PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Pennisetum-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 een drietal nieuwe Pennisetum-introducties.

Pennisetum ‘Piglet’®
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rassen zijn zeer gewild bij de consument. Dat geldt zeker voor de Pennisetums, in de volksmond ook wel
“lampenpoetsergras” genoemd. Met name
de winterharde typen zijn alleszins de moeite
waard om onder de aandacht gebracht te worden. Temeer, daar zij met hun decoratieve waarde een dankbare aanvulling zijn voor de tuin in
de donkere herfst- en wintermaanden.

Naast bestaande soorten als de al wat oudere
Pennisetum alopecuroides en Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ zijn de afgelopen jaren een
aantal nieuwe introducties in de markt verschenen. Voorbeelden daarvan zijn de zeer compacte Pennisetum ‘Little Bunny’ en Pennisetum
‘Little Honey’ . Enige tijd geleden volgden Pennisetum oriëntale ‘Karley Rose’® en Pennisetum
alop. ‘Red Head’™. Beide aanwinsten werden
door het CNB-Greenteam op de markt geïntroduceerd en hebben hun naam inmiddels met
succes in het assortiment weten te vestigen.

NIEUWE INTRODUCTIE
De nieuwste introductie van het CNB Greenteam is de compacte Pennisetum alop. ‘Piglet’®.

Deze aanwinst is afkomstig uit het veredelingsprogramma van het in het Amerikaanse Hebron
(Illinois) gevestigde Intrinsic Perennial Gardens.
Veredelaar Brent Horvath heeft met deze Pennisetum ‘Piglet’® voor een zeer welkome aanvulling gezorgd. De plant is niet te klein zoals P.
‘Little’ Bunny ( 25 cm ) en ook niet te hoog zoals
P. Hameln ( 70 cm ), maar zit hier met een lengte
van 45 cm precies tussen in. Is door deze lengte
zeer geschikt voor de containerteelt (aantal per
Deense kar ) maar ook voor de border. Bloeit
rijker dan P. ‘Little Bunny’ en laat veel, prachtig
gevormde aren zien die boven het groene blad
uitsteken. De plant is op zijn mooist in de nazomer en heeft vrijwel geen onderhoud nodig.
Het CNB Greenteam heeft voor deze aanwinst
de exclusieve verkooprechten voor Europa en
Japan weten te verwerven.

ANDERE INTRODUCTIES
Een andere introductie is Pennisetum alop. ‘Red
Head’™. Ook deze aanwinst is geselecteerd door
Brent Horvath, maar bloeit een maand vroeger
dan zijn soortgenoten (augustus). Het soort
heeft rozerood getinte bloeiaren, wordt zo’n 60
cm hoog en komt het best tot zijn recht in het
midden dan wel het achterste gedeelte van de
border. Derde en laatste nieuwe introductie is
de Pennisetum orientale ‘Karley Rose’®. Deze
aanwinst is gewonnen door het Amerikaanse
Sunny Border nurseries, is zeer rijk bloeiend en
staat te boek als heel goede groeier. De bloemen worden gevormd door dikke roze aren en
de hoogte varieert tussen 80 en 90 cm.

Pennisetum ’Red Head’™
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Voor meer informatie kan men zich wenden tot
één van de leden van het CNB Greenteam.

