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In 2008 werden drie gewassen door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen met een getuigschrift bekroond.
De planten werden beoordeeld op sier- en gebruikswaarde.

Metasequoia glyptostroboides ' Chubby'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: Boomkwekerij Hanno Hardijzer, Boskoop, 2007.
Deze nieuwe Metasequoia werd door Hanno
Hardijzer en Piet van Leijden gevonden als heksenbezem in een Metasequoia glyptostroboides
op de kwekerij. 'Chubby' is weliswaar ontstaan
als heksenbezem, maar het is zeker geen dwergconifeer. Na tienjaar is het een kleine boom van
circa 3 meter. De groeikracht is minder dan bij
de soort, maar vooral opvallend is de goede vertakking. Hierdoor ontstaat een dichte habitus. De
eenjarige twijgen zijn relatief dik, wat het "mollige" effect van de plant versterkt. De jonge
scheuten hebben een opvallende violetblauwe
gloed en het volwassen loof is frisgroen, wat
lichter dan van de soort.

Miscanthus sinensis 'Little Zebra'
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER: Hortech, Inc., Spring Lake, Michigan,
Verenigde Staten, 2001.
INZENDER: Rijnbeek en Zoon BV uit Boskoop.
Deze Miscanthus groeit duidelijk meer gedrongen dan de soort. Het loof groeit tot een hoogte
van circa 1 m en de bloempluimen steken daar
circa 50 cm bovenuit. Dit is beduidend lager dan
de meeste andere cultivars. Toch is 'Little
Zebra' groeikrachtig en heeft de plant al op
jonge leeftijd een mooie plantvorm en bloeit
zeer rijk. Vooral opvallend aan ' Little Zebra' is
het bonte blad. Het donker grijsgroene blad heeft
horizontale lichtgele (RHS SC) banden. Het blad
is wat grijzer en de banden zijn wat lichter van
kleur dan bij 'Zebrinus' , wat ' Little Zebra' minder "bont" maakt. In de tweede helft van de
zomer verschijnen de bloempluimen. Deze zijn
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opvallend purperkleurig (RHS 184C) en geven
veel sierwaarde aan deze plant. Als de bloeiwijzen rijpen kleuren deze lichter (RHS 161D).
'Little Zebra' werd gevonden als mutant in Miscanthus sinensis.

Skimmia japonica ' Magie Mar lot'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: Kwekerij Van Son & Koot
bv, Kaatsheuvel, 2004.
Zeer compacte Skimmia, met min of meer
dezelfde groeiwijze als S.japonica 'Marlot' . Het
meest opvallend en jaarrond zichtbaar zijn de
bonte bladeren. De jonge bladeren zijn lichtgroen tot geelgroen (RHS 143A/144A) met crèmegele randen (RHS 154D). Het volwassen blad
is beduidend grijzer van kleur (RHS 189A) met
lichtere vlekken (RHS 188B). De randen zijn
roomkleurig, lichter als bij het jonge blad (RHS
150D/157A).
'Magie Marlot' is een mannelijke cultivar en de
bloemknoppen zijn dus een belangrijke sierwaarde. Deze verschijnen omstreeks eind augustus maar openen pas in maart-april. De bloeiwijzen zijn compacte opstaande pluimen. De
knoppen zijn aanvankelijk crèmekleurig . Tegen
het eind van het jaar kleuren ze dieper grijsachtig roze tot rozerood (RHS 181A/185B). De
bloemen contrasteren prima met het bonte blad.
Tijdens Plantarium 2007 besloot de keuringscommissie om aan ' Magie Marlot' naast een
Gouden Medaille ook het predicaat "Beste Nieuwigheid Plantarium 2007" toe te kennen (zie
Dendraflora nr. 44, pag. 1401141).

Summary
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3 New plants were assessed several times during 2008 and received awards from the judging committee ofthe Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions ofthe p lants and their origins are
given in Dutch. Two plants received an A ward of recommendation and one plants received and
Award ofmerit.
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