PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Heuchera-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 introductie, namelijk Heuchera ’ Circus’ ®.
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D

itmaal aandacht voor de Heuchera, in
de volksmond ook wel ‘purperklokje’
genoemd, en dan met name de winterharde variëteiten van deze plant die niet
meer weg te denken is uit het vasteplantenassortiment. Nadat aanvankelijk vele vernieuwingen op de bladkleur werden geïntroduceerd, wordt er de laatste tijd in de veredeling

Heuchera ’Circus’®

steeds meer gekruist op bladgrootte, bladkleur
en ook bloemkleur. Ook is er veredeld om sterkere rassen te verkrijgen. Daarbij valt met name
te denken aan Heuchera’s die met villosa-typen
zijn gekruist teneinde zon en warmte beter te
kunnen verdragen. Een fraai voorbeeld daarvan
is Heuchera villosa ’Caramel’®. Andere nieuwe
soorten Heuchera’s die zeer recent als nieuwe
introductie in de markt zijn gezet zijn Heuchera ’Magnum’®, Heuchera ’Muscat’®, Heuchera ’Pretty Perrine’®, Heuchera ’Brown Sugar’®

en Heuchera ’Vulcano’®. Deze introducties zijn
afkomstig van Sandrine & Thierry Delabroye uit
Frankrijk.
Als nieuwste introductie in het New Plants-project presenteert het CNB Greenteam de Heuchera hybride ’Circus’®. Het CNB Greenteam
heeft voor de komende jaren namelijk een nieuwe lijn Heuchera’s in handen gekregen uit het
veredelingsprogramma van Sandrine & Thierry
Delabroye. Naast de vijf Heuchera’s die dit jaar
geïntroduceerd zijn, hebben Sandrine & Thierry
Delabroye een zesde selectie goed en onderscheidend genoeg bevonden om in de markt
te zetten. De Heuchera ’Circus’® mag gezien
worden als een zeer unieke Heuchera. Met haar
geelgroene bladkleur en rode nerven en centrum is het een ware blikvanger. In deze kleurcombinatie zijn er tot op heden alleen maar
enkele Heucherella’s. Tot deze introductie er
was, bestond er echter nog geen Heuchera in
de markt in deze kleur. Bovendien zijn de bloemen prachtig roze van kleur. Voor meer informatie over deze aanwinst kan men zich wenden tot de leden van het CNB Greenteam.
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