Plantarium 2008
R.T. Houtman

Van 27 tlm 30 augustus 2008 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor de
Boomkwekerij de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Zoals gebruikelijk worden ieder jaar nieuwe planten ter keuring aangeboden, die op sier- en
gebruikswaarde worden beoordeeld en gekeurd.
De keuringen op Plantarium 2008 werden wederom onder auspiciën van
de KVBC uitgevoerd. Er werd gekeurd door speciaal voor deze gelegenheid samengestelde subcommissies en volgens het reglement "Keuringen
van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties".
In totaal werden 137 planten ter keuring aangemeld, exact evenveel als in 2007. 90 planten
werden daadwerkelijk beoordeeld terwijl 47
planten niet voor keuring in aanmerking kwamen. Dit betrof voornamelijk cultivars waarvan
de planten ten tijde van de vakbeurs geen sierwaarde toonden. Slechts 12 van de 47 nietgekeurde planten bleken te oud (te lang geleden
geïntroduceerd) of al te veel verspreid in de handel. Van de planten die wel werden gekeurd,
werden er 30 bekroond met een Bronzen
Medaille, 13 met een Zilveren Medaille en 1 met
een Gouden Medaille. Deze bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend. Een
beknopte beschrijving van de bekroonde planten:
Achillea 'Pomegranate'
Zilveren Medaille
INZENDER: Blooms ofBressingham, Sacramento,
CA, Verenigde Staten van Amerika.
WINNER: Sahin Seeds, Alphen aan de Rijn, 2006.
Hoewel het sortiment (gezaaide) Achillea al
behoorlijk groot is, is 'Pomegranate' toch een
goede aanvulling. De planten vertakken goed
waardoor een mooie plantopbouw ontstaat.
Vanafjuni tot eind augustus verschijnen de bloemen in de kenmerkende schermvormige bloeiwijzen. Deze zijn eerst oranjegeel, maar kleuren
spoedig donker steenrood. 'Pomegranate' is een
cultivar uit de Tutti Frutti serie.
Alstroemeria 'Konazur' PBR (INCA AzuR)
Bronzen Medaille
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INZENDER/WINNER: Könst Alstroemeria, Nieuwveen.
De Inca serie van Könst Alstroemeria wordt
steeds uitgebreid. Waren het in 2007 al ' Koglow' (INCA Gww) en 'Kopride' (INCA PRIDE) die
in de prijzen vielen (zie Dendraflora 44, pag.
132), deze keer viel de eer te beurt aan 'Konazur' (INCA AzUR) en 'Konyrock'(INCA ROCKY)
(zie hieronder). Dat deze Alstroemeria' s speciaal ontwikkeld werden om als tuinplant te
gebruiken is onderhand wel bekend. Een belangrijke positieve eigenschap van 'Konazur' (INCA
AzuR) is het feit dat de plant opvallend stevige
stengels maakt. De bloemen zijn warmroze met
paarse vlekken op de bloembladen en een heldergele tekening. Deze diepe kleuren spreken
veel mensen aan.
Alstroemeria 'Konyrock' PBR (INCA RüCKY)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Könst Alstroemeria, Nieuwveen.
Hoewel niet slap, heeft 'Konyrock' (INCA
RocKY) duidelijk minder stevige stengels dan de
hierboven beschreven 'Konazur' (INCA AzuR).
De bloemkleuren zijn veel zachter: crème met
groene punten aan de bloemblaadjes. Het hart
van de bloemen is zachtroze en de bloemen hebben eveneens een helder gele tekening.
Asti/he 'Verslilac' PBR (YOUNIQUE LILAC)
Bronzen Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.

WINNER: A. Verschoor Horti Import-Export,
Haarlem, 2006.
De Y ounique serie is een serie Astilbe' s die
gezond, groeikrachtig maar compact en rijkbloeiend is en zich daarnaast goed leent om als
kamer- of terrasplant te gebruiken. Alle cultivars
uit deze serie hebben frisse, aansprekende
bloemkleuren.
' Verslilac' (YOUNIQUE LILAC) bloeit met mooie,
lila bloempluimen van juni tot begin augustus.
Deze opvallende bloemkleur spreekt veel mensen aan.
Asti/he ' Verssilverypink' PBR (YOUNIQUE SILVERY PINK)
Bronzen Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: A. Verschoor Horti Import-Export,
Haarlem, 2006.
Qua groeiwijze is 'Verssilverypink' (YoUNIQUE
S!LVERY PINK) gelijk aan de hierboven
beschreven 'Verslilac' (YOUNIQUE LILAC), maar
de bloemkleur is zachtroze met een zilverachtige
weerschij n.
Asti/he ' Verswhite' PBR (YOUNIQUE WHITE)
Bronzen Medaille

