Biobest investeert in Plant Products Inc.
Leamington, Ontario, Canada en Westerlo, België, 14 februari 2022
Plant Products Inc, een vooraanstaande distributeur van gewasbeschermingsmiddelen,
plantenvoeding, zaden en andere innovatieve groeimiddelen op de Noord-Amerikaanse
markt voor de tuinbouw en sport- en grasvelden en Biobest Group NV, een toonaangevende
wereldspeler in biologische bestrijding en bestuiving, hebben een partnerovereenkomst
getekend. Beide bedrijven werken al sinds 1995 samen op het gebied van biologische
bestrijding en bestuiving. Deze nieuwe overeenkomst bouwt daarop voort.
Na afronding van de transactie worden Biobest en de familie Stickles gezamenlijk eigenaar
van Plant Products, meteen meerderheidsbelang voor Biobest.
Vervolgens zullen de activiteiten van Plant Products Inc., Biobest Canada Inc. en Biobest USA
Ltd. worden gebundeld in een nieuwe entiteit onder de naam Plant Products.
Plant Products zal zich blijven richten op de behoeften van telers. Het biedt klanten een
geïntegreerd pakket van producten en diensten voor een optimale teelt en ondersteunt hen
bij de juiste keuze daarbij. Ook de unieke positie van Plant Products in de markt - gebaseerd
op een breed scala aan sterke relaties met leveranciers blijft behouden. Plant Products zal een
betrouwbare partner blijven voor elk van hen.
Chris Stickles, de huidige President van Plant Products, wordt de President van de nieuwe
entiteit en JF Bonal, de huidige General manager van Biobest Canada/US, wordt de Vice
President.
Jean-Marc Vandoorne-Feys, CEO van Biobest Group NV: “Ik ben zeer blij dat we deze kans
krijgen om te investeren in een bedrijf waarmee we al meer dan 25 jaar succesvol mee
samenwerken. Plant Products heeft een zeer sterk netwerk van telers- en leveranciersrelaties in
Noord-Amerika. Directe aanwezigheid is essentieel om onze missie te realiseren: de meest
betrouwbare partner van de teler te zijn in deze belangrijke markt waar de tuinbouw zeer snel
groeit. Noord-Amerika is ook 's werelds grootste markt voor biologische bestrijding, mede
dankzij een regelgeving die innovatie in de hand werkt. Met Plant Products kunnen we de
gezondheid en de prestaties van planten op holistische wijze benaderen. Noord-Amerikaanse
telers kunnen blijven vertrouwen op Plant Products voor technisch advies en een complete
toolkit met oplossingen voor geïntegreerde gewasbescherming. Ik ben erg blij dat Chris Stickles
leiding zal blijven geven aan Plant Products en ook de volledige integratie van onze sterke
teams van beide organisaties in goede banen zal leiden. Ik ben ervan overtuigd dat onze
klanten hiervan de vruchten zullen plukken. Het vertrouwde merk Biobest blijft een hoeksteen
van het aanbod van Plant Products. Als onderdeel van het nieuwe biologische
bestrijdingsteam van Plant Products kunnen telers in zowel Canada als de VS blijven rekenen
op hun technische adviseurs van Biobest, die nu een nog breder scala aan oplossingen kunnen
aanbieden.”
Chris Stickles, President van Plant Products Inc.: “We zijn ontzettend blij onze krachten te
kunnen bundelen met het team van Biobest. Biobest versterkt het wereldwijde perspectief van
Plant Products op de tuinbouwindustrie en dat zal onze klanten alleen maar ten goede komen.
De staat van dienst van Plant Products op het gebied van groei laat zien dat we consistente
waarde leveren aan onze klanten en dat onze leveranciers onze unieke marktbenadering naar
waarde weten te schatten. Samen zullen we ons wereldwijde netwerk van leveranciers verder
uitbreiden, onder meer op het gebied van biopesticiden en hulpmiddelen voor het monitoren
van gewassen. We zullen voortbouwen op dit momentum en onze aanwezigheid in Canada
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en de VS verder versterken. Ik ben ook enthousiast over het streven van Biobest naar innovatie.
Recente investeringen van Biobest in hightech-tuinbouw, waaronder digitale oplossingen voor
geavanceerde gewasmonitoring en robotinstrumenten voor monitoring en bestuiving,
getuigen van deze visie van Biobest en vormen een goede aanvulling op de activiteiten van
Plant Products. De voordelen van dergelijke hulpmiddelen gaan verder dan plaagbestrijding
en Plant Products bevindt zich in een unieke positie om onze klanten te helpen de volledige
waarde van deze ontwikkelingen te benutten.”
Over Biobest
Biobest is een wereldspeler in biologische bestrijding van plagen en ziekten en
hommelbestuiving van gewassen onder glas en zachtfruit. Biobest exporteert wekelijks naar
meer dan 70 landen over de hele wereld.
Biobest heeft lokale productie- en/of distributie-filialen die strategisch gevestigd zijn in meer
dan 20 landen over de hele wereld en beschikt over een uitgebreid netwerk van lokale,
gespecialiseerde distributeurs in nog eens 50 landen op zes continenten. Met wereldwijd 1800
werknemers, biedt ons uitgebreide supply chain en technische adviseurs een efficiënte
persoonlijke service waarbij we elke week producten van hoge kwaliteit leveren aan landen
over de hele wereld.
Vandaag bestaat ons productportfolio uit een uitgebreide waaier aan IPM-oplossingen
waaronder nuttige insecten, roofmijten, hommels, insectpathogene nematoden,
biopesticiden alsook monitoring en scouting tools en feromonen.
Ons zeer bekwaam technisch team - bestaande uit 160 interne adviseurs en 250 adviseurs bij
onze distributeurs - staat telers wereldwijd bij met het beste technisch advies op maat. Om
telers nog beter van dienst te kunnen zijn, investeert Biobest voortdurend in R&D om onze
producten en oplossingen te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast biedt Biobest digitale
tools aan die telers helpen bij het verzamelen en vastleggen van informatie over plagen en
ziekten zoals het ontstaan, de ernst en de verspreiding ervan.
Om meer te weten te komen over Biobest, kunt u naar Biobestgroup.com surfen of met ons
connecteren op LinkedIn.
Over Plant Products
Plant Products is de Noord-Amerikaanse distributeur van plantenvoeding, gewasbescherming,
zaden en innovatieve groeimiddelen, en is al meer dan 75 jaar actief in de (glas)tuinbouw,
opkweekbedrijven en bedrijven actief op het vlak van gazonverzorging alsook sport- en
grasvelden. De onderneming heeft vestigingen in Laval, QC, Ancaster, ON, Westland, MI, en
een hoofdkantoor in Leamington, ON. Partners van het bedrijf kunnen gebruik maken van de
vele troeven van de onderneming, waaronder technische verkoop, ontwikkeling van nieuwe
producten, regelgeving, marketing en logistiek. De missie van Plant Products is om de
bevoorrechte distributiepartner te zijn van haar klanten en leveranciers binnen de
tuinbouwsector in Canada en de VS.
Om meer te weten te komen over Plant Products kunt u naar PlantProducts.com surfen of met
ons connecteren op LinkedIn.
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