De standhouder centraal op
Grootgroenplus
Aanwezigen vertellen wat zij laten zien op beurs
Van 5 t/m 7 oktober aanstaande vindt de 26e editie van Grootgroenplus plaats. De organisatie meldde eerder dat de standhouder dit jaar weer een
sterkere centrale positie krijgt, zowel in de pr als op de beurs zelf. Boom in Business doet een duit in het zakje en vraagt enkele standhouders alvast wat
zij laten zien.
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Paul van Kempen, ICL Specialty Fertlizers
‘Dit jaar laten we meerdere nieuwe producten zien’
Net als andere jaren staat ICL ook dit jaar op Grootgroenplus. Adviseur Paul van Kempen: ‘GrootGroen is
een beurs waar zowel de plant als de klant nog centraal staat. Kwekers tonen hier hun assortiment aan
collega-kwekers en handelaren uit Nederland, maar ook steeds meer uit het buitenland. Voor ons als meststoffenproducent is het een uitstekend platform om onze bestaande klanten (gebruikers) te spreken en
nieuwe klanten te ontmoeten. Uiteraard laten we op deze beurs ook een aantal nieuwe producten zien.
Op het gebied van gecontroleerd vrijkomende meststoffen laten we Osmocote CalMag, Osmocote Iron en
het nieuwe Osmocote Exact High K zien. In het assortiment wateroplosbare meststoffen hebben we voor
het afharden van planten een nieuwe Universol, en voor de volle grond is er de nieuwe lijn gecoate
meststoffen: Agromaster.’
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Wilbert van Luenen, Wilbert Stek
‘Ons thema: My favourite plants’
Grootgroenplus is een terugkerende factor voor
Wilbert Stek, het in Gendt gevestigde kweekbedrijf
voor stekmateriaal. Wilbert van Luenen: ‘Voor ons
is dit een zeer belangrijke beurs; heel veel klanten
van ons bezoeken de beurs of zijn ook exposant.
Door de goede sfeer vergeet je nog weleens dat
je aan het werk bent.’ Wel worstelt het bedrijf
nog met het thema de beurs: My favourite plant,
vertelt Van Luenen. ‘Tien jaar geleden was dat een
makkelijke vraag voor ons, maar we hebben er de
laatste jaren veel mooie soorten bij gekregen. Ons
thema wordt denk ik dan ook My favourite plants
en we gaan voor de Stek van de dag.’ Op de beurs
laat het bedrijf een divers sortiment zien: ‘Als eerste
nemen we natuurlijk ons vertrouwde assortiment
mee, waarin Buxus een prominente rol speelt.
Buxus blijft toch een van onze favoriete planten.
We laten de diversen aantallen per cup zien en de
nieuwe soorten uit Canada gaan ook mee. Ook
Prunus is onmisbaar en actueel, aangezien het
stekseizoen voor deze plant weer begint. Uit de
coniferenhoek presenteren we daarnaast stekken van Thuja, Juniperus, Taxus en Chamaecyparis.
Ook de grote pluggenlijn (die eerder dit jaar werd
aangevuld met een nieuwe lijn, red.), waaronder
de kruiden Thymus en Rosmarinus, willen we weer
onder de aandacht brengen. Verder kunnen we
van Euonymus en Ilex diversen maten en soorten
laten zien.’

Adriaan van de Ven, Agricult
‘Focus ligt op de nieuwe opbouwset,
waarmee nog preciezer gedoseerd kan
worden’
Agricult is dit jaar aanwezig in samenwerking met
partners Frank Nouws Mechanisatie uit Rijsbergen
en CLTV uit Zundert. De focus ligt dit jaar op de
onlangs geïntroduceerde LVS-opbouwset (LVS
staat voor ‘laagvolumestrooiset’).Net als andere
apparatuur werd de set ontwikkeld door het
bedrijf zelf en speciaal gericht op de precieze
dosering van middelen. De eerste LVS-sets zijn
inmiddels geleverd, vertelt Adriaan van de Ven:
‘We hebben al langer laagvolumestrooitechnieksystemen in het assortiment. De afgifte van deze
apparaten is al traploos in te stellen. Bij een afnemende snelheid, bijvoorbeeld aan het einde van
een rij, komt het voor dat er wat meer middelen
gespoten worden dan echt noodzakelijk is. Met het
nieuwe systeem is dat verleden tijd. Dit werkt op
basis van gps, waardoor de dosering automatisch
wordt aangepast aan de rijsnelheid. Dat wil zeggen
dat de afgifte automatisch aangepast wordt bij het
vertragen van het voertuig, zoals aan het einde van
de rij. Het systeem is voorzien van twee groepen,
waardoor met één computersysteem bijvoorbeeld
een onkruidbestrijdingsmiddel en bemesting
afzonderlijk kunnen worden toegepast.’

Jan Kastelein, Infogroen Software BV
‘We nemen al bijna 25 jaar deel aan deze
beurs’
Infogroen Software neemt al bijna 25 jaar deel aan
de beurs Grootgroenplus. Het bedrijf richt de
aandacht dit jaar weer op GroenVision, een softwareprogramma met functionaliteiten om de
bedrijfsvoering te digitaliseren. Jan Kastelein licht
toe: ‘Met GroenVision is het mogelijk om facturen
te integreren in externe financiële programma’s,
zoals Exact Online, AccountView en Twinfield.
Daarnaast kunnen aanbod- en voorraadlijsten vanuit GroenVision direct in ieder denkbaar formaat
gemaild worden naar geselecteerde afnemers.
De klant vult deze lijst vervolgens in en mailt hem
weer terug. De ingevulde lijst wordt dan automatisch verwerkt tot een verkooporder. Dit bespaart
de kweker veel tijd. Ook is het standaard mogelijk
om digitaal te factureren. Mobiel werken is gratis;
zo kan de voorraad worden bijgewerkt met de
iPad terwijl de kweker tussen de bomen staat.’ Het
bedrijf vult het softwareprogramma regelmatig
aan met nieuwe modules. Binnenkort wordt het
uitgebreid met de “colli-module”.
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