PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Hosta-introductie
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 een
nieuwe Hosta-introductie van
het Amerikaanse veredelingsbedrijf Walters Gardens Inc.
Tekst: Henk de Jong/Wim Ciggaar
Foto’s: Walters Garden Inc.

D

e Hosta is niet meer weg te denken uit het huidige assortiment vaste
planten. Ze zijn er in vele soorten en
(blad)kleuren en zijn een sieraad in menige

Hosta ‘Rhino Hide’®
border. Voor de echte tuinliefhebber is het een
dankbare plant en voor de gewone consument is het een artikel dat weinig onderhoud
vergt en elk jaar weer terugkomt. Met name
ook in Amerika is de Hosta bijzonder populair
en zeer geschikt voor aanplant in de doorgaans
ruim opgezette borders. Enig minpuntje dat

het Hosta-blad door slakken als een lekkernij
beschouwd wordt.

EUROPESE MARKT
Het CNB Greenteam heeft van Walters Gardens
de rechten voor de Europese markt verworven
van de nieuwe Hosta `Rhino Hide’™ PPAF. De
nieuwe Hosta werd gewonnen door de Amerikaanse veredelaar Don Rawson. Het is een unieke Hosta omdat dit de meest dikbladige Hosta
is die momenteel voorhanden is. Een groot
pluspunt van deze aanwinst is dat slakken geen
behoefte hebben om van de bladeren te eten
omdat het blad zo dik is. Het blad blijft dan ook
zeer mooi en zonder gaten.

EIGENSCHAPPEN
Tweede pluspunt is dat deze Hosta meer zon
kan verdragen dan andere Hosta’s, maar een
schaduwplek geniet wel de voorkeur van de
plant. Ook houdt ‘Rino Hide’ ™ PPAF van een
vochtige standplaats. Het is een gemiddelde
groeier die goed te combineren is met andere Hosta’s. De bloemen zijn wit en het blad is
groen/blauw met een lichtgroen centrum. De
hoogte van de plant bedraagt circa 50 cm en
de bloeitijd is juni-juli. Deze Hosta leent zich
goed voor vrijwel elke markt. Zowel voor postorder als de visueel aantrekkelijke markt en de
droogverkoop. Meer informatie over deze aantrekkelijke nieuwe Hosta is verkrijgbaar bij het
CNB-Greenteam.
Hosta ‘Rhino Hide’®
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