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Rapportno.28wordtutoegezondennastortingvanf.5,-(binnenland)of
f. 10.-(buitenland)opgironummer 174855 tennamevanProefstationvoorde
Bloemisterij,Aalsmeer ondervermelding:Rapportno.28Eenjarigeperkplanten.

Nolananapiformisiseenideaalgewasalsbodembedekkerenals
hangplantinplantenbakkenenschalen

UITGIFTENOLANANAPIFORMIS
InhetkadervanhetGebruikswaardeonderzoek vaneenjarigeperkplantenwerd
ophetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeervoorbeoordelingNolana
napiformisopgeplant.
Nolana is een ideaal gewas als bodembedekker en alshangplant inplantenbakken en schalen.Het gewaswordt ophetveld ca.15cmhoog,maaktlange
ranken van ca.30-50 cm, steeds uithetcentrumvandeplant;bloeitvroeg
enzeerrijkmetblauwwittebloemen(withartenblauwebloemrand).
De bloeiwijze is zoals dievan Convolvulus ofklokwinde.Nolana napiformis
kan goed vermeerderd wordendoorzaad.Standplaatsvoorkeur: zonnig enwarm,
maarnietaltedroog.NolanaisditjaaruitgegevenaanNederlandsetelers.

VOORWOORD
OpplantingEenjarigeperkplanten1984
In1984werden devolgende groepenéénjarigenvoorbeoordeling opgeplantin
Aalsmeer.
1.Nieuwighedenenverbeteringen
Ditjaarwerdenruim80variëteiten,aangevuldmetevenveelhandelsrassen
voorvergelijking ingezonden.Debelangrijkstegroepwerdgevormddoorde
ImpatienshybridenendeNewGuineatypen,verderdoorBegoniasemperflorens,Tagetes,AgeratumenSalvia.
2.Gebruikswaardeonderzoek-rassenvergelijkingbijPelargonium
Inhet kader vanhetgebruikswaardeonderzoek/rassenvergelijkingbijéénjarigeperkplantenwerd in1984eenzovolledigmogelijksortimentvanin
Nederland verhandelde Pelargoniums,aangevuld metnieuwigheden enverbeteringen,opgeplant.
De opplanting vanhet Pelargoniumsortiment zal in 1985 herhaald worden,
waarna een rassenlijst Pelargonium "Nederlands sortiment"zalwordensamengesteld.
De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in samenwerking met de
N.A.K.S,afdelingPelargonium.
De economische betekenis van dePelargonium als perkplant is zeergroot
tenoemen.Pelargonium staatalsperkplantopdetweedeplaatsquaaantal
aangevoerdeplantenopdevierveilingen.
Naarbelangrijkheidvanomzetneemt Pelargonium deeersteplaats in.Het
aantal door de N.A.K.S.-Pelargonium gekeurde moederplanten is circa
481.000stuks.Perjaarwordenruim1,5miljoenstekkengeïmporteerd.Het
totaalaantaljaarlijks inNederlandverhandeldePelargoniums ismeerdan
12miljoenstuks.
De geheleopplanting enbeoordelingwordtuitgevoerd insamenwerkingmet
het Perkplantencomité uit de Vaste Keuringscommissie van de Kon.Mij.
Tuinbouw en Plantkunde. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van
zaadbedrijven, telers van perkplanten (N.T.S.),hoveniers,vertegenwoordigers van gemeentelijke plantsoenendiensten, medewerkers vanvoorlichtingsdienstenonderzoekenPelargoniumtelers.
In 1984 zijn uitgeplant: 275variëteiten éénjarige perkplanten,waarvan
148 stuks nieuwigheden; 42 stuks voor herbeoordeling en 85 variëteiten
alsvergelijking.
Gezaaid isvanaf begin januari.Uitgeplant 21 t/m 24mei.Tijdensdeopplantingsperiode, tewetenvanaf eindmei tot omstreeks eind september,
is de opplanting voor belangstellenden vrij toegankelijk. Specialebezoekmiddag iselkedinsdagvan14.00- 17.00uur.
De beoordeling vond plaatstijdensdegeheleontwikkelingsperiode,namelijk van het zaaien tot het afsterven.Gemiddeld per perkplantenseizoen
wordenvijfveldkeuringenuitgevoerd.
Waarderingen
A=Algemeenaantebevelen(>8)
B=Aantebevelen(> 7-8)
C=Doorbepaaldebijzondereeigenschappen,zoalsapartebloemkleur,
typebloem,enz.beperktaantebevelen(>6-7)
D=Teverwerpen,waarbijonderanderebloeirijkheidenweersbestendiginbelangrijkematebepalend zijnvoordekwalificatie(0-6)
-=Voormengselswordengeenwaarderingentoegekend.
Behalve de genoemdewaarderingenwerd door de Kon.Mij.TuinbouwenPlantkundebeslotenmetingangvan1972aannieuwighedenenverbeteringendieeen
duidelijkewaardebezitten,het"GetuigschriftvandeProeftuin",vanaf1979

"GetuigschriftvanVerdienste"toetekenner..
1,'anneerde inzender wenst dat demet het"GetuigschriftvanVerdienste"bekroonde rassen opnieuw opgeplant worden, dan kan aan deze rassen na een
nieuwe beoordeling eventueel het "Getuigschrift Eerste Klas"wordentoegekend.Na afsluiting van het keuringsseizoen wordt uit dedoordekeurmeestersverzameldegegevensendeverzameldegegevenstijdensdeopplantingeen
rapport opgesteld, dat aan de inzenders wordt toegezonden en indevakpers
eninhet jaarverslag vanhetProefstationwordtgepubliceerd.

