E613_dendro_bin

01-10-2007

10:13

Pagina 141

Keuringen 2006
R.T. Houtman

Onderstaande nieuwe gewassen werden in 2006 door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen op sieren gebruikswaarde beoordeeld en bekroond met de daarbij vermelde
getuigschriften.

Acer palmatum ‘Bi-hoo’
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Chuo Botanic Garden, Kurume,
Fukuoka Prefecture, Japan, 1993.
INZENDER: Fa. C. Esveld, Boskoop en Joh. Stolwijk & Söhne B.V., Boskoop.
GROEIWIJZE: opgaande bladverliezende heester
met een vaasvormige habitus en enigszins overhangende twijgen.

TWIJGEN: ’s zomers licht geelgroen, ’s winters
donkergeel tot perzikkleurig oranje verkleurend,
toppen van de twijgen donkerder.
BLADEREN: gewoonlijk vijflobbig; lobben tweederde tot driekwart van de bladschijf ingesneden; bladrand gezaagd; bladschijf iets convex
(bol) tot vlak, in jong stadium licht geelgroen, ’s
zomers heldergroen; herfstkleur oranje; bladsteel duidelijk rood getint.

112. Acer palmatum ‘Bi-hoo’
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Binnen de honderden cultivars van Acer palmatum heeft ‘Bi-hoo’ een onderscheidend kenmerk dat deze cultivar min of meer uniek
maakt. De twijgen kleuren donkergeel tot perzikkleurig oranje in de winter. De donkerdere
twijgtoppen versterken deze kleurindruk
behoorlijk. Vooral als jonge struik zijn de kleurige takken een belangrijk verkoopargument.
Dit maakt ‘Bi-hoo’ ook geschikt voor de verkoop als potplant.
‘Bi-hoo’ is een gezonde cultivar die niet of nauwelijks dode takken krijgt. De vermeerdering
(enten) is probleemloos en de groei is goed.
Cortaderia selloana ‘Silver Star’ PBR
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: P. Bakhuijzen & Zn, Boskoop, 2005.
GROEIWIJZE: polvormig groeiende vaste plant
(siergras) met een voor een Cortaderia compacte habitus, tot circa 90 cm hoogte.
BLADEREN: lijnvormig en sierlijk overhangend,
50 – 80 cm lang en 0,8 – 1 cm breed, groen
(137C)
met
grijsgroene
lengtestrepen
(190B/C); bladrand wit (155A), bij jonge bladeren geler.
BLOEMEN: in dichte opstaande, tot 1,25 m lange
pluimen; roomwit tot beige; bloeitijd september
– november.
Vergeleken bij de andere bontbladige cultivars
is ‘Silver Star’ duidelijk meer zilverbont dan
goudbont. Daarbij is het bont niet te uitgesproken, waardoor de plant een rustiek karakter
behoudt. De (voor een Cortaderia) gedrongen
habitus maakt dat de plant ook in kleinere tuinen of in een grote pot toegepast kan worden.
‘Silver Star’ ontstond als mutant in de rijkbloeiende cultivar ‘Pumila’ en heeft deze eigenschap dan ook geërfd. Ook jonge planten bloeien al opvallend rijk.
Op Plantarium 2006 werd ‘Silver Star’
bekroond met een Zilveren Medaille (zie
aldaar).
PBR (RELAX)
✕ Cupressocyparis leylandii ‘Reco’
Getuigschrift van Aanbeveling

