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Onderstaande nieuwe gewassen werden in 2007 door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
op sier- en gebruikswaarde beoordeeld en bekroond met de daarbij
vermelde getuigschriften.
Laburnum anagyroides 'Sunspire'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: herkomst (waarschijnlijk) uit de Verenigde Staten.
INZENDER: André van Nijnatten, Zundert.
Opvallende struik, die ook op een stam kan worden gekweekt. De keuringscommissie waardeerde vooral de enorm rijke bloei en de compacte
bloemtrossen. Dit versterkt het effect van bloeirijkheid nog verder. Ook op jonge leeftijd bloeit
'Sunspire' al erg rijk. Hoewel de bloei zeer rijk
is duurt deze relatief kort. Ook geschikt als
impulsartikeL

129. Skimmiajaponica 'Thereza'
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Dendraflora nr 44 2007

In Dendraflora Nr. 43 2006, pagina 130, is
'Sunspire' uitgebreid beschreven. Daarbij was
voorbarig sprake van toekenning van een
Getuigschrift van Verdienste.

Skimmiajaponica 'Thereza'

PBR

Getuigschrift van Verdienste
WINNER: L. Steenpoorte, Oosterland, ± 1994.
INZENDER: Gebr. M. & C. Steenpoorte, Oosterland.
GROEIWIJZE: breed opgaand groeiende wintergroene heester met uiteindelijk een afgeplat bolvormige habitus.

BLADEREN: verspreid en aan de twijgtoppen in
kransen; enkelvoudig, elliptisch, 6,5 - 8,5 cm
lang en 2,2-3 cm breed, bovenzijde donkergroen
(139A), onderzijde lichter (144A); hoofdnerf
lichter (Ï44B); gaafrandig, maar met één of twee
duidelijke golven, gewoonlijk nabij de bladtop.
BLOEIWIJZE: pluimvormig gevorkt bijscherm;
12-14,5 cm lang en tot 9 cm in doorsnede;
bloemknoppen 2-3 mm, licht geelgroen
(145B/D); geopende bloemen circa 7 mm; knoppen zichtbaar vanaf half oktober; bloemen openen in maart.
Vruchten: Geen, mannelijke cultivar.
Zeer opvallende nieuwe Skimmia die afwijkt van
iedere andere cultivar. De bladeren zijn erg herkenbaar door het "golfje" nabij de bladtop. De
bloeiwijzen zijn uitzonderlijk groot. De licht
groengele bloemknoppen contrasteren zeer goed
tegen het donkere blad waardoor ze nog beter
opvallen. De bloemknoppen vormen de voornaamste sierwaarde van deze mannelijke Skimmia. Naarmate ze rijpen worden ze nog lichter
van kleur.
'Thereza' werd omstreeks 1994 gevonden in een
partij zaailingen. De ouders zijn onbekend. In
eerste instantie werd de plant geselecteerd om
als snijheester gebruikt te worden, maar de

mogelijkheden als potplant werden spoedig door
de winner onderkend. De stevige groei maakt
'Thereza' wat minder geschikt voor gebruik in
mengbakjes en kleine potten.
Werd tijdens Groot Groen 2007 bekroond met
een Zilveren Medaille (zie Keuringen Groot
Groen in dit nununer).

Thuja plicata '4ever' PBR (GOLDY®)
Getuigschrift van Verdienste
WINNER/INZENDER: Dries Luijten, Steense) (B),
2004.
GROEIWIJZE: opgaand groeiende conifeer met
een relatief dichte vertakking en een kegelvormige habitus.
BLADEREN: schubvormig, 4-5 mm lang en 2 mm
breed; 's zomers geel (6C) tot geelgroen
(N144A/B) met donkerder topjes, ' s winters
bronskleurig oranje.
De meeste cultivars van Thuja p licata hebben
groen loof en het aantal cultivars met geel loof is
slechts klein. '4ever' ontstond als sport in T. p licata 'Martin'. Deze Vlaamse cultivar heeft een
slanke zuilvormige habitus en opvallende roodbmine twijgtoppen. Met name deze laatste
eigenschap toont erg mooi bij '4ever'.
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'4ever' heeft een compacte, opgaande groeiwijze en groeit uiteindelijk uit tot een kegelvormige
conifeer. Het loof is wat dichter dan bij de groene 'Atrovirens' en is ook binnenin de planten
gezond. Het loof is helder groengeel met donkerder puntjes in de zomer en kleurt 's winters
warm bronskleurig oranje. Mits er voldoende
vocht door de plant opgenomen kan worden zal
'4ever' niet verbranden tijdens warme en zonnige periodes. Kan gebruikt worden als tuinplant,
in pot of plantenbak of als haagplant
Op Plantarium 2006 werd '4ever' bekroond met
een Zilveren Medaille (zie Dendraflora Nr. 43,
pag. 152).
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.
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Summary

Three new plants we re assessed several times d~tring 2007 and received awards from the judging
committee ofthe Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions ofthe plants and their origins
are given in Dutch. One plant received an Award ofrecommendation and two plants received and
Award ofmerit.