Inzendersin1984
BodgerSeedsL.T.D
L.Clause
L.Daehnfeld
DenholmSeeds
FidesB.V.
FloranovaL.T.D.
GoldsmithSeeds
PanAmericanSeeds
Pannevin
ProefstationAalsmeer
RoyalSluis
WerkrodeScholing
VanZantenenCo.

U.S.A.
Frankrijk
Denemarken
U.S.A.
Nederland
Engeland
U.S.A.
U.S.A.
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Overzichtopplanting Pelargoniumsortiment

OpplantingvannieuwighedenenverbeteringenPerkplanten1984
Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
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68

C

13

67

C

AgeratumhoustonianumFlhybride(A.Mexicanum)
Type82041Lichtblauw
Grofbladig, vrij lichte bladkleur. Tijdens de opkweek
variabel van lengte. Aanvang bloei vroeg tot zeer
vroeg. De bloemen zijnvrijklein,met een licht-tot
middelblauwe bloemkleur. Op het veld ontwikkelt het
gewaszichmatigenwordtca.15cmhoog.
Type82059Middelblauw
Tijdens de opkweek blijft het gewas zeerhomogeenmet
vrij kleine bladeren. Aanvang bloei vroeg metkleine,
middelblauwe bloemen. Op het veld blijft het gewas
laag:ca.15cm.
AgeratumhoustonianumFlhybride
Het momenteel aangeboden handelssortiment biedt voldoende mogelijkheden qua gewasontwikkeling en
bloemkleur. Ageratum is een perkplant met beperkte
gebruiksmogelijkheden. Vooral de homogeniteit van het
gewas en de herbloei leveren problemen op.Inverband
met de bloemkleur die van lichtblauw tot violetblauw
kanvariëren,isAgeratumonmisbaaralsperkplant.
BegoniasemperflorensFlhybride
'FortoScarlet'
Zeer grofbladig, redelijke vertakking. Aanvang bloei
vrij laat met zeer grote bloemen.Bloeirijkheid goed.
Het gewas wordt ca. 35 cm hoog. In verband met de
hoogte en deverdere ontwikkeling vanhetgewasalleen
voorgroteoppervlakten.

62

62

C

63

61

B

'OrientScarlet81032*
Groenbladig, goed vertakt laag gewas, zeer homogeen.
Aanvang bloei vroeg met intens rode, vrij grote
bloemen. Blijft het gehele seizoen rijk bloeien. Dit
gewaswordtca.20cmhoog.

64

60

C

'VerdoScarlet82039'(wordtnietindehandelgebracht)
Groenbladig, goed vertakt laag gewas. Aanvang bloei
vroeg en zeer rijk.De bloemen zijnvrijklein,later
op het veld te klein. Bloemkleur scharlaken-rood.
Gewashoogteca.20cm,variabelvanlengte.

65

59

B

'VerdoScarlet82052*
Het gewas is zeer homogeen van lengte engroenbladig.
Aanvang bloei vroeg met grote scharlaken-rodebloemen.
Het gewas wordt ca. 20 cm hoog. Vertoont in alle
opzichten sterke overeenkomst met 'Verdo Scarlet
82039'.

66

58

B

'VerdoScarlet82057'(wordtnietindehandelgebracht)
Vrij grofbladig, goed vertakt, zeer homogeen gewas.
Aanvangbloeivroegenzeerrijkmetgrotebloemen.Het
gewas wordt ca. 20 cm hoog. Blijft tot eind van het
seizoenzeergoed.

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
67

57

B

'AscotScharlaken'
Vrijgrofbladig,groene bladkleur.Aanvang bloeivroeg
met grote, scharlakenrode bloemen. Zeer rijkbloeiend.
Het gewas wordt ca. 20 cm hoog. In alle opzichten
sterkeovereenkomstmet 'VerdoScharlaken82057'.

68

54

B

'Scarlet7433/83'
Zeer compact,homogeen gewas.Aanvang bloei vroegmet
grotescharlakenrodebloemen.Hetgewaswordtca.20cm
hoog, heeft eengoedeweersbestendigheid enblijfttot
eindvanhetseizoenzeergoed.

69

53

B

'Scarlet7436/83'
Homogeen, goed vertakt gewas. Aanvang bloei vroeg en
rijk met grote, oranje/scharlaken bloemen. Het gewas
wordt ca. 25 cm hoog. Op het veld wat variabel van
lengte.

70

52

B

'Scarlet7428/83'
Kleinbladig, zeer homogeen gewas.Aanvang bloei vroeg
en rijk met vrij kleine bloemen. Bloemkleur zeer
opvallend, intens rood.Hetgewaswordtca.20cmhoog
en blijft zeerhomogeen.Bloeit rijk tot eind vanhet
seizoen.

71

51

B

'Rose7337/83'
Vrij grofbladig, groen blad. Zeer homogeen gewas.
Aanvangbloeivroegmetgroterozebloemen.Blijftrijk
bloeien.Hetgewaswordtca.25cmhoog.

50

72

B

'Rose7330/83'
Tijdens de teelt variabel van lengte, wat takkige
groeiwijze. Aanvang bloei vroeg met vrij grote roze
bloemen.Debloemenwordenophetveldkleinerenzelfs
zeerklein.Hetgewaswordtca.25cmhoog.

73

49

B

'Rose7315/83'
Vrij grofbladig, goede vertakking. Homogeen gewas.
Aanvangbloeivroegenrijkmetvariabelebloemgrootte.
Bloemkleur donkerroze. Op het veld worden de bloemen
vrijklein.Gewashoogteca.20cm.

74

48

B

'DarkRose7395/83*
Grofbladig gewas, bladkleur lichtgroen. Aanvang bloei
vroeg met grote donkerroze bloemen.Rijkbloeiend.Het
gewas wordt ca. 25 cm hoog. Wat losse groei van de
planten;debloemenblijvenvrijgroot.

76

55

C

'RosePink7313/83'
Vrij grofbladig, lichtgroene bladkleur. Goed vertakt,
homogeengewas.Aanvangbloeivroegmetgrotelichtroze
bloemen. Het gewas wordt ca. 27 cm hoog. Variabel
(variatie inplanttype).De bloemkleurverbleekt sterk
ophetveld.

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
77
63
B
'FortoDeeppink'
Zeergrofbladig,vrijhoog,redelijkvertaktgewas.
Aanvang bloei vroeg met zeergrotebloemen.Bloemkleur
roze; redelijke bloeirijkheid. Het gewas wordt ca.40
cmhoog.Waardevolle (hoogtype)Begonia,geschiktvoor
grotereoppervlakten.
78

56

B

'White8281/83'
Laagblijvend, zeer goed vertakt, homogeen gewas.
Kleinbladig, met lichtgroene bladkleur. Aanvang bloei
vroeg met zuiver witte bloemen. Rijk tot zeer rijk
bloeiend. Aan het eind van het seizoen neemt de
bloemgrootteaf.Hetgewaswordtca.20cmhoog.

79

65

C

'FortoDucolor'
Grofbladig, snel en takkig groeiend gewas. Aanvang
bloei redelijk vroeg, met zeer grote tweekleurige
bloemen, namelijk roze met donkere bloemrand.
Bloeirijkheid goed; weersgevoeligheid bij droge en
natte omstandigheden. Het gewas wordt ca.35 cmhoog.
Alleenvoorgrotereoppervlaktenbeperktaanbevolen.
BegoniasemperflorensFlhybride
In1984werdeengrootaantalverbeteringenvanBegonia
semperflorens Fl hybride voor beoordeling aangeboden.
Het was zeer moeilijk om grote verschillen bij de
opgeplante rassen te ontdekken. Het is dan ook bijna
niet meer mogelijk om het bestaande handelssortiment
van Begonia semperflorensmetnogbetere rassenuitte
breiden. Men kan zich afvragenwat teler en consument
met nieuwe aanwinsten moeten, die zich niet meer of
nauwelijks van bestaande rassen onderscheiden. Van de
zeventien beoordeelde rassen in 1984 ontvingen er
dertiendewaarderingBofwel 'Aantebevelen'.
Dit demonstreert wel dat de teler zijn keus uit een
uitgebreidenwaardevolsortimentBegoniasemperflorens
kanbepalen.

145 D

Calendula
'OrangeKing'
Dit gewas wordt op het veld ca. 50 cm hoog,maar is
variabel van lengte. Aanvang bloei vroeg met kleine
enkele en gevulde bloemen. Bloemkleur: oranje. Het
gewasgroeitsnelenrommelig;wordtnietaanbevolen.

144 D

'Flhybride'Manderin'
Hetgewaswordttehoog:ca.50cm.Aanvangbloeivroeg
met oranje bloemen. Verbloei naar lichtere kleur.
Gevuldbloemlg. Na de hoofdbloei, matige tot geen
herbloei.Wordtnietaanbevolen.

78

Campanularamosissima
Het gewas iszeervariabelquabladtype,bloemkleuren
bloemtype.Aanvang bloei vroeg tot zeer vroeg met een
blauwe tot bleekblauwe bloemkleur. Na de hoofdbloei
geenherbloei.Deplantenstervengeheelaf.Inverband
met onvoldoende homogeniteit en de korte gebruiksduur
wordtditgewasnietaanbevolen.

D

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
Coleus 'RedPoncho'
Kleinbladig, laag en zeer homogeen gewas. Bladkleur
purperroze met geelgroene bladrand.Ophetveldblijft
het gewas laag en heel mooi van bladkleur. Coleus is
geschikt voor plantenbakken enschalen,maarheefteen
beperktegebruikswaardealsperkplant.
157

4

114 C

'SuperElfinScarletImpr.'
Kleinbladig, iets variabel van lengte. Aanvang bloei
goed met grote bloemen. Bloemkleur donkeroranje tot
scharlaken rood. Bloeirijkheid matig. Het gewas wordt
ca.30cmhoog.