Carex oshimensis 'Everest' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Fitzgerald Nurseries Ltd.,
Oldtown, Co. Kilkenny, Ierland, 2008.
Compacte Carex met een bossige, polvormige
groeiwijze. De bladeren zijn donkergroen met
opvallende witte bladranden. Het geheel vormt
een sterke frisse plant die goed toepasbaar is als
potplant, maar uiteraard ook goed in groepen in
tuinen en parken toegepast kan worden. De bloei
vormt geen toegevoegde sierwaarde.
'Everest' ontstond als mutant in de geelbladige
Carex oshimensis 'Evergold' .
Caryopteris xclandonensis ' Lisaura' PBR (HINT
OF GOLD)
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen en Liss Forest
Nursery Ltd., Greatham, Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Peter Catt, Liss Forest Nursery Ltd.,
Greatham, Verenigd Koninkrijk, J007.
Caryopteris is populair vanwege de blauwe
bloemkleur en de bloeitijd die in de tweede helft
van de zomer en vroege herfst ligt. Naást de
"gewone" soorten en cultivars met (grijs)groene

INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: A. Verschoor Horti Import-Export,
Haarlem, 2006.
Compacte maar sterke plant uit de Younique
serie. De bloempluimen zijn iets slanker dan bij
de andere twee hier genoemde cultivars. De
bloemen zijn zuiverwit
Berberis thunbergii ' Fireball' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant B.V., Boskoop.
WINNER: Ing. M. Andrusiv, Litomysl, Tsjechië,
2007.
De compacte, visueel aantrekkelijke cultivars
van Berberis zijn binnen korte tij d behoorlijk
populair geworden. De variatie in groeivorm en
bladkleuren is dan ook groot.
Met z'n lage en compacte groei past 'Fireball'
dan ook goed in deze range. Meest opvallende
kenmerk zijn de bladkleuren. De jonge scheuten
zijn diep steenrood tot oranjerood. Later in het
seizoen kleuren de bladeren donkerder purperrood tot bruinrood. Vooral de combinatie van de
kleurige jonge scheuten tegen de achtergrond
van het oudere blad geven in de tweede helft van
de zomer een frisse aanblik.

86. Caryopteris xclandonensis ' Lisaura'

( H lNT OF

G OLD)
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bladeren zijn er ook enkele met geel of bont
blad. 'Lisaura' (HINT OF GoLD) is een nieuwe
geelbladige cultivar die als verbetering van
'Worcester Gold' wordt geïntroduceerd. De
breed ovale bladeren van 'Lisaura' (HINT OF
GoLD) zijn goudgeel bij uitlopen en kleuren in
de zomer helder groengeel. De bladkleuren zijn
geler dan bij 'Worcester Gold' en ook is de plant
bossiger en lijkt deze sterker. Hoewel smaakgebonden is het effect van helderblauwe bloemen
tegen de achtergrond van de groengele bladeren
op z'n minst opvallend te noemen.
Caryopteris xclandonensis 'Lissilv' PBR (STERLING SILVER)
Zilveren Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen en Liss Forest
Nursery Ltd., Greatham, Verenigd Koninkrijk.
WINNER: Peter Catt, Liss Forest Nursery Ltd.,
Greatham, Verenigd Koninkrijk, 2007.
Evenals de hierboven beschreven 'Lisaura'
(HINT OF GoLD) moet ook 'Lissilv' (STERLING
SILVER) het vooral van de bossige groeiwijze en
heldere bladkleuren hebben. Het blad is smal
ovaal en is helder zilvergrijs van kleur. De bloei
vangt omstreeks begin september aan en duurt