WINNER: Van den Dool Cultures BV, Waddinxveen, 2005.
INZENDER: Van den Dool Botanic, Boskoop.
GROEIWIJZE: compacte, dicht vertakte breed
opgaand groeiende conifeer die met meerdere
groeitoppen omhoog groeit.
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BLADEREN: schubvormig, circa 4 mm lang en 1
mm breed; donkergroen (141B).
‘Reco’ werd rond 2001 in de cultivar ‘Tweeduizendéén’ als sport gevonden. De gedrongen
groei maakt deze nieuwe cultivar zeer geschikt
voor het planten van wat lagere hagen. Als
haagplant is ‘Reco’ daarom een goed alternatief
voor de langzaamgroeiende Thuja cultivars.
Een andere gebruikswaarde is de toepassing in
(grote en kleine) potten als visueel aantrekkelijke plant. Ook hiervoor lijkt ‘Reco’ goed
geschikt.
Bij diverse klonen van Cupressocyparis is het
vermeerderingsresultaat wisselend. ‘Reco’ is
vrij gemakkelijk door stekken te vermeerderen.
Wel moet er met verplanten rekening gehouden
worden dat de wortels relatief dun zijn en daardoor wat kwetsbaarder dan bij andere cultivars.
Op Plantarium 2006 werd ‘Reco’ bekroond met
een Bronzen Medaille (zie aldaar).
Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: als onbenaamde plant afkomstig uit
China;
door
Arboretum
Trompenburg
benaamd, 2005.
INZENDER: Boomkwekerij Biloba, Zundert.
GROEIWIJZE: als de soort, maar iets meer
gedrongen.
BLADEREN: als de soort, verspreid staand en op
kortloten; jonge bladeren lichtgeel, vanaf juni
heldergroen met soms een wit randje, later in het
seizoen; herfstkleur diepgeel.
BLOEMEN: geslacht onbekend.
De afgelopen jaren zijn er veel cultivars in het
geslacht Ginkgo geïntroduceerd. De meeste hebben een afwijkende habitus ten opzichte van de
soort. ‘Beijing Gold’ wijkt echter af in bladkleur. ‘Beijing Gold’ werd door Boomkwekerij
Biloba van Arboretum Trompenburg te Rotterdam ontvangen. De cultivar kwam als onbenaamde plant uit China.
De grote sierwaarde van ‘Beijing Gold’ is de
steeds veranderende bladkleur gedurende het
seizoen: van lichtgeel bij het uitlopen, naar heldergroen, met later soms een wit randje en uiteindelijk een diepgele herfstkleur.
Vanwege de opvallende kleuren kan ‘Beijing
Gold’ dan ook goed als contrastplant tegen
een groene achtergrond worden gebruikt. Ook
als solitair is deze nieuwe cultivar goed toepasbaar.
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113. Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’

114. Ginkgo biloba ‘Menhir’

Ginkgo biloba ‘Menhir’
Getuigschrift van Aanbeveling

door de langzamere groei en de zeer goede vertakking. Al vanaf jonge leeftijd vertakt ‘Menhir’
prima, maar blijft strak omhoog groeien, waardoor binden aan een stok niet nodig is. Het blad
heeft een opvallende blauwtint, intenser dan bij
de soort.
Ginkgo heeft de laatste jaren naast het gebruik
als tuinplant ook de toepassing als potplant
gekregen. Met name de langzaamgroeiende cultivars lenen zich hiervoor. Ook ‘Menhir’ kan
goed in een grote pot op terras of balkon worden
gezet. Hierbij mag de plant niet teveel water krijgen.

WINNER/INZENDER: Jan-Willem Wezelenburg,
Hazerswoude, 2006.
GROEIWIJZE: slank opgaand (zuilvormig) en
goed vertakkend met een dichte habitus.
BLADEREN: als bij de soort, waaiervormig verspreid staand en op kortloten; 8 - 10 cm lang en
breed, gegolfd en in het midden diep ingesneden, blauwgroen.
BLOEMEN: geslacht onbekend.
De nieuwe ‘Menhir’ is weliswaar een zuilvormig groeiende Ginkgo, maar wijkt af van bekende cultivars als ‘Fastigiata’ en ‘Princeton Sentry’

R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summary
Five new plants were assessed several times during 2005 and received awards from the judging
committee of the Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions of the plants and their origins
are given in Dutch. Four plants received an Award of recommendation and one plants received
and Award of merit.
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