6

115 D

'SuperElfinOrangeImpr.'
Kleinbladigmetlichtgroenebladkleur.Matigegroei,op
hetveldblijfthetgewaszeerlaag:ca.15cm.Aanvang
bloei laat (maakt wel vroeg bloemknoppen). Bloemkleur
oranje met wit oog;grootbloemig.Bijde inNederland
heersende weersomstandigheden voldoet de gewasontwikkelingendeaanvangvandebloeinietaandegestelde
eisen.

7

132 C

'SymphonyOranje'
Kleinbladig, wat takkig gewas met donkergroene bladkleur. Aanvang bloei goed met vrij grote bloemen.
Bloemkleur donkeroranje. Op het veld neemt de bloemgroottesnelaf.Hetgewaswordtca.30cmhoog.

125 B

'BlitzViolet'
Grootbladig,vrijgrovegroeiwijze.Aanvangbloeivroeg
met grote bloemen. Bloeirijkheid goed, bloemkleur
violet. 'BlitzViolet'kanwordenondergebracht bijde
middelhoge typen.Hetgewaswordt ca.40cmhoogenis
meergeschiktvoorgrotereoppervlakten.

12

131

'SymphonyViolet'
Kleinbladig,metdonkergroenebladkleur.Takkigegroeiwijze.Aanvangbloeivroegmetkleinelichtvioletkleurige bloemen. Op het veld neemt de bloemgrootte snel
af.Hetgewaswordtca.40cmhoog.

13

121 D

10

C

ImpatiensFlhybride
'SymphonyRed'
Laag, iets takkige groeiwijze. Kleinbladig donkergroen
blad. Aanvang bloei vroeg met kleine bloemen.
Bloemkleur donkerrood; last van verbloei. Het gewas
wordt ca. 30 cm hoog, op het veld variabel. Ook de
bloemgrootteneemtaf.

2

C

'GrandeOrchid'
Grofbladig, sterk opgaande takkige groeiwijze. Zeer
grootbloemig. Bloemkleur lichtviolet met donkerviolet
oog.Aanvangbloeivrijlaat;matigebloei,geenideaal
planttype.Hetgewaswordtca.35cmhoog.

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
14

122 D

'GrandeLavenderBlush'
Hoog, grofbladig, op het veld ca. 35 cm hoog. Bloeit
met grote tot zeer grote bloemen. Bloemkleur bleek
lavendel roze (vuil roze)met donker oog.Ophetveld
zeersterkeverbloei.Wordtnietaanbevolen.

15

118

C

'FantasticWildCherry'
Kleinbladig, vertakt goed. Lengte varieert per plant.
Aanvang bloei en bloeirijkheid goed. Bloemkleur
donkerroze met licht oog. Het gewas wordt ca. 30 cm
hoog.

16

119

C

'GrandeRoseImpr.'
Sterk opgaande takkige groeiwijze.Grofbladig.Aanvang
bloei laat; bloeirijkheid goed met zeer grote
donkerroze bloemen. Sterke variatie in bloemkleur van
donker-naarlilaroze.Hetgewaswordtca.35cmhoog.

17

129 B

'SymphonyRose'
Het gewas wordt op het veld ca. 35 cm hoog.
Kleinbladig,bladkleurdonkergroen.Aanvangbloeivroeg
metgrotedieprozebloemen.Blijftrijkbloeien,mooie
bloemkleur.

19

116

C

'SuperElfinPinkImpr.'
Laag, kleinbladig gewas, met lichtgroene bladkleur.
Zeer homogeen vanlengte.Ontwikkelt zichmatig ophet
veld en blijft zeer kort, namelijk ca. 20 cm. De
bloemen zijn vrij groot en roze van kleur met een
donkeroog.

20

130 C

'SymphonyPink'
Kleinbladig met lichtgroene bladkleur. Variabel van
lengte. Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. Kleine
bloemen,bloemkleurbleekroze.Zeersterkeverbloei.

21

113

'SuperElfinBrightEye'
Kleinbladig, met donkergroene bladkleur. Goede
plantopbouw, zeer homogeen van lengte. Aanvang bloei
vroegmetgrotebloemen.Bloemkleurdonkerrozemetoog,
zeer rijkbloeiend. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog en
blijfttotaanheteindvanhetseizoengoed.

23

120 D

'GrandeCoralImpr.'
Sterk opgaande groeiwijze, grofbladig, takkig gewas.
Bloemkleur koraal roze.Rijkebloeimetgrotebloemen.
Het gewas wordt ca. 35 cm hoog. In verband met zeer
sterkeverbloeinietaanbevolen.

24

117

'FantasticComeo'
Homogeen grofbladig gewas.Vrijgrotebloemenmetzalm
tot koraalroze kleur. Bloeirijkheid redelijk, aan het
eind vanhet seizoensterkevermindering vandebloei.
Hetgewaswordtca.30cmhoog.

B

C

Plant- Zaai Waarde- Ras
tir.
nr. ring
27

126

C

'Symphony Wit'
Dit gewas ontwikkelt zich takkig en is variabel van
lengte. Lichtgroen blad, snelle vergeling. Aanvang
bloei vroeg met vrij grote bloemen. Op het veld neemt
de bloemgrootte snel af; bloeirijkheid variabel. Op het
veld wordt het gewas ca. 30 cm hoog.

