Plantarium 2005
R.T. Houtman

Van 24 tlm 27 augustus 2005 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 2005 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 zijn 96 planten ter keuring aangemeld.
68 planten werden daadwerkelijk beoordeeld
terwijl 28 planten niet voor keuring in aanmerking kwamen. Dit betrof bijvoorbeeld oude cultivars of niet toonbaar materiaal. Van de planten
die wel werden gekeurd, werden er 16 bekroond
met een Bronzen Medaille, 16 met een Zilveren
Medaille en 4 met een Gouden Medaille. Deze
bekroningen werden in de vorm van certificaten
toegekend.

Asti/he 'Color Flash'
Zilveren Medaille
INZENDER: De Vrooroen Holland Garden Products, Lisse.
WINNER: Henk Holtmaat, Zuidwolde, 2003.
Sterke vaste plant met een breed opgaande
groeiwijze. Meest opvallende kenmerk van
' Color Flash' is het donkergroene, iets purper
getinte blad. De jonge bladeren zijn donker purperrood. De bloemen zijn zachtroze en de vrij
losse pluimen hebben iets gebogen topjes, waardoor ze erg sierlijk zijn. De bloemkleur contrasteert goed met het blad. 'Co lor Flash' is geschikt
voor gebruik in de tuin, maar ook in een pot op
terras of balkon zullen ze aantrekkelijk zijn.
Vanwege het getinte blad heeft deze plant gedurende het gehele seizoen sierwaarde. In bloei
wordt dit uiteraard versterkt.

Astrantia major 'Dark Shiny Eyes' PBR
Bronzen Medaille
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INZENDER: Compass Plants B.V., Hillegom.
WINNER: Van Noort Vaste Planten, Warmond,
2003.
Het lieflijke Zeeuws knoopje is een populaire
vaste plant. Er is inmiddels een behoorlijk sortiment op de mark, dat in bloemkleur varieert van
wit tot diep paarsrood. Vanwege de fraaie textuur zijn het geliefde borderplanten.
'Dark Shiny Eyes' wordt circa 60 cm hoog en
bloeit zeer rijk. De bloemen zijn donkerrood met
opvallend grijzige kelkjes . Dit geeft een mooi
contrast. Hoewel deze bloemkleur niet nieuw is
in het Astrantia-sortiment, besloot de Keuringscommissie ' Dark Shiny Eyes' toch te bekronen
vanwege de mooi gekweekte planten en goede
presentatie.

Berberis thunbergii 'Maria' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen en Van Vliet New Plants BV, Stroe.
WINNER: Lucjan & Grzegorz Kurowski uit
Konsksowola, Polen, 2000.
Compact groeiende cultivar met een breed zuilvormige groeiwijze. Het blad is gedurende het
gehele seizoen geel terwijl de twijgjes opvallend
oranjerood getint zijn. De jonge scheuten zijn
oranjeachtig, later in het seizoen kleuren de bladeren iets groener.
Naast gebruik in de tuin; in kleine groepen, als
lage haag of als solitair, kan 'Maria' ook goed
als potplant worden toegepast.

111. Berberis thunbergii 'Maria'

112. Berberis thunbergii 'Maria' (in herfst)

'Maria' werd in Polen gevonden als zaailing van
vrijbestoven Berberis thunbergii 'Atropurpurea'.

de plant en niet alleen bovenin. Daarbij toont
' Blue Sensation' de bloemen goed. Door de
compacte groei van de plant past deze goed in
moderne teelten.
Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 41, pag. 78.

Callistemon salignus 'Flaipp' PBR (FLAMING
FIRE)
Zilveren Medaille
INZENDER: R. Mathot b.v., Reeuwijk.
WINNER: Plantipp b.v., Vianen, 2003.
Compacte, breed opgaande struik met donkergroen sikkelvormig blad. Het jonge blad is verschillende keren per seizoen rozerood tot helderrood. De zeer karakteristiek gevormde, lichtgele
bloemen contrasteren goed met het opvallende
blad. Vanwege de opvallende bloemen heeft
Callistemon de Nederlandse naam Lampenpoetser gekregen (niet te verwarren met Lampenpoetsergras: Pennisetum). 'Flaipp' (FLAMING
FIRE) bloeide niet tijdens de keuring
Omdat 'Flaipp' (FLAMING FIRE) in Nederland
onvoldoende winterhard is, is de plant bij uitstek
geschikt als kuipplant

Clematis 'Blue Sensation' (Integrