaste
planten passeerden de jurybeoordeling na een opplant van twee jaar in
de proeftuinen in Wädenswil. Al deze
planten werden in die periode geobserveerd en de bevindingen werden

meegegeven met de juryleden die
zelf ook hun eigen eindbeoordeling
maakten.
Alle selecties die voor de ISU-award
werden geselecteerd kregen meer
dan de helft van de mogelijke punten.

s Phlox amplifolia 'Shemeneto'

s Brunnera macrophylla ‘Caucasian Carpet’

s Kniphofia ‘Papaya Popsicle’ PBR

s Miscanthus sinensis var. condensatus ‘Luc
André Lepage’

s Molinia ‘Les Ponts de Cé’

s Panicum virgatum ‘Buffalo Green’ PBR

s Rodgersia henricii ‘Cherry Blush’ ®

s Echinacea ‘Meditation White’ ®

Nieuwe selecties bekroond met ISU
Award
Door een panel van experten werden
10 nieuw geïntroduceerde vasteplantenvariëteiten gekozen voor de ISU-

Uiteindelijk gingen de ISU-awards
voor de nieuw geïntroduceerde vaste
planten naar:

s Veronica longifolia ‘Marietta’ ®

20

s Anemone ‘Fantasy Pocahontas’

Nieuwigheden troef
Het is in de geschiedenis van de
ISU-trials slechts de tweede maal dat
een dergelijk groot aantal inzendingen
te noteren viel. In het verleden waren
gemiddeld 50 nieuwe introducties in
de running voor de ISU-award. Dit
jaar was het tweede recordjaar qua
aantal inzendingen. Met name in 2012
(Nederland) waren er al ruim 200 inzendingen. De verwachtingen voor het
volgende congres in Engeland in 2016
zijn dan ook hoog. n
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