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Van 3 tlm 5 oktober 2007 organiseerde de Stichting Afzetbevordering
Grootgroenproducten (S.A.G.) voor de 17e keer de vakbeurs Groot
Groen. Voor de negende keer bood de organisatie de gelegenheid om
nieuwe gewassen door de keuringscommissie van de KVBC te laten keuren op sier- en gebruikswaarde. De keuringen werden uitgevoerd door
een speciaal voor de gelegenheid samengestelde keuringscommissie en
volgens het reglement "Keuringen van nieuwe planten op beurzen of
andere commerciële presentaties". In totaal werden 12 nieuwe gewassen
aangemeld, waarvan er negen werden gekeurd. Acht gewassen werden
bekroond: vier met een Bronzen Medaille, twee met een Zilveren
Medaille en twee met een Gouden Medaille. Een overzicht met een
beknopte beschrijving van de bekroonde gewassen.
/

Chamaecyparis lawsoniana 'Filip's Golden
Tears'
Gouden Medaille
WINNER/INZENDER: Boomkwekerij Edwin Smits,
Volkel, 2003.
Ontstaan als een zaailing van Chamaecyparis
lawsoniana 'Dik's Weeping', heeft 'Filip's Golden Tears' dezelfde opgaande groeiwijze met
sterk afhangende takken. Het is dus een slank
opgaand groeiende conifeer met een sterke harttak. Het loof is vooral in het voorjaar goudgeel.
Later in het seizoen wordt het iets groener. Het
is niet gevoelig voor zonnebrand. Door de smalle habitus is 'Filip's Golden Tears' ook geschikt
voor toepassing in kleine(re) tuinen. Deze unieke aanvulling in het sortiment werd zeer gewaardeerd door de keuringscommissie.
Chamaecyparis obtusa 'Gitte'
Zilveren Medaille
WINNER/INZENDER: Schrauwen-Moerings v.o.f.,
Sprundel, 2002.
' Gitte' werd als sport in Chamaecyparis obtusa
' Tsatsumi Gold' gevonden. Evenals 'Tsatsumi
Gold' heeft 'Gitte' draadvormige twijgjes. Echter, de habitus is platter en de vertakking beter.
Hierdoor is de plant eerder gevuld en dus al op
jonge leeftijd aantrekkelijk als verkoopbaar product. Een opvallende eigenschap is dat ' Gitte'

steeds kleine fasciaties ("hanenkammen") maakt
aan de toppen van de twijgen. Het donkergele
loof verbrandt niet tijdens warme en zonnige
periodes. De plant is goed door stekken te vermeerderen.
Parrotia persica ' BeHa'
Gouden Medaille
WINNER: Herman Geers Handelskwekerij BV,
Boskoop. 2004.
INZENDER: Chris van der Wurff Boomkwekerij ,
Heeze.
' Bella' werd geselecteerd uit een partij zaailingen, ontstaan uit in het wild in de Kaukasus verzameld zaad. Van nature groeit Parrotia persica
niet erg uniform. Het is vaak moeilijk om een
goede boomvorm te kweken en ook de vertakking
is wat onregelmatig. De nieuwe cultivar 'Bella'
heeft echter een zeer sterk opgaande harttak, die
er uiteindelijk voor zorgt dat een regelmatige
kroonvorm ontstaat. Ook de bladkleuren wijken
af van de soort. In het voorjaar loopt het blad
dieprood uit. 's Zomers is het donkergroen en in
de herfst kleurt het wederom donkerrood.
De mogelijkheden die deze plant voor laanboomkwekers biedt, de goede sierwaarde en de
prima presentatie deden de keuringscommissie
besluiten om Parrotia persica 'Bella' het predikaat "Beste Nieuwigheid Groot Groen 2007" toe
te kennen.
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Pinus strobus 'Tiny Kurls'
Bronzen Medaille
WINNER: Greg Williams, Kate Brook Nursery,
Wolcott, Vermant, Verenigde Staten van Amerika, 2003.
INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
Gevonden als zaailing van Pinus strobus, waarbij P. strobus 'Torulosa' zeer waarschijnlijk de
bestuiver is geweest. Het is een compacte vorm
met een bolvormige tot afgeplat eivormige
groeiwijze. De naalden zijn mooi grijsblauw en
sterk gekruld. Dit geeft een bijzondere sierwaarde aan de plant.
De correcte spelling is 'Tiny Kurls' en geen
'Tiny Curls', hoewel dit wel voor de hand ligt.
'Tiny Kurls' werd door de winner en Dianne
Fineham benaamd, en door Bob Fineham op de
markt gebracht.