tot ongeveer begin oktober. De helderblauwe
bloemen en zilvergrijze bladeren vormen een
smaakvol geheel.
Caryopteris divaricata 'Snow Fairy'
Zilveren Medaille
INZENDER: Degenhardt Vaste Planten, Boskoop.
WINNER: Japan, voor 2006.
In tegenstelling tot de bekende soorten en cultivars van Caryopteris, is C. divaricata een vaste
plant. 's Winters sterven de stelen bovengronds
geheel af. 's Zomers groeien ze uit tot circa 120
cm hoogte. De purperen bloemen verschijnen in
de tweede helft van de zomer. Ze zijn beduidend
groter dan bij de struikvormige Caryopteris. Bij
kneuzen verspreiden de bladeren een sterke, wat
onaangename geur.
'Snow Fairy' is een bontbladige plant en is met
een hoogte van circa 70 cm beduidend lager dan
de soort. De jonge bladeren zijn groen met brede
crème- en botergele randen. Het volwassen blad
is zilverwit gerand. De bloemen contrasteren
goed met het bonte blad, maar bovenal is het een
frisse bladplant.
Ceanothus 'Tuxedo' PBR
Bronzen Medaille
INZENDERIWINNER: Fitzgerald Nurseries Ltd.,
Oldtown, Co. Kilkenny, Ierland, 2007.
Net als bij Caryopteris heeft ook Ceanothus zijn
populariteit voomarnelijk te danken aan de blauwe bloemkleur. 'Tuxedo' voegt hier ook nog een
opvallende bladkleur aan toe. Het is een vrij
losse, breed opgaand groeiende wintergroene
struik met ovaal blad. De bladeren zijn donkerbruin bij uitlopen en kleuren later in de zomer
donker bronsgroen. De bloemen zijn zachtblauw
en verschijnen in de tweede helft van de zomer.
De plant is goed winterhard gebleken, maar kan
uiteraard ook als potplant worden toegepast.
Cercis canadensis 'Hearts of Gold' PBR
Zilveren Medaille

87. Caryopteris xclandonensis 'Lissilv'
(STERLING SILVER)

94

Dendraflora nr 45 2008

INZENDER: Plantipp BV, Vianen, W.J. Spaargaren, Boskoop, Valkplant BV, Boskoop en Wil
van Ooi, Reeuwijk.
WINNER: Jon Roetling, Raleigh, North Carolina,
Verenigde Staten, 2004.
Indrukwekkende vernieuwing binnen het kleine
geslacht Cercis. Breed opgaande struik tot kleine boom met sierlijk overhangende takken. De
bladeren zijn bronskleurig oranje bij uitlopen en
kleuren spoedig helder goudgeel. In de zomer

88. Cercis canadensis 'Hearts of Gold'

kleuren ze groenig geel. De bloemen (die ten
tijde van de keuring niet aanwezig waren) zijn
licht paarsroze en openen zich in april-mei.
Chamaecyparis nootkalensis 'Gloria Polonica'
PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Dendrofarma, Tuszyn, Polen.
WINNER: Michat Katuzi?ski, Dendrofarma, Tuszyn, Polen, 2003.
Naast de al bestaande maar weinig gekweekte
bonte cultivars van C. nootkalensis werd in
Polen een nieuwe bonte cultivar geïntroduceerd.
Het loof is frisgroen met crèmekleurige delen.
Deze zijn goed over de plant verdeeld, waardoor
het geheel een frisse aanblik biedt.
De cultivarnaam is discutabel. 'Gloria Polonica'
is volgens de ICNCP niet toegestaan, vanwege
de Iatijnse woorden. Bij het CPVO werd deze
cultivarnaam echter goedgekeurd, reden om de
plant toch onder deze naam te keuren en hier op
te nemen.
Clematis 'Zoeastri' PBR (EAST RIVER) (Diversifolia Groep)
Bronzen Medaille

INZENDER: J. van Zoest BV, Boskoop.
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2008.
De Clematis uit de Diversifolia Groep blijven
onverminderd populair. Jan van Zoest BV introduceerde een serie hybriden als River serie. Uit
deze serie, die uit een aantal fraaie cultivars
bestaat, bekroonde de keuringscommissie 'Zoeastri' (EAST RrvER) . Deze Clematis bloeit over
vrijwel de gehele stoklengte, dus van onder tot
boven verschijnen de bloemen. De bloemen zijn
paars met crèmegele meeldraden. De bloeitijd
loopt van juni tot ver in september. De plant
wordt zo'n 1,8 m hoog, wat hem goed geschikt
maakt voor kleine(re) tuinen.
Cordy/ine austra/is 'JelOl' PBR (BURGUNDY
SPIRE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Anthony Tesselaar Europe, Oldtown,
Co. Kilkenny, Ierland.
WINNER: Geoff Jewell, Otaki, Nieuw Zeeland,
2006.
Natuurlijk is Cordyline al lang bekend als potplant en wordt in behoorlijke aantallen in Nederland gekweekt. De laatste decennia wint Cm-dyfine echter ook terrein als kuipplant en zelfs als
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tuinplant. Ieder jaar worden verschillende nieuwe cultivars geïntroduceerd. Gewoonlijk zijn het
de bladkleuren die de planten doen afwijken van
de bestaande cultivars. Dit is ook het geval met
'JelOl' (BURGUNDY SPIRE). Zoals iedere Cordyline groeit ook deze plant vanuit een rozet
omhoog en zal pas gaan vertakken als de "stam"
wordt doorgeknipt. De bladeren zijn lijnvormig
en sierlijk gebogen. Hierdoor krijgt de plant een
wat informele indruk. De bladeren zijn diep purperbruin.

