CNB ACTUEEL

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Testtuin New Plants de moeite waard
Ook dit jaar weer maken in
het kader van het New Plantsproject zo’n 300 soorten vaste
planten hun opwachting op de
testtuin van het CNB Greenteam bij Kees van den Aardwegh in Hillegom. De vele
nieuwigheden die het team
jaarlijks krijgt aangeboden worden daar getest op hun bruikbaarheid voor de vaste plantensector.
Tekst en foto’s: Wim Ciggaar
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ankzij de goede zorgen van Kees van
den Aardwegh ligt de tuin er ondanks
het grillige groeiseizoen goed bij. Met
name de warmte in de maand mei en de daaropvolgende regenperiode heeft de gewasontwikkeling goed gedaan en ervoor gezorgd dat
de planten goed gegroeid zijn en er nu best bij
staan.

NEW PLANTSPROJECT
Ten aanzien van het opgeplante sortiment valt
te melden, dat er een aantal nieuwe soorten
zijn bijgekomen, maar dat er ook afvallers zijn.
Sommige soorten hebben na twee tot drie jaar
testen laten zien niet goed genoeg te zijn om
mee verder te gaan en zijn uit het programma
geschrapt, andere zijn inmiddels in de markt
gezet door opname in het New Plants-project. Vertegenwoordiger Henk de Jong van het
CNB Greenteam: “In het project zitten soorten
die vrijwel exclusief geteeld respectievelijk verhandeld kunnen worden voor bepaalde exportmarkten. Een groot voordeel van de testtuin is,
dat belangstellenden op één centrale plek in
één oogopslag kunnen zien wat de mondiale
ontwikkelingen in de vaste plantensector zijn.”

baar is met Moonbeam, maar met dit verschil
dat de bloemkleur niet geel is, maar geel met
rood. Dat wordt veroorzaakt door de eigenschap dat de bloem rood verkleurt naarmate
het kouder wordt. Route 66 werd gewonnen
en op de markt geïntroduceerd door ItSaul Nurseries uit het Amerikaanse Atlanta. Een tweede
topper is de Pennisetum setaceum Sky Rocket,
een niet winterharde Pennisetum en een sport
van de bekende Fireworks. Onderscheidt zich
door het groene bonte blad in combinatie met
een mooie roze aar en maakt deel uit van een
serie Pennisetums en die afkomstig zijn van
ItSaul en Creekhill Nurseries. Van de Miscanthus
Purple Fall valt te melden, dat deze bamboe in
de herfst van groen naar roodpaars verkleurt en
beschouwd mag worden als een absolute blik-

NIEUWE INTRODUCTIES
Eén van de meest opvallende aanwinsten in
het project noemt Henk de Jong de Coreopsis Route 66, een verticilata-type dat vergelijk38 • BLOEMBOLLENVISIE • 11 augustus 2011

Coreopsis ‘Route 66’

vanger in de tuin. Werd gewonnen door Hans
Mesker uit Nieuw-Annerveen en staat te boek
als een dankbare vaste plant die erg sterk is. In
de Polemonium Heaven Scent heeft men de
beschikking over een mooie, donkergroenbladige Jacobsladder die in de loop van het seizoen naar bruin/paars verkleurt. Laat prachtige blauwe bloemen zien die zeer rijk bloeien
en ook nog geuren. Groeit goed en is geschikt
voor zowel de pot als de tuin. Is afkomstig van
Intrinsic Garden uit Hebron (Illinois).

NOG MEER
Een volgende nieuweling uit het New Plantsproject is de Coreopsis ‘Gallaxy’. Deze aanwinst
maakt deel uit van de Big Bang-serie, dat wil
zeggen dat deze winterhard is. Laat een mooie
grote, dubbelgele bloem zien, heeft zich laten
gelden als een bijzonder goede groeier en valt
te beschouwen als een aanwinst voor iedere
tuin. Werd gewonnen door Darrell Probst uit
het Amerikaanse Massachusetts.Van de Geranium Midnight Blues mag gezegd worden, dat
het hier gaat om een donkerbladige pratense die zich heeft laten gelden als een goede
groeier die een mooie blauwe bloem laat zien.
Onderscheidt zich met name door de goede weggroei en is meeldauwarm gebleken.
Is afkomstig van de Franse veredelaar Thierry Delabroye. Datzelfde geldt voor de Geranium Midnight Clouds die uit hetzelfde zaailsel afkomstig is, maar dan met witte bloemen
die een fraai contrast vormen met het donke-

Salvia ‘Red Swing’
re blad. Staat te boek als een goede groeier
die nagenoeg geen last van meeldauw heeft
en wordt door insiders gezien als een aanstormend talent. De laatste nieuwe introductie
in het New Plants-project is de Knautia Thunder and Lightening, een variegata-type met
groen blad en een witte rand. Laat mooie paarse bloemen zien en dat maakt deze aanwinst
uniek in combinatie met het bonte blad. Komt
heel decoratief over en valt te beschouwen als
een visueel heel aantrekkelijke plant die zich
uitstekend leent voor de verkoop via de postorder. Werd op de markt geïntroduceerd door
het Amerikaanse Sunny Border Nurseries uit
Connecticut.