Skimmiajaponica 'Snow White' PBR
Bronzen Medaille
WINNER: L.J.J. Moerings, Boskoop.
INZENDER: Gebr. Moerings, Boskoop.
'Snow White' ontstond als spmt in Skimmiajaponica 'Rubinetta' en heeft dezelfde ietwat open

groeiWIJZe . De bloemknoppen zijn echter zeer
lichtgroen. De geopende bloemen zijn crèmewit
Dit in tegenstelling tot 'Rubella' en 'Rubinetta'
die roze(rode) knoppen hebben.
'Snow White' werd in 2004 met een Getuigschrift van Verdienste bekroond. Een uitgebreide beschrijving is gepubliceerd in Dendraflora
nr. 41, p. 80-81.

Skimmia jap_onica 'Obsbolwi' PBR
(ÜBSESSION®)

Bronzen Medaille
WINNER/INZENDER:
Boomkwekerij Bolwijn
V.O.F., Putten, 2005.
Forse Skimmia met een brede, afgeplat bolvormige groeiwijze. De donkergroene bladeren zijn
omgekeerd eirond. Meest opvallende eigenschap
van deze cultivar is dat deze in de herfst helderrode vruchten én donkerrode bloemknoppen
toont. De bloemknoppen openen omstreeks
begin tot half maart. De geopende bloemen zijn
wit en contrasteren goed met de rode vruchten.
De vruchten hangen gewoonlijk wat lager in de
plant; ze zijn immers een seizoen eerder
gevormd. De besvormige vruchten zijn circa 1
cm groot.

Skimmia japonica 'Thereza' PBR
Zilveren Medaille

Taxodium distichum 'Cave Hill'
Bronzen Medaille

WINNER: Gebr. M. & C. Steenpoorte, Oosterland, circa 1994.
INZENDER: Boomkwekerij Bolwijn V.O.F., Putten.
Opvallende Skimmia, die behoorlijk afwijkt van
bekende cultivars als 'Rubella' en 'Rubinetta'.
Het is een mooi compact groeiende plant die
vanaf half september grote, breed piramidale
bloempluimen krijgt. De bloemknoppen zijn
witgroen.
'Thereza' werd in 2007 ook bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste. Voor een uitgebreide beschrijving zie Keuringen 2007 elders in
deze uitgave.

WINNER: USA, voor 2007
INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen
Dwergvorm van de Moerascipres, gevonden op
de nationale begraatplaats Cave Hili in Kentucky. De groeiwijze van deze als heksenbezem
ontstane plant is bolvormig en zeer compact. Het
loof is zachtgroen en ietwat bros. Hoewel er verschillende dwergvormen van Taxodium op de
markt zijn, lijkt 'Cave Hili' één van de betere
introducties.

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

Summary
The trade show "Groot Groen" (October 2007) was organized by "Stichting Afzetbevordering
Grootgroenprodukten" in Zundert. Plants have beenjudged on their omamental and utility value
by a special judging committee, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society. The plants
we re judged according to the rules for plants on trade shows, which means bath the value of the
new plant for the nursery business, and the quality of the plant material presenled is taken info
account. Two plants received a gold medal, two plants received si/ver medals and Jour plants
received bronze medals. Descriptions ofthe plants are given (in Dutch only).
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