Cornus kousa 'Melanie' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Valkplant BV, Boskoop en De Douglas Boomkwekerijproducten B.V., Wemhout
WINNER: A. Domen, Wernhout, 2006.
'Melanie' werd tegelijk met de "zuster", C.
kousa 'Eva' geïntroduceerd. 'Eva' werd in 2007
bekroond (zie Dendraflora Nr. 44, pag. 136).
Ook 'Melanie' is een bontbladige plant. Hoewel
de plant in dit opzicht niet vernieuwend is, is het
toch een fris uitziende cultivar met een goede
opgaande habitus. Het blad is grijsgroen met een
crèmewitte rand, in jonge bladeren vaak met
dieproze bladtoppen.

Cortaderia
selloana
(MIN!PAMPAS)
Bronzen Medaille

'Vercor

3'

PBR

INZENDER/WINNER: Bert Verhoef Boomkwekerij, Hazerswoude, 2007.
De statige en imposante Cortaderia selloana kan
een sieraad zijn in iedere tuin, mits deze groot
genoeg is. Met de cultivar 'Pumila' wordt Pampasgras al meer bereikbaar voor mensen met een
wat kleinere tuin, maar ook dit is nog een forse
plant. 'Vercor 3' (MINIPAMPAS) is nog weer een
stuk lager dan 'Pumila'. De plant wordt slechts
circa 70 cm hoog. Daarbij bloeit hij al op jonge
leeftijd zeer rijk, ook een belangrijke sierwaarde.
Vanaf eind september tot ver in oktober zijn de
crèmegrijze pluimen zichtbaar.

Daphne odora 'Rogbret' PBR (MARIANNI)
Zilveren Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Przemyslaw Rogalski, Saint-Gilles-lesBois, Frankrijk, 2008.
Daphne behoort tot de wat moeilijker te kweken
gewassen en in praktijk zijn het vooral D . enearum en D. mezereum die op behoorlijke schaal

90. Daphne odora 'Rogbret'

(MARIANNI)

worden gekweekt. Van de veel minder algemeen
gekweekte D. odora zijn verschillende bontbladige cultivars in omloop. De nieuwe 'Rogbret'
(MARIANNI) lijkt het meest op de Japanse cultivar 'Mae-jima', maar groeit beduidend gelijkmatiger. 'Rogbret' (MARIANNI) groeit gelijkmatig en compact. De bladeren zijn fris
donkergroen met een duidelijke roomgele tot
heldergele rand. In het late voorjaar verschijnen
de clusters met roze bloemen. Zoals bij alle D .
odora geuren de bloemen heerlijk.

Dicentra 'Burning Hearts' PBR
Gouden Medaille
INZENDER: Campass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Akira Shiozaki, Fukugawa City, Japan,
2007.
Dankzij kruisingen tussen Dicentra eximia enD.
peregrina is de Japanse veredalaar erin geslaagd
om een intense bloemkleur te combineren met
fraai loof. 'Burning Hearts' is een compact
groeiende Dicentra met diep ingesneden, opvallend licht blauwgrijs loof. Vanaf midden/eind
april verschijnen de typische "gebroken hartjes".
Deze zijn veel roder van kleur dan bij de beken89. Cortaderia selloana 'Vercor 3'
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de D.formosa enD. spectabilis en hun cultivars.
Aan de onderkant van iedere bloem is een wit
randje zichtbaar. De bloemen en bladeren vormen een schitterend geheel.
Het vernieuwende karakter van 'Burning
Hearts', tezamen met de fraaie sierwaarde en
toepassings-mogelijkheden deden de keuringscommissie besluiten D. 'Burning Hearts' het
predikaat "Beste Nieuwigheid Plantarium 2008"
toe te kennen.

Echinacea purpurea 'Mistral' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: F.N. Kempen B.V., Mijdrecht, 2007.
Ontstaan als mutant in E. purpurea 'Kim's Knee
High', maar met een nog compactere groeiwijze .
De plant wordt niet hoger dan circa 50 cm en
heeft een dichte, bossige groeiwijze. De bloemen bestaan uit oranjegele buisbloemen (centrum van de bloem) en een krans van helderroze
lintbloemen.
Vanwege de lage groeiwijze is 'Mistral' ook
goed geschikt om als potplant te gebruiken.

(MINIPAMPAS)
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Gaillardia aristata 'Granbur' PBR (SUNBURST

waarde als de bloemen na uitbloeien verkleuren
en aan de plant blijven. Dit is ook het geval bij
' Ruby' (ANGELS' Bw su). Het is een breed
opgaande struik tot circa 2-2,5 m hoogte. De
bloempluimen bestaan uit steriele en fertiele
bloemen die wit zijn. Na uitbloeien kleuren de
steriele bloemen warm rozerood. De verkleurde
bloemen blijven aan de plant tot begin oktober.
Hoewel in België ontstaan als zaailing van H.
paniculata 'Pink Diamond', werd 'Ruby'
(ANGELS' Bwsu) in 1998 eerst in de Verenigde
Staten geïntroduceerd en pas veel later in Europa.

BURGUNDY)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen, 2006.
Hoewel het een vaste plant is, wordt Gaillardia
in veel gevallen als perkplant toegepast. Niet
onverdiend overigens. De planten zijn gewoonlijk rijkbloeiend en hebben fraaie kleuren. Bijkomende positieve eigenschap is dat de planten de
gehele zomer doorbloeien.
'Granbur' (SUNBURST BURGUNDY) heeft donker
wijnrode bloemen.

Hypericum
Gaillardia aristata 'Kiegaldab' (GALLO DARK
BICOLOR)
Zilveren Medaille
INZENDER: Florensis, Hendrik-Ido-Ambacht.
WINNER: Kieft Seeds, Venhuizen, 2008.
De bloemen hebben een donker roodbruin hart
van buisbloemen. De lintbloemen zijn rood met
diepgele toppen. De bloemen zijn relatief groot.

Gaillardia
91. Elaeagnus xebbingei 'Viveleg'

aristata

'Kiegalpea'

(GALLO

PEACH)
Bronzen Medaille

92. Hydrangea paniculata 'Bokraplume'

INZENDER: Florensis, Hendrik-Ido-Ambacht.
WINNER: Kieft Seeds, Venhuizen, 2008.
'Kiegalpea' (GALLO PEACH) heeft opvallend
zachte bloernkleuren. Het centrum van de bloemen is licht oranjebruin. Het hart van buisbloemen wordt omringt door heldergele lintbloemen
met een licht oranjegele vlek.

Hydrangea paniculata

(MAGICAL FIRE)

Elaeagnus xebbingei 'Viveleg' PBR
Bronzen Medaille
INZENDERIWrNNER: André Briant Jeunes Plants,
St. Bartélémy d'Anjou, Frankrijk, 2005.
E. ebbingei 'Gilt Edge' is nog steeds erg populair. De nieuwe 'Viveleg' is dan ook zeker niet
vernieuwend qua sierwaarde. De bladeren zijn
heldergroen met brede roomgele randen. Het
bonte blad van deze plant lijkt behoorlijk stabiel.
Reden voor toch een bronzen medaille.

