PLANTARIUM

Nieuwigheden Plantarium 2
Elk jaar weer probeert de Plantariumorganisatie onder de inzenders informatie te verzamelen over de nieuwigheden die zij op
Plantarium hopen te brengen. BloembollenVisie maakte ook dit
jaar weer een selectie van de naar onze mening meest interessante vaste plantenintroducties.
een witte rand. Een goede, sterke en winterharde plant die van juni tot augustus donkerrode
bloemen geeft. Gewonnen door Sunny Border Nurseries uit Kensington (USA), benaamd
in 2009 en in 2010 in de handel gebracht door
Vitro Westland BV uit Rijswijk. Kwekersrecht is
aangevraagd.

AGASTACHE ‘HEATWAVE’
Agastache ‘Heatwave’ bloeit zeer rijk van juli
tot augustus en is goed winterhard (tot -25 °C).
De plant wordt maximaal 1,2 m hoog en is ook
prima bestand tegen hitte en droogte. Vermeerdering gaat gemakkelijk via stek. Deze kruising
is gewonnen door PPO uit Lisse, benaamd in
1996 en in 2010 in de handel gebracht door
Globeplanter (FR). Gepresenteerd door Plantipp BV uit IJsselstein.

Knautia macedonica ‘Thunder and Lightning’
Tekstbewerking: Wim Ciggaar
Bron en foto’s: Plantariumorganisatie/PR

KNAUTIA MACEDONICA
‘THUNDER AND LIGHTNING’
‘Thunder and Lightning’ is de eerste bontbladige Knautia; deze heeft spits, groen blad met

Agastache ‘Heatwave’
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BERBERIS MEDIA ‘DUAL
JUWEL’
Deze mutant van Berberis media ‘Parkjuweel’
is gevonden door Piet van Leijden van de firma
Hanno Hardijzer uit Boskoop. De jonge scheuten van deze spreidende, tot 60 cm hoge plant
zijn glimmend geel-oranje. Het jonge blad is
glimmend geel en verkleurt in de zomer naar
geelgroen. ‘Dual Juwel’ is een leuke fris uitziende plant, die zeer geschikt is voor vakbeplanting

Berberis media ‘Dual Juwel’

Carex oshimensis ‘Everillo’
en als struik in de tuin. Benaamd in 2009. In
2010 in de handel gebracht door Boomkwekerij Hanno Hardijzer. Op Plantarium gepresenteerd door Valkplant BV/Boomkwekerij Hanno
Hardijzer. Kwekersrecht is aangevraagd.

CAREX OSHIMENSIS ‘EVERIL
LO’
Dit is de laatste nieuwe introductie van Fitzgerald Nurseries, na Carex oshimensis ‘Evengreen’ en ‘Everest’. ‘Everillo’ heeft limegroene
bladeren die tijdens het seizoen geleidelijk naar
goudgeel verkleuren; hiermee zorgt deze sierlijke zegge in het voor- en najaar voor een ver-

Euphorbia martinii ‘Ascot Rainbow’

2010
schillende kleuraccent in de border. Ideaal om
een schaduwrijke hoek in de tuin op te vrolijken
en ook geschikt voor in een pot op het terras.
Deze prachtige, 50 cm hoge bladplant behoudt
’s winters zijn blad. Verlangt goed doorlatende,
lichte grond en een plek in de volle zon of halfschaduw, bij voorkeur op een beschutte plek.
‘Everillo’ is een mutant van Carex oshimensis ‘Evergreen’. De plant is benaamd in 2009,
is kwekersrechterlijk beschermd en wordt in
2011 door Fitzgerald Nurseries Ltd. uit Kilkenny (IRL) op de markt gebracht.

zend blad en is -zoals zijn naam al doet vermoeden- een late bloeier, dat wil zeggen in de
nazomer. Komt met een gele bloem en donkergroen blad en prefereert een halfschaduwrijke
plek. Werd gewonnen door It’s Saul uit Georgia.

BRUNNERA ‘EMERALD MIST’

EUPHORBIA MARTINII ‘ASCOT
RAINBOW’

NEW PLANTSINTRODUCTIES
Ook CNB heeft een viertal nieuwigheden voor
de nieuwighedenkeuring van de VKC aangemeld omdat het stuk voor stuk veelbelovende
noviteiten betreft.

PENNISETUM SETACEUM ‘SKY
ROCKET’
De eerste is Pennisetum setaceum Sky Rocket
die door Stauden Peters samen met CNB voor

Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’

Foto: It’s Saul Plants

De geel met groene bladeren van deze Euphorbia kleuren deels rood in het najaar waardoor een tricolor ontstaat. In het voorjaar bloeit
deze krachtig groeiende plant uitbundig met
geel-groene bonte bloemen. Zowel de bladeren als de bloemen blijven bont en lopen niet
in kleur terug. ‘Ascot Rainbow’ is een mutant
van Euphorbia x martinii. Gewonnen door
Plants for Europe (GB), benaamd in 2009 en
wordt in 2011 in de handel gebracht door Florensis Hamer Bloemzaden BV uit Hendrik Ido
Ambacht (NL). Kwekersrecht is aangevraagd.

Ligularia ‘Last Dance’
de keuring is ingezonden en ook in de stand
te zien zal zijn. Is een mooie bontgroene Pennisetum met witrozige aren. Heeft een voorkeur
voor een warme plek in de border en is goed te
combineren met P. Fire Works (knalrood) en P.
Summer Samba (donkerbladig). Zorgt als trio
voor een leuke combinatie in de border. Is een
sport van Fire Works, werd gevonden door It’s
Saul en in samenwerking met Ron Strasko in de
markt gezet.

LIGULARIA ‘LAST DANCE’
Wordt in samenwerking met CNB door kwekerij De Boezem ingezonden. Heeft mooi glan-

Brunnera ‘Emerald Mist’

Is een type Brunnera als Langtrees en heeft veel
meer zilver op het groene blad dan Langtrees,
maar minder dan Jack Frost. Werd gewonnen
door Walters Gardens Inc. uit het Amerikaanse
Zealand (Michigan) en mag beschouwd worden als een goede aanvulling voor het Brunnera-assortiment. Is met name vanwege zijn
bladkleur visueel aantrekkelijk en zowel voor
de tuin als de pot geschikt.

GENTIANA ‘WHITE MAGIC’®
De laatste van de vier is de Gentiana White
Magic®, de nieuwste aanwinst van de bekende
Gentiana-veredelaar Hans Dofferhoff van Gentiana Breeding Holland (kwekerij De Boezem
uit Reeuwijk) die eerder veel succes oogstte met
de Gentiana’s Marsha en Blue Magic. Gentiana White Magic is een schitterende, zuiverwitte Gentiana met een werkelijk prachtige stand.
Deze aanwinst leent zich voor zowel pot als tuin,
bloeit vanaf juni tot oktober en wordt zo’n 20 à
25 cm hoog. In 2010 zijn de eerste planten uitgeleverd aan de kwekerij en gebleken is dat deze
witte Gentiana zeer bruikbaar is voor zowel
handel als kwekerij. Is eenvoudig in de teelt en
in bloei te kweken van plg (in 8-10 weken). Ook
deze Gentiana is winterhard en is in Nederland
op pot te koop bij Marcel Brand kwekerijen in
Boskoop. Meer informatie over deze soorten is
verkrijgbaar bij CNB Greenteam.

Gentiana ‘White Magic’ ®
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