TESTFASE
Nog interessanter zijn de soorten die in de testfase zitten. Henk de Jong schat dat 90 procent
van de opplant niet ouder is dan twee à drie
jaar en dat de helft van de opgeplante collectie bestaat uit soorten die nog niet in de handel verkrijgbaar zijn. Uiteraard zou het ondoenlijk zijn al die soorten hier te vermelden, dus
moet worden volstaan met het noemen van
een selectie veelbelovende aanwinsten. Meest
in het oog springend is een kwartet Salvia’s, bestaande uit de soorten Blue Note, Violin Music,
Salmon Dance en Red Swing. Deze onderscheiden zich door het feit, dat ze visueel heel aantrekkelijk zijn en een lange bloei te zien geven

Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’

Polemonium ‘Heaven Scent’
in de border, gezond zijn en zeer goed bruikbaar in zowel de border als op de pot. Het
viertal is afkomstig van de Franse veredelaars
Cathy en Sebastien Bernabe van het bedrijf
Fleurs et Senteurs. Een tweede aanwinst met
toekomstperspectief is de Fargesia China Girl,
een compacte bamboe die niet woekert en
enigszins rode stengeltjes laat zien. Dat maakt
deze aanwinst tot een sieraad voor de tuin.
Is winterhard en gedijt zowel in de volle zon
als op een schaduwrijke plek. Werd eveneens
gewonnen door Hans Mesker. Van de Gaillardia
Lucky Wheeler valt te melden, dat het hier een
zeer compacte, winterharde Gaillardia betreft
met trompetvormige bloemen die zeer rijk
bloeien. Werd gewonnen door de Duitse veredelaar Jelitto en wordt door insiders gezien
als een welkome versterking vanwege zijn zeer
decoratieve bloem, rijke bloei en goede winterhardheid. De volgende die niet onvermeld
mag blijven is de Echinacea Piccolino. Is een
dubbelbloemige, zeer kort blijvende, purperkleurige Echinacea die zich uitstekend leent
voor de potcultuur, maar die ook zo in de border geplant kan worden. Onderscheidt zich
door zijn compactheid in combinatie met de
dubbele bloem en rijke bloei. Werd gewonnen
door Marco van Noort uit Warmond. Een aanwinst die nu nog vrij onbekend is maar zeker
terrein zal winnen is Schyzachirium Blue Heaven. Is een grassoort met een mooie blauwe

Schyzachirium ‘Blue Heaven’
kleur die niet alleen keihard is, maar ook winterhard. Dat deze aanwinst zal doorbreken
heeft te maken met het feit, dat het hier gaat
om een gemakkelijke, dankbare vaste plant
die zich leent voor elke tuin. Werd op de markt
gebracht door de universiteit van Minnesota.
De Centauria Black Sprite onderscheidt zich
door de donkerpaarse, naar zwart neigende kleur in combinatie met het groene blad.
Houdt van een zonnig plekje in de tuin, is winterhard en werd gewonnen door Sunny Border Nurseries. Een laatste aanstormend talent
is de Verbascum Blue Lagoon, een blauwe aanwinst die werd gewonnen door het Engelse
mailorder en zaadbedrijf Thompson & Morgan
Ltd. Mag vanwege zijn unieke kleur baanbrekend genoemd worden en is volgens insiders
de eerste, echt blauwe Verbascum die ooit veredeld is. Meer informatie over deze aanwinst is
te vinden in het artikel op pag. 10 van dit Plantarium-nummer.

BEZICHTIGING
Rest de vermelding dat geïnteresseerden van
harte welkom zijn op de testtuin. De tuin is echter alleen op werkdagen te bezichtigen en uitsluitend op afspraak. Belangstellenden die de
testtuin willen bezoeken kunnen zich telefonisch aanmelden bij één van de leden van het
CNB Greenteam, telefonisch bereikbaar onder
het centrale nummer 0252-431313.

Knautia ‘Thunder and Lightening’
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