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Nieuwe resistente buxusrassen
Twaalf jaar geleden startte Herplant BVBA een gericht veredelings
programma op om resistente rassen te ontwikkelen tegen de gevrees
de schimmelziekte op buxus. Deze vier nieuwe rassen zijn te ontdekken 
op de vakbeurs GrootGroenPlus van 2 tot en met 4 oktober 2019. 
Deze hybriden worden op de markt gebracht onder een merknaam en 
zijn beschermd met kwekersrecht.

Vanaf het voorjaar 2020 komen deze nieuwe resistente buxusrassen 
exclusief op de Europese markt, verdeeld door distribiteurs die vol
doende ervaring hebben met buxus. De laatste jaren is buxus in zwaar 
water terechtgekomen en werd de plant, onterecht, een negatief imago 
aangemeten in de media.

Deze resistente hybriden zorgen voor een nieuwe wind in de buxus
wereld. Er zijn ook gesprekken met enkele belangrijke historische 
tuinen in Europa waar de nieuwe hybriden de volgende jaren worden 
geïntroduceerd.

U bent van harte welkom op de beurs om deze wereldprimeur te 
ontdekken.
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Introductie van nieuwe resistente buxusrassen op editie 2019 GrootGroenPlus
in Zundert
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Per 1 juli 2019 heeft Laxsjon Plants Expertrees 
overgenomen. Dankzij deze overname kunnen 
we ons assortiment nog verder uitbreiden. Ook 
spreken we een bredere markt aan en beschik
ken we over nog meer kennis binnen de sector.

Laxsjon Plants is een gevestigd bedrijf binnen 
de plantensector. We hebben als hoofddoel 
het leveren van goede planten aan groenaan
nemers, overheden, landgoederen, hoveniers, 
gemeenten, wegenbouwers, kwekerijen, bos
bouwbedrijven en cultuurtechnische bedrijven. 
Wij staan garant voor hoge kwaliteit en uitmun
tende service. Dit geldt voor het hele traject, 

van het beantwoorden van offerteaanvragen 
tot orderverwerking en logistieke planning. 
Daarnaast zijn wij sterk in het leveren van com
plete beplantingslijsten. Wij zorgen dat alles op 
tijd en in uitstekende staat wordt geleverd.

Als leverancier begrijpen wij dat de kwaliteit 
van de geleverde planten van groot belang is 
voor het eindresultaat. Wij willen u altijd de 
beste oplossing bieden voor de aanleg, inkoop 
en levering van uw groenvoorziening. Laxsjon 
Plants heeft een zeer breed assortiment van 
vaste planten tot en met grote solitaire bomen 
en kan leveren in vele gewenste maten, met of 

zonder kluit en in pot. Wij leveren ook aanvul
lende materialen zoals groeikokers, boomban
den en bloemenmengsels. Verder zijn we ook 
gespecialiseerd in het leveren van autochtoon 
plantmateriaal en planten met bosbouwkun
dige herkomsten.

Laxsjon Plants is gecertificeerd voor Milieukeur 
en PlanetProof.

GROOT GROEN +

Laxsjon Plants bloeit verder

2 min. leestijd

Wij willen u altijd de beste oplossing 
bieden voor de aanleg, inkoop en 
levering van uw groenvoorziening. 
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