Hedera helix 'Kolmjo' PBR (MAGICAL WINTERJOY)
Bronzen Medaille

Euonymusfortunei 'Wolong Ghost'
Zilveren Medaille
INZENDER: K.W. Verboom, Boskoop.
WINNER: Dan Hinkley, Kingston, Washington,
Verenigde Staten, 1996.
'Wolong Ghost' werd in 1996 in het wild gevonden door Dan Hinkley tijdens een reis naar het
"Wolong Natura! Reserve" in Sichuan, China.
Het is een relatief los groeiende plant. De groeiwijze is eerder bodembedekkend dan struikvormig, hoewel de takken niet alleen over de grond
kruipen. De opvallend lange en smalle bladeren
zijn donkergroen met grijze nerven. De losse
groei en aparte bladkleuren geven 'Wolong
Ghost' een sierlijk uiterlijk.
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INZENDER/WINNER: Kolster B.V., Boskoop,
2008.
In vergelijking met andere volwassen vormen en
cultivars van H. helix is deze 'Kolmjo' (MAGICAL WINTERJOY) niet vernieuwend. Toch heeft
deze plant een fraaie, dicht vertakte groeiwijze
en is bijzonder rijkbloeiend. Vrijwel iedere twijg
draagt in de nazomer een bloemscherm. De bloemen worden zeer goed door bijen en hommels
bevlogen. De keuringscommissie heeft deze
plant bekroond vanwege de hier genoemde positieve eigenschappen ten opzichte van de "gemiddelde" volwassen vorm van H. helix.

xinodorum

'Kolmaglor'

PBR

(MAGICAL GLORY)
Zilveren Medaille

'Bokraplume'

PBR

(MAGICAL FIRE)
Bronzen Medaille
INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Boot & Co Boomkwekerijen BV, Boskoop, 2007.
Compacte, breed opgaande cultivar tot circa 1,5
m hoog. De bloempluimen bestaan uit zowel steriele als fertiele bloemen. De bloemknoppen zijn
iets roze getint, de geopende bloemen zuiverwit
De bloemen verbloeien diep paarsrood. Hierdoor heeft 'Bokraplume'(MAGICAL FIRE) sierwaarde van juli tot begin oktober. De twijgen
zijn donker roodbruin en kleuren goed bij de
bloempluimen. Vanwege de gedrongen groei is
de plant erg geschikt als potplant en voor toepassing in kleine(re) tuinen.

Hydrangea

paniculata

' Ruby'/

(ANGELS'

BLVSH)
Zilveren Medaille
INZENDER: K.W. Verboom, Boskoop.
WINNER: Robert en Jelena de Beider, Essen, België, 1990.
Bij cultivars van H. paniculata is het een meer-

INZENDER: Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Floribreed, Heelsum, 2008.
Na de succesvolle verovering van de markt als
snijheester wordt Hypericum ~teeds meer als
potplant gekweekt en verhandeld. Uiteraard spelen veredelaars hierop in door compacte, goed
vertakkende cultivars te ontwikkelen. Omdat
potgekweekte planten gewoonlijk meer stress
kennen als vollegrondsplanten is van groot
belang dat de planten gezond zijn.
De nieuwe 'Kolmaglor' (MAGICAL GLORY) bezit
bovengenoemde kenmerken, wat de plant prima
als potplant toepasbaar maakt. Zoals bij alle
Hypericum zijn de bloemen geel. De vruchten
zijn relatief dik en niet glad maar met drie ondiepe groeven. Ze zijn warm bruinrood, een aantrekkelijke kleur.

Juniperus squamata ' Mister Blue'
Bronzen Medaille
INZENDER: Hulst Tuinplanten, Hazerswoude.
WINNER: Arie Rijkaart, Boskoop, 2006.
Compact groeiende conifeer die het best te
omschrijven is als een compacte J. squamata
'Meyeri'. Vanuit een vrijwel bolvormige habitus
groeien sierlijk gebogen scheuten naar alle kanten. Het loof is lichtend grijsblauw. Hoewel niet
vernieuwend, is 'Mister Blue' wel een sierlijke
aanvulling in het sortiment compacte coniferen.
Deze nieuwe Jeneverbes heeft een verwarrende
start gehad qua naamgeving. De cultivar is in
eerste instantie in omloop gebracht onder de
naam 'Blue Carpet' . In aanloop naar de keuringen op Plantarium, bleek dat er al een Juniperus
met deze naam bestaat. Op Plantarium is de
naam ' Blue Compact' gebruikt. Echter, ook
deze naam bleek later al in gebruik. Daarom is
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voor deze publicatie in Dendraflora in overleg
met de inzender en winner gekozen voor de
definitieve naam 'Mister Blue'.

Lavandula
angustifolia
(AROMATICO BLUE)
Bronzen Medaille

'Lablusa'

PBR

INZENDERIWINNER: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen, 2007.
In het grote sortiment Lavandula angustifolia is
weinig ruimte voor vernieuwing. En hoewel
fraai, echt vernieuwend is ' Lablusa' (AROMATIco BLUE) natuurlijk niet. Het is een goed vertakte stevige plant met groengrijs blad. De bloemaartjes bevatten diepblauwe bloemen. Deze
vormen een mooi geheel met het lichte blad.

Leucothoe fontanesiana 'Makijaz'
Bronzen Medaille
INZENDER: Dendrofarma, Tuszyn, Polen.
WINNER: Michat Katuzi?ski, Dendrofarma, Tuszyn, Polen, 2005.
Lage, breed uitgroeiende wintergroene heester.
De smal ovale bladeren zijn heldergroen met
onregelmatige crèmekleurige strepen en randen.
Het jonge schot is lichtroze. In het late voorjaar
openen groenwitte bloemen, deze hebben de
typische urnvorm van Leucothoe-bloemen.
De meest bekende bontbladige Leucothoe is L.
fontanesiana 'Rainbow' . De nieuwe 'Makijaz'
verschil hiervan door de groenere twijgen en
meer crèmekleurige tekening. Ook zijn de jonge
scheuten van 'Makijaz' lichter van kleur.

Loropetalum chinense 'Pearl' PBR (BLACK
PEARL)
Bronzen Medaille
INZENDER: Boomkwekerij Ronald Roos BV,
Boskoop.
WINNER: Zhejiang Senhe Seed Co. Ltd.,
Hangzhou, China, voor 2008.
Deze voorjaars- en zomerbloeiende verwant van
Harnamelis wint langzaam maar zeker aan populariteit. Van nature hebben de planten groen
blad en crèmewitte bloemen, maar het zijn vooral de variëteiten met purperbruin blad en paarse
bloemen die bij het publiek in de smaak vallen.
'Pearl' (BLACK PEARL) is zo'n donkerbladige
cultivar. De ovale bladeren zijn diep purperbruin
tot zwartpurper. De helder paarsrode bloemen
contrasteren prima met het donkere blad.
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Mandevilla 'Cotton Candy' PBR
Bronzen Medaille

andere bontbladige cultivars van de Laurierkers
gekweekt. De nieuwe 'lvory' moet hier verandering in brengen. Deze cultivar ontstond als sport
(mutant) in 'Caucasica' en heeft dezelfde
opgaande groeiwijze. De plant groeit, zeker in
aanmerking genomen dat deze bontbladig is, erg
goed. De jonge bladeren zijn zeer sterk crèmekleurig gevlekt. Later in het voorjaar en de
zomer kleurt het blad donkergroen met crèmewitte tot ivoorkleurige vlekken. Het vlekpatroon
is per blad onregelmatig, maar omdat het goed
stabiel is, geeft de gehele plant toch een goede
egaal bonte indruk.

INZENDER: Hortis Holland BV, Rijswijk.
WINNER: Wanda Repp, Waynesville, North
Carolina, Verenigde Staten.
Mandevilla is niet winterhard. Ondanks deze
beperking is het een zeer bruikbare en gewilde
kuipplant. 'Cotton Candy' heeft naast het fris
donkergroene blad (wat vrijwel alle Mandevilla
hebben) prachtige zachtroze bloemen met een
opvallend oranje hart. De mooie bloemkleuren
en zeer lange bloeitijd maken 'Cotton Candy' tot
een goede plant.

Quercus eerris 'Curly Head' PBR
Bronzen Medaille

Phlox 'Alexandra' PBR (Paniculata Groep)
Zilveren Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Geerlings-Meyer, Hillegom, 2004.
De blijvende populariteit van Phlox heeft dit
geslacht te danken aan het feit dat de planten
sterk zijn, gemakkelijk en rijk bloeien en verkrijgbaar zijn in een enorm breed kleurenpalet
Deze eigenschappen maakt ze zeer populair voor
in de border. Daarnaast zijn ze ook prima
geschikt als pot- of kuipplant. Verschillende veredelaars werken de laatste decennia aan lagere
cultivars, speciaal voor dit doel geschikt.
'Alexandra' heeft een stevige en compacte
groeiwijze, wat hem tot een prima potplant
maakt. De bloemen staan in dichte pluimen en
zijn hardroze met een relatief groot wit oog. Het
mooie contrast in de bloemen en met het purpergroene jonge blad maakt 'Alexandra' tot een
goede aanwinst in dit toch al grote sortiment.

93. Prunus laurocerasus 'Ivory'

INZENDER: Boomkwekerij Biloba v.o.f., Zundert.
WINNER: M.M. Bömer, Zundert, 2005.
Ontstaan als zaailing van Q. eerris heeft ' Curly
Head' een totaal andere groeiwijze. De plant
heeft een compacte, opgaande groeiwijze en
groeit beduidend langzamer dan de soort. De
bladeren zijn donkergroen en sterk· gekruld.
'Curly Head' wordt bij voorkeur op een (korte)
stam geënt. Er ontstaat dan een visueel aantrekkelijke plant die prima geschikt is voor toepassing op terras of balkon. Natuurlijk kan deze

Phlox 'Anastasia' PBR (Paniculata Groep)
Zilveren Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Geerlings-Meyer, Hillegom, 2004.
Heeft grotendeels dezelfde eigenschappen als de
hierboven beschreven ' Alexandra' , maar met
andere bloem- en bladkleuren. De bladeren zijn
heldergroen en ook het jonge loof is niet purper
getint. De bloemen zijn helderroze met een relatief groot wit oog.

Prunus laurocerasus ' lvory' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Fond Custers, Mts Custers-van Dooren, Sevenum, 2007.
Naast ' Marbled White' worden er nauwelijks

94. Skimmia japonica 'Finchy' {MAG ICAL FINCHY)
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nieuwigheid ook goed in kleine(re) tuinen
gebruikt worden.

Skimmia japonica 'Finchy' PBR (MAGICAL
FINCHY)
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe en
Kolster B.V., Boskoop.
WINNER: Boomkwekerij Vink, Beugen, 2007.
S. japonica ' Rubella' is nog steeds de toonaangevende Skimmia. De plant is goed te kweken,
heeft een goede gesloten habitus en bloeit rijk,
waarbij de knoppen een goede donkere kleur
hebben. Logisch dat een cultivar met de eigenschappen van 'Rubella' , maar met afwijkende
knopkleuren gewild is. De nieuwe 'Finchy'
(MAGICAL FINCHY) ontstond als sport in 'Rubella' en heeft dezelfde groeiwijze en rijke bloei.
De bloemknoppen zijn echter licht groenwit Ze
vormen een goed contrast tegen het donkergroene blad.

WINNER: Gebr. Visser & Visserplant, Lippenhuizen, 2007.
Deze als sport in 'Danica' ontstane cultivar heeft
een lage brede groeiwijze die wat meer afgeplat
is als 'Danica' . Het loof is beduidend geler en
heeft qua kleur meer gelijkenis met 'Golden
Globe'. 's Zomers is het loof heldergeel om ' s
winters oranjeachtig bronsgroen te kleuren.
'Mirjam' kan zowel in tuinen als in pot of kuip
worden toegepast. Vanwege de strakke vorm
past de plant goed in moderne ontwerpen.

Uncinia rubra ' Belinda's Find' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Maleolm W oolmore, Whenuapai,
Auckland, Nieuw Zeeland, 2007.
Qua uiterlijk houdt Uncinia het midden tussen
een Phormium en een siergras. Het is dan ook
geen "echt" gras, maar behoort tot de Cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De lange lijnvormige
bladeren groeien vanuit een rozet. Ze zijn sierlijk
gebogen, wat het gr~sachtige effect versterkt. De
kleuren van 'Belinda's Find' zijn zeer fraai. De
bladeren zijn donker olijfgroen met helder oranjerode randen. De winterhardheid als tuinplant is
twijfelachtig, maar de plant kan prima als potplant worden toegepast.

Veronica 'Baby Blue' PBR
Bronzen Medaille

95. Thuja occidenta/is 'Mirjam'

Thuja occidenta/is 'Mirjam' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Stroe.

INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Walter Blom BV, Hillegom, 2004.
Compact groeiende Veronica tot een hoogte van
circa 20 (25 cm). De bladeren zijn donkergroen
tot donker grijsgroen. Vanafhet late voorjaar tot
half juli verschijnen de opstaande bloemtrossen.
Deze bestaan uit talloze donkerblauwe bloemen.
Vooral in plantvakken zal de sterke bloemkleur
van ' Baby Blue' prima tot z 'n recht komen.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summmy
At the trade show "Plantarium 2008" new plants were assessed for their omamental and utility
value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close cooperation with
the board of"Plantarium". The plants were judged according to the KVBC rules for judging plants
on trade shows (value of the new plant for the nursery business, and quality of the plant material
presented).
Descriptions of the plants are given (in Dutch only). One plants received a gold medal, thirteen
plants received silver medals and thirty plants received bronze medals.
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