28

123

D

'Twinkles' (Sparkles)
Kleinbladig, variabel van groei. Bloeit met kleine tot
zeer kleine bloemen. Bloemkleur rood/wit, bloeirijkheid
onvoldoende; sterke variatie qua bloemkleur. Het gewas
wordt ca. 30 cm hoog. Wordt niet aanbevolen.

24

128

C

'Symphony Red Star'
Dit gewas ontwikkelt zich goed; kleinbladig. Op het
veld ca. 25 cm hoog. Bloemkleur rood/wit (witte ster
met rode r a n d ) . Sterke verbloei naar rood; te kleine
bloemen. Beperkt aan te bevelen.

32

112

-

'Parfait Mixed'
De planten ontwikkelen zich goed. Voor een mengsel vrij
homogeen. Kleurensamenstelling: lila tot roze tinten,
ca. 7 kleuren. Op het veld wordt het gewas te variabel
qua lengte en bloemgrootte. Vooral zalmkleurige planten
blijven wat groei betreft achter. Wordt beperkt aanbevolen.
Impatiens Fl hybride
Het weer in voorjaar, zomer en herfst van 1984 was
slecht tot zeer slecht. Bij het slechte weer bleek
opnieuw hoe waardevol Impatiens kan zijn als perkplant.
De Impatiens Fl hybride 'Symphony'-serie is laag tot
middelhoog en heeft kleine bladeren. Bloeirijkheid
redelijk tot goed met in het algemeen vrij kleine
bloemen. De bloemen worden bij enkele rassen op het
veld klein tot zeer klein.
Impatiens Fl hybride 'Super Elfin'. Per kleur vrij
grote variatie in gewasontwikkeling, bloemgrootte en
bloeirijkheid.
Impatiens 'Grande' heeft een goede plantontwikkeling,
is grofbladig en zeer grootbloemig. Aanvang bloei aan
de late kant, bij enkele kleuren te laat.
Bloeirijkheid is niet bij alle kleuren voldoende.
Impatiens 'New Guinea' typen. In verband met problemen
bij het plantmateriaal van de voor opplanting teruggevraagde rassen, nieuwigheden en verbeteringen werd na
overleg met de inzender besloten om in 1985 een zo v o l ledig mogelijk sortiment van 'New Guinea' 'Vista' op te
planten.

10

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
1

160

82

88

84

C

MimulusFlhybrideMultiflora
'MalibuOrange'
Dit gewas blijft kort homogeen en vertakt goed.
Kleinbladig,vrijlichtebladkleur.Aanvangbloeivroeg
met kleine oranje bloemen. Zeer rijke hoofdbloei,met
goede weersbestendigheid. Herbloei matig tot slecht;
hetgewasblijftlaag,ca.20cm.
Goedegebruikswaardemetbeperktegebruiksduur.
NicotianaFlhybride
'DominoWhite'
Het gewas blijft tijdens de teelt zeer homogeen;
kleinbladig. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk.Ophet
veld isditgewassnel telang,debloeirijkheid neemt
snel af en de bloemenworden teklein.Het gewaswerd
ca.50cmhoog.Zeerbeperktaantebevelen.
Nolanaprostrata
Kleinbladig,lichtgroenebladkleur.Aanvangbloeivroeg
met kleine bloemen. Bloemkleur lichtblauw, bloeirijkheid redelijk. Het gewas wordt ca. 15 cm hoog. De
bloemenworden snelklein,debloeirijkheidvermindert
snel endebloemenkomenmatig totslecht open.Weersgevoeligheid,vooralbijregenenweinigzon.

Overzichtopplanting Pelargoniumpeltatum

11

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
PelargoniumFlhybride
Type 'RedElite'
Het gewas wordt ca. 30cm hoog.Lichtgroene bladkleur
met zone. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloeiwijze. Rijkbloeiend met zeer opvallende rode bloemkleur. Zeer goede aanwinst,wordtalgemeenaanbevolen.
Verbeteringvan 'RedElite'.

11

A

16

B

'Sprinter'
Hetgewaswordt ca.35cmhoog.Bladmet zone.Aanvang
bloei vrijvroeg, bloemsteel aan de lange kant.Grote
bloeiwijze met scharlakenrode bloemen. Enige weersgevoeligheid.
'Sprinter' werd voor herbeoordeling opgeplant in het
kader van de opplanting/rassenvergelijking van het in
NederlandaangebodenPelargoniumsortiment.In1972werd
'Sprinter' voor de Ie maal beoordeeld, in 1984bleek
dit rasnog steedseenwaardevolleFlhybridePelargoniumtezijn.

10

B

'Sundance*
Het gewaswordt ca.35cmhoog,vrijgroveplantopbouw
met kleine bladeren. Blad met zeer intense bladzone.
Aanvang bloei vroegmetgrotebloeiwijze.Goedebloeirijkheid met rood/oranje bloemkleur. Mooie combinatie
vanblad-enbloemkleur.Goedenieuweaanwinst.

8

2

B

'ScarletOrbit'Improved'
Hetgewaswordt ca.30cmhoog.Compactvanopbouwmet
zeer intense bladzone. Aanvang bloei vroeg met grote
bloeiwijze.Bloemkleurscharlakenrood.Debloeirijkheid
is goed, de bloemkleur vertoont overeenkomst met het
type 'RedElite'.

9

46

B

'TopscoreBrightScarlet'
Dit gewaswordt ca.35 cmhoog,maar isniet homogeen
van lengte. Klein blad met zeer intense zone.Aanvang
bloei vroeg met grote bloeiwijze. Rode bloemkleur.De
bloemsteelkanvrijlangworden.

10

3

B

'RedOrbit'
Het gewaswordt ca.40 cm hoog en is ietsvariabelin
groei. Vrij lange bladsteel, blad met zeer intense
zone. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloeiwijze.
Bloemkleurroodtotdonkerrood.

11

45

B

'TopscoreDeepScarlet'
Dit gewas wordt ca. 35 cm hoog. Vrij grof, takkige
groeiwijze. Kleinbladig. Het blad heeft een zeer intense zone.Aanvang bloei vroeg met vrijgrotebloeiwijze.De bloemsteel isvrijlang.Bloemkleurovereenkomendmet 'RedOrbit',namelijkroodtotdonkerrood.

12

17

B

'RingoDeepScharlaken'
Hetgewaswordt35cmhoog.Compacthomogeengewas.Het
blad heeft eenzeerintensezoneeniskleinvanvorm.
Aanvang bloei vroeg met grote bloeiwijze. Bloemkleur
donkerscharlakenrood;rijkbloeiend.

12

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
14
36
B
'PulsorRood'
Dit gewaswordt ca.30cmhoog.Lossegroeiwijze,blad
met zone; zeer homogeen gewas.Aanvang bloei vroeg en
rijkmetgrotebloeiwijze.Bloemkleur:intensrood.
15

41

C

17

-

18

42

B

'FestivalScarlet'
Hetgewaswordtvrijhoog,ca.40cm.Grotelichtgroene
bladeren met zeerlichte zone.Aanvang bloeivroegmet
grotetotzeergrotebloeiwijze.Bloemkleurscharlakenrood.Zeerhomogeengewas,rijkbloeiend.

22

15

C

'DoubleSteadyRed'
Het gewas wordt vrijhoog,ca.40cm. Stevige groeier
met grote bleekgroene bladeren. Het blad heeft een
lichte zone. Variabel van plantontwikkeling. Aanvang
bloei laatmet kleine bloeiwijze.Bloeirijkheidmatig;
gevuldbloemig.Bloemkleurrood.Beperktaanbevolen.

23

39

C

'FestivalWit'
Vrij grofbladig. Bladkleur bleekgroen met zeer lichte
zone. Variabel van plantontwikkeling. Aanvang bloei
vroeg met kleine bloeiwijze. Bloemkleur wit met iets
roze. Vlinderbloemig; bloeirijkheid matig. Het gewas
wordtca.35cmhoog.Beperktaanbevolen.

24

9

C

'WhiteOrbit*
Compact gewas met kleine bladeren.Het blad heefteen
zeerlichtezone.Aanvangbloeivroegmetkleinebloeiwijze.Bloeirijkheidredelijk.Bloemkleur:witmetiets
roze.Hetgewaswordtca.35cmhoog.

27

24

-

'RingoWit'
In verband met uitval wordt dit gewas teruggevraagd
vooreenherbeoordeling.

28

44

B

'TopscoreSalmon'
Zeer homogeen gewas.Grote bladeren met zeer intense
zone. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloeiwijze.
Bloemkleur zalmroze, sterke verbloei naar licht
(verbleekt) roze. Wat kleur betreft overeenkomst met
'Chérie80'.Hetgewaswordtca.35cmhoog.Verhouding
gewas-bloemsteellengtezeergoed.

-

'FestivalDeepRed'
Het gewas wordt ca.30cm hoog.Grove plantopbouwmet
licht (bleek)groenbladmetzeerlichtezone.Aanvang
bloei vrij laat met rode grote bloeiwijze.Bloeirijkheid redelijk.Op hetveld blijft degewasontwikkeling
achterbijanderesoorten.
'DiamondQuic'
In verband met uitval op het veld wordt dit rasvoor
heropplanting teruggevraagd.

13
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'FestivalSalmon'
Dit gewas wordt ca. 35 cm hoog en groeit vrijgrof.
Grote bladeren met zeer intense zone.Aanvang bloei
vroegmetvrijkleine,laterwatgroterwordendebloeiwijze. Bloemkleur zalmroze, met een sterke verbloei
naarlichtroze.
31

4

C

'SalmonOrbit'
Tijdens de opkweek homogeenvanlengte.Vrijgrootbladig met zeer intense zone. Aanvang bloei vroeg.
Bloemkleur zalmroze. Verbloeit zeer sterk, daardoor
vaiabelvankleur.Ophetveldwordthetgewasvariabel
vanlengte.

33

37

B

'PulsorZalm'
Zeercompactgewas.Kleinbladig,metzeerintensezone.
Aanvang bloei zeer vroeg en rijk. Bloemkleur: donker
zalmroze; de bloeiwijze is groot.Het gewaswordtca.
30 cm hoog. Zeer waardevolle aanwinst qua gewas en
bloei.

34

6

-

'CoralOrbit'
Inverband metuitvalwordt ditgewasvoorherbeoordelingteruggevraagd.

36

43

C

'TopscorePink'
Vrijgrove opgaande groeier.Grote,lichtgroenebladeren met zone.Aanvang bloei vroeg,vrijgrof engrote
bloeiwijze. Bloemkleur roze,verbloeit sterk. Wat het
aantal bloembladeren betreft is het een halfgevuldbloemigtype.
Hetgewaswordtvrijhoog,namelijkca.40cm.

37

5

C

'AppelblossomOrbitImpr.'
Het gewaswordt ca.35cm.Bleekgroenbladmetintense
zone. Aanvang bloei vroeg met grote bloeiwijze.
Bloemkleur lichtroze.Verbloeit zeer sterknaarbleekroze. Bloembladeren iets geaderd, bloemsteel kort en
daardoor staan de bloemen te dicht op het gewas.
Beperktaanbevolen.

39

38

-

'PulsorRose'
Inverbandmetuitvalwordtditrasvoorherbeoordeling
teruggevraagd.

7

B

'PinkOrbit'
Wat variabel van groei met lichtgroen blad met zeer
lichtezone.Aanvangbloeivroegmetkleinebloeiwijze.
Bloemkleur lila-roze. Op het veld rijke bloei, grote
bloeiwijze.Hetgewasblijftlaag,ca.30cm.

12

B

'GalatypeRose'
Kleinbladig, zeer homogeen gewas. Het blad heeft een
zone. Aanvang bloei vroeg met kleine bloeiwijze.
Bloemsteel vrij kort. Tweekleurig, namelijk lila met
lichte vlek (als 'Rosita 80').Rijkbloeiend op het
veld.Bloeiwijzegroot.Hetgewaswordtca.35cm.

41

42
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'CenturyOrchid'
Laag, zeer compact homogeen gewas.Het blad heeft een
intensezone.Aanvangbloeivroegmetintenspurperlila
bloemen. Tweekleurig, namelijk lila met lichte vlek.
Grote bloeiwijze, rijkbloeiend.Hetgewaswordt ca.25
cm hoog. Zeerwaardevolle aanwinstals tweekleurigeFl
hybride.
46

47

C

'TopscoreCrimson'
Variabel van groei. Kleinbladig met zone,vrijlichte
bladkleur. Aanvang bloei vroeg met kleine violet tot
paarsrodebloemen.Bijuitbloeipaarsrodegloed,snelle
zaadvorming.Slechtebloeiwijze.Hetgewaswordtca.30
cmhoog.

47

8

C

'CherryOrbit'
Vrij hoog gewas; donkergroen blad met intense zone.
Aanvang bloei vroeg met grote lila bloemen.Het gewas
wordt hoog,namelijk ca.40cm.Bloemkleur:violettot
paarsrood.

51

13

-

'VideoMix»
Laag,kleinbladig, goed vertakt enzeerhomogeenmengsel. Bladkleur donkergroen met zone (zoals 'Stadt
Bern'). Aanvang bloei ietsaandelatekant.Hetmengsel bestaat uit vijf kleuren, namelijk rood, roze,
creme wit, zalmroze en lichtroze (wit oog met roze
rand).Bloeiwijzevrijklein;zeerrijkbloeiend.
Opkweek zonderremmen.Hetgewaswordt ca.30cmhoog.
Goede weersbestendigheid, jammer dat één kleur,namelijk roze (tweekleurig)wat tehoogwordt.Eenwaardevolle aanwinst qua gewas,kleur en zeker alsmengsel.
Wordtalgemeenaanbevolen.
PelargoniumFlhybride
Naast de nieuwigheden en als verbeteringen ingezonden
Flhybriderassenwerdin1984eenzovolledigmogelijk
sortimentvaninNederlandaangebodenFlhybridePelargoniumopgeplant.
Het inNederland verkrijgbare sortimentPelargoniumFl
hybridebestaatuitruim50rassen.
Een waardevol sortiment met vele mogelijkheden ten
aanzienvangewasenbloemkleur.

84

C

161 -

PetuniaFlhybrideGrandiflora
'PinkDaddy'
Zeer homogeen grootbladig gewas.Bladkleurvrijlicht.
Aanvangbloeivroegmetzeergroteroze,lichtgeaderde
bloemen. Goede herbloei, echter weersgevoeligheid bij
regenenwind.Bloemkleurverbleektsterk.
SalpiglossisF2hybride
'DiabloForm,mengsel'
Het gewas wordt ca. 45 cm hoog. Takkige groeiwijze.
Aanvang bloei vrijlaatmetzeergrotebloemen,hoofdzakelijk bestaand uit gele tinten. Weersgevoeligheid
bijdroogte,windenregen.Inverbandmetdelengteen
deweersgevoeligheidwordtditgewasnietaanbevolen.

15
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PelargoniumFlhybride 'VideoMix':waardevolleaanwinst
quagewas,kleurenzekeralsmengsel

56

137

C

57

136

C

Salviasplendens
'Styx'
Grofbladig,donkergroenblad.Aanvangbloeivrijvroeg.
Bloemkleur donkerrood. Grove, korte bloeiwijze, wat
propperig. Het gewas wordt ca.30cmhoog.Bloeirijkheidenherbloeiredelijk.
'Hades'
Het gewas wordt op het veld ca. 25 cm. Kleinbladig,
donkergroene bladkleur.Aanvang bloei vroegmetscharlakenrode bloemen.Grote,korte bloeiwijze.Bloeirijkheid redelijk.Tragegroei.Beperktaantebevelen.

16

Plant-ZaaiWaarde- Ras
nr.
nr. ring
58
143 C
'ScarletMidget'
Hetgewasblijftophetveldlaag:ca.25cm.Kleinbladig, bladkleur lichtgroen. Kleine, losse bloeiwijze,
herbloei redelijk. Vertoont sterke overeenkomst met
'Kobold'.
TagetespatuiaNana
'BonanzaSpry'
Hetgewaswordtophetveldca.25cmhoogenisvariabel
van lengte.Aanvang bloei vroeg met vrijgrotebloemen.
Bloemkleur goudgeel met bruin (buisbloemen goudgeel,
kraag bruin).Ophetveldblijftdegroeiachter.

28

90

C

29

93

B

'BonanzaHarmony'
Iets variabel van lengte.Ophet veld wordt het gewas
ca. 25 cmhoog.Aanvang bloei vroeg met donker oranje
buisbloemen en bruine kraag. Enige overeenkomst met
'BonanzaSpry',debloemenzijnechtergroterenrijker
bloeiend.Eengoedeaanwinst.

33

94

B

'Maxororange'
Het gewas wordt ca. 25 cm hoog; iets variabel van
lengte. Aanvang bloei vroeg met donker oranje bloemen
inhet beginstadiummet ietsbruin.Watbetreftbloemgrootte en verhouding gewas tot bloemsteel,beterdan
'OrangeBoy'.Blijftrijkbloeien.

34

91

C

'BonanzaOrange'
Hetgewasblijftkort,ca.20cm.Zeerhomogeen.Aanvang bloei vroeg met intens oranje bloemkleur.Ophet
veld matige groei, de bloemen worden klein tot zeer
klein.

40

104

C

'KingTut'verbeterd
Het gewas blijft zeer laag en isvariabelvanlengte.
Aanvang bloei vroeg; enkelbloemig. Grote bloemen met
oranje hart enbruingelekraag.Partijtevariabelqua
lengte.Hetgewaswordtca.20cmhoog.

46

89

C

'RedMarietta'
Laaggewas,zeerhomogeen.Aanvangbloeivroegmetgrote bloemen. Bloemkleur bruin met goudgele bloemrand;
enkelbloemig.Dekleurvarieert sterk.Ophetveldeen
slechte groeier,debloemenworden teklein (een 'Pascal'type).

47

164 -

15

73

C

TageteserectaFlhybride
'IncaGold'
Voor herbeoordeling worden alle 'Inca'-en 'Sunbeam'typenin1985teruggevraagd.
Verbenahybrida
'ShowtimeBlaze'
Het gewasblijft compact:ca.25cmhoog.Donkergroene
bladkleur, goede vertakking. Aanvang bloei vroeg,met
vrij kleine bloemen. Bloemkleur als van 'Blaze'. De
bloeirijkheid neemt vrij snel af ende bloemenworden
zeerklein.
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Cadix*
Kleinbladig, goed vertakt gewas. Zeer homogeen van
lengte, donkergroenbladig. Het gewas wordt ca. 30 cm
hoog. Aanvang bloei vroeg met grote karmijnrodebloemen. Ophetveld hetgeheleseizoenzeergevoeligvoor
meeldauw.Bloeirijkheidneemtaf,herbloeimatig.

17

75

C

'Trinidad'
Het gewas blijft laag,ca.25cm. Zeerhomogeengewas
metlichte,bleekgroenebladkleur.Aanvangbloeivroeg,
wat onregelmatig. Bloemkleur zalmroze. Grote bloemen.
Hetgewasiszeergevoeligvoormeeldauw.

18

74

C

'Limbo'
Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Grofbladig, vertakt
goed.Aanvang bloei en bloeirijkheidmatig.Bloemkleur
purperpaars.Grotebloemen.Meeldauwgevoelig.

19

72

-

'PetiteMix'
Mengsel bestaande uit 5 kleuren. Het gewas vertakt
goed. Variabel van lengte en bladkleur.Bloeirijkheid
redelijk.Alsmengselmatigaantebevelen.

21
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Bipinnatifida 'DiepBlauw'
Vrij grofbladig, kruipend gewas (bodembedekker).Meer
opgaande groei dan bij bipinnatifida 'Lichtblauw'.De
bladkleurisdonkerder.Rijkebloei,grotebloeiwijze.
Bloemkleur: diep blauw. Goede weersbestendigheid en
herbloei.Aanbevolenalsbodembedekkerenalshangplant
inbakkenenschalen.Wordtdoorstekvermeerderd.
ZinniaFlhybride
'MondoPink'
Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Vertakt goed, zeer
homogeen gewas. Aanvang bloei vroeg met vrij grote
bloemen. Bloemkleur varieert van zalmroze tot purperroze. Kleuraanduiding niet juist. Wordt niet aanbevolen.
'MondoScarlet'
Het gewas blijft tijdens de teelt zeer homogeen.
Kleinbladig.Aanvangbloeivroegenzeerrijk.Wordtop
hetveldca.35cmhoog.Blijft rijkbloeienmetgrote
oranje tot scharlakenrode bloemen. Goede weersbestendigheid.Waardevolleaanwinst.
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