PLANTARIUM

Nieuwigheden Plantarium 2011
De Plantariumorganisatie neemt jaarlijks het initiatief onder de
inzenders informatie te verzamelen over de nieuwigheden die
zij op Plantarium denken te brengen. BloembollenVisie maakte
ook dit jaar weer een selectie van de naar onze mening meest
interessante vaste plantenintroducties. In verband met de deadline van dit Plantarium-nummer konden de laatste aanmeldingen helaas niet meegenomen worden.
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ASTELIA ‘SILVER SHADOW’

AGASTACHE ‘ASTELLO INDIGO’
Agastache ‘A stello Indigo’ is een compleet
nieuwe uit zaad te vermeerderen, winterharde
Agastache hybride. De mooie puntige bloemaren zijn rijkelijk bedekt met muntachtig geurende, diep indigoblauwe bloemen die vlinders en bijen aantrekken. Hoveniers kunnen
grotere vlakken vullen met een uniforme diep
indigoblauwe bloemenzee. De kleur is trendy
en de plant geurt aangenaam. ‘Astello Indigo’
biedt tal van gebruiksmogelijkheden op patio,
terras, in balkonbakken of bloemborders, en
is lang bloeiend, ziekteresistent en sterk. Deze
kruising is gewonnen door Van Hemert & Co
Seeds en in 2011 benaamd. De plant is kwekersrechtelijk beschermd, in 2011 beschikbaar
voor de handel en vanaf voorjaar 2012 worden
de eerste planten en zaden geïntroduceerd op
de markt.

GAURA ‘GAUDI PINK’, ‘GAUDI
ROSE’ EN ‘GAUDI RED’

De bladeren van deze exclusieve zilveren Astelia lopen van het centrum helemaal uit metallic
zilver naar buiten uit. Een blikvanger voor iedere tuin. Een ander voordeel voor moderne tuinen is de compacte groei (1 x 1,20 meter). ‘Silver Shadow’ verdraagt droogte, strenge wind en
kustcondities. Deze kruising is gewonnen door
Hamish Prebble en benaamd in 2009. De plant
is in 2011 in de handel gebracht door FitzGerald Nurseries uit Kilkwenny (Ierl) en kwekersrechtelijk beschermd. Gepresenteerd door
Plantipp BV uit IJsselstein en Fitzgerald Nurseries.

CAMPANULA PORTENSCHLA
GIANA PKMP09
Dark GET MEE® is met zijn glanzende metaalblauwe kleur de donkerste Campanula die
er momenteel op de markt is. Een belangrijke aspect van deze noviteit is dat hij zijn fraaie
kleur behoudt en niet vervaagt bij slechte
omstandigheden zoals weinig licht of hogere
temperaturen, zoals vaak in het distributiekanaal gebeurt. Bijzonder is ook dat Dark GET
MEE 14 dagen langer shelf life heeft dan de
andere planten die op de Campanula markt
voorhanden zijn. De winterharde plant kan
zowel in de tuin, op het terras en balkon alsook
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in de huiskamer worden toegepast. Dark GET
MEE® is ontstaan in het veredelingsprogramma
van PKM Fairytale Flowers uit Odense (DK),
de plant is benaamd in 2011 en in dat jaar ook
in de handel gebracht door Gartneriet PKM
A./S uit Odense (DK) en is de jongste telg van
Fairytale Flowers Campanula. Kwekersrechtelijk beschermd.

Gaura Gaudi is een ware aanwinst voor de
markt met een complete serie compacte, zeer
goed vertakkende Gaura’s. Naast hun groeieigenschappen en opvallende kleuren vallen
deze drie variëteiten vooral op vanwege hun
grote mate aan onderlinge uniformiteit. De
teeltduur is uitmuntend met slechts 10 tot 12
weken van oppotten tot bloei. De ‘Gaudi’ variëteiten zijn niet alleen kleurrijke meerjarige
zomerbloeiers in pot, maar tevens prima perken balkonplanten. Ze bloeien de hele zomer
door met delicate, op wilde bloemen lijkende
en tegelijkertijd enigszins exotisch aandoende
bloemstengels. Deze kruisingen zijn gewonnen
door Florensis / Hamer Bloemzaden, kwekersrechtelijk beschermd en benaamd in 2011. In
2012 wordt deze serie in de handel gebracht.

HEUCHERA ‘BROWN SUGAR’

rechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in
2011 in de handel gebracht door CNB Greenteam New Plants™.

PHYSALIS ALKEKENGI ‘JEL02’
EN PHYSALIS ALKEKENGI
‘JEL01’

Heuchera hybride ‘Brown Sugar’ heeft mooi
glimmend, bruin/zilver blad en roze bloemen.
De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70 cm. De plant is winterhard en doet
het goed in de border en patio. Deze hybride
is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera sanguinea hybride (moederplant) en Heuchera ‘Beaujolais’ (vaderplant). Deze kruising
is gewonnen door Thierry & Sandrine Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2010 en in 2011 in de
handel gebracht door CNB Greenteam New
Plants™.

sen Heuchera ‘Citronelle’ (moederplant) en
Heuchera ‘Pinot Gris’ (vaderplant). Deze kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine
Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in 2011
in de handel gebracht door CNB Greenteam
New Plants™.

HEUCHERA ‘PRETTY PERRINE’

HEUCHERA ‘MAGNUM’

Heuchera hybride ‘Magnum’ heeft zeer groot,
diep donkerrood blad en roze bloemen. De
bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 6070 cm. De plant is winterhard en doet het goed
in de border en patio.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera villosa hybride (moederplant)
en Heuchera ‘Beaujolais’ (vaderplant). Deze
kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine
Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in 2011
in de handel gebracht door CNB Greenteam
New Plants™.

HEUCHERA ‘MUSCAT’
Heuchera hybride ‘Muscat’ heeft mooi groen/
zilver blad en roze bloemen. De bladhoogte
is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70 cm. De
plant is winterhard en doet het goed in de border en patio.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tus-

Heuchera hybride ‘Pretty Perrine’ heeft mooi,
rood met groen blad. De plant is compact en
rijkbloeiend en heeft tweekleurige bloemen:
witte bloemen met een rood randje. De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70
cm. De plant is winterhard en doet het goed in
de border en patio.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera ‘Villosa’ (moederplant) en Heuchera ‘Pinot Gris’ (vaderplant). De kruising
is gewonnen door Thierry & Sandrine Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekersrechtelijk
beschermd, benaamd in 2010 en in 2011 in de
handel gebracht door CNB Greenteam New
Plants™.

Dit zijn beide zeer compact groeiende Physalis
met een enorme belzetting. De bellen van Halloween™ King ®zijn omgekeerd peervormig en 57 cm in doorsnede. Die van Halloween™ Queen®
zijn pompoenvormig en 4-6 cm in doorsnede.
De belzetting vindt plaats vanaf begin juni. Vanaf begin augustus beginnen de bellen te kleuren. Deze cultivars worden zo’n 40 cm hoog.
Vanuit een 4 cm plug kan met gemak een plant
voor een 2 tot 5L pot gemaakt worden zonder
toepassing van remstoffen. Beide kwekersrechtelijk beschermde cultivars zijn gewonnen door
Jelitto, Georg Ubbelhart, Schwarmstadt,(D),
benaamd in 2010 en ook in dat jaar in de handel gebracht door Handelskwekerij Exeptio BV
uit Boijl.

RUDBECKIA FULGIDA VAR.
SULLIVANTII ‘LITTLE GOLD
STAR’

HEUCHERA ‘VULCANO’
Heuchera hybride ‘Vulcano’ heeft uniek amber/
zilverkleurig blad en rode bloemen. De bladhoogte is 25-30 cm en de bloemhoogte 60-70
cm. De plant is winterhard en doet het goed in
de border en patio.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen Heuchera sanguinea hybride (moederplant) en Heuchera ‘Caramel’ (vaderplant).
Deze kruising is gewonnen door Thierry & Sandrine Delabroye uit Hantay, Frankrijk, kwekers-

Rudbeckia fulgida var. Sullivantii ‘Little Goldstar’ is een zeer compacte plant, die 40-50
cm hoog wordt. De bladeren zijn groen en de
bloemkleur is geel met een bruin oog.
Deze hybride is ontstaan uit een kruising en
gewonnen door Jelitto Staudensamen Gmbh
uit Schwarmstedt, uit Duitsland. kwekersrechtelijk beschermd, benaamd in 2010 en in 2011
in de handel gebracht door CNB Greenteam
New Plants™.
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