PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Polemonium-aanwinsten
Met het New Plants-project beoogt het Greenteam van CNB nieuwe cultivars van vaste planten en boomkwekerijproducten in de markt te
zetten. Uit dit project worden regelmatig nieuwe aanwinsten in BloembollenVisie tegen het
licht gehouden. In dit nummer aandacht voor
enkele nieuwe, winterharde introducties van
Polemonium, in de volksmond ook wel Jacobsladder genoemd.
Tekst: Henk de Jong/Wim Ciggaar
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N

aast oudere bestaande soorten als Polemonium Purple Rain en Polemonium
caeruleum zijn de afgelopen jaren een
aantal nieuwe introducties op de markt verschenen. Voorbeelden daarvan zijn de bontbladige cultivars Polemonium ‘Brise d’Anjou’ en
Polemonium ‘Snow and Sapphires’. Enige tijd
geleden zijn door het Greenteam van CNB de
Polemonium reptans ‘Stairway to Heaven’® en
Polemonium reptans ‘Touch of Class’® aan dit
assortiment toegevoegd en deze hebben hun
plek inmiddels met succes veroverd. De soort
reptans geeft aan dat het breedbladige planten
betreft die inheems zijn in de Verenigde Staten.
Beide cultivars zijn overigens afkomstig van
Sunny Border Nurseries uit Connecticut.

NIEUWSTE INTRODUCTIE
Als nieuwste introductie voor de komende jaren
introduceert het CNB-Greenteam de Polemo-

‘Touch of Class’®
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‘Heaven Scent’®
nium-hybride ‘Heaven Scent’®. Deze aanwinst
is afkomstig uit het veredelingsprogramma van
Intrinsic Perennial Gardens uit Hebron in de
Amerikaanse staat Illinois en veredelaar Brent
Horvath heeft met deze cultivar voor een zeer
welkome aanvulling in het assortiment gezorgd.
De plant is niet bontbladig zoals P. Stairway to
Heaven en P. Touch of Class, maar heeft mooi
fris groen blad, dat in het begin roodbruin van
kleur is.

EIGENSCHAPPEN
De serie Polemoniums lenen zich goed voor
vrijwel elke markt. Voor zowel postorder als de
visueel aantrekkelijke markt, maar ook voor de
droogverkoop. De belangrijkste eigenschappen
van deze drie aanwinsten op een rijtje:
Polemonium hybride ‘Heaven Scent’®
Een zeer rijkbloeiende Polemonium, circa 35
centimeter hoog en zeer geschikt voor zowel
containerteelt als de border. De prachtige en
vele blauwe bloemen steken uit boven het
groenpaarse blad. De plant is op zijn mooist in
de periode april-mei en heeft vrijwel geen ver-

zorging nodig. Heeft een voorkeur voor een
zon/half schaduwrijk plekje.
Polemonium reptans ‘Stairway to Heaven ‘®
Geselecteerd door Bill Cullina en op de markt
gebracht door Sunny Border Nurseries. Deze
bontbladige Polemonium verandert bij een
beetje koud weer in driekleurig blad. Laat een
groencrème rand zien met een rode gloed.
Heeft lichtblauwe bloemen en wordt zo’n 40-50
cm hoog. Staat te boek als een zeer opvallende
en sterke plant en bloeit in april-mei. Komt het
best tot zijn recht in de border.
Polemonium reptans ‘Touch of Class’®
Is een sport van de Polemonium reptans ‘Stairway to Heaven’® en werd destijds in de markt
gezet door Sunny Border Nurseries. Deze bontbladige Polemonium heeft groen blad met een
witte rand en is een goede groeier. Komt het
best tot zijn recht in de border en de bloeiperiode valt in de maanden april-mei.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot
één van de leden van het CNB-Greenteam.

‘Stairway to Heaven ’®

