PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Carex-introducties
gespoeld naar de Verenigde Staten van Amerika gestuurd mogen worden. Carex is eigenlijk
een zegge soort.

NIEUWE INTRODUCTIE
Het CNB Greenteam zal dit jaar twee nieuwe
veelbelovende Carex soorten introduceren die
afkomstig zijn van Sunny Border Nurseries(USA).
Veredelaar Marc Laviana van Sunny Border
selecteerde enige jaren geleden diverse mutanten van allerlei Carex-soorten waaronder een
selectie van Carex ‘Ice Dance’. Daar zat er één
tussen met een bredere witte rand die de naam
Carex ‘Ice Ballet’® kreeg. Een aanwinst die te
boek staat als een zeer goede groeier en uitstekend geschikt voor opplant op een schaduwrijke plaats in de tuin of als potplant. De bloeitijd is juni-juli en de plant bereikt een hoogte
van 30-35 cm.

COMPACT

Carex ‘Ice Cream’

Het Greenteam van CNB heeft
een aantal jaren geleden onder de naam Greenteam New
Plants™ een nieuwe activiteit
gelanceerd met als doel het

tweetal Carex-aanwinsten die dit jaar geïntroduceerd zullen worden.

CAREX
Grassen zijn wereldwijd bijzonder populair en
worden veel toegepast in borders en grote potten c.q. kuipen. Het voordeel van Carex binnen
de familie van de grassen is dat deze in tegenstelling tot de meeste andere grassoorten ook

Een andere goede selectie, maar dan afkomstig uit Carex ‘Evergold’, is Carex ‘Ice Cream’®,
een zeer mooie, compacte Carex met fris sierlijk bont blad. Is met name geschikt voor kleinere tuinen of als patioplant, wordt zo’n 15- 20
cm hoog en heeft ook wat schaduw nodig. Het
CNB Greenteam verwacht dat voor beide soorten veel belangstelling aan de dag gelegd zal
worden. Voor geïnteresseerden is meer informatie verkrijgbaar bij het CNB Greenteam.

exclusief op de markt brengen
van nieuwe cultivars in vaste
planten en boomkwekerijproducten.
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aarmee wordt ingespeeld op marktontwikkelingen die duidelijk maken,
dat het voor ondernemers, zowel in
de teelt als de export, buitengewoon belangrijk is regelmatig aan sortimentsvernieuwing
te doen. Van essentieel belang daarbij is cultivars in het assortiment op te nemen die vrijwel exclusief geteeld respectievelijk verhandeld
kunnen worden voor bepaalde exportmarkten.
In BloembollenVisie worden regelmatig nieuwe introducties uit dit project tegen het licht
gehouden. In dit nummer aandacht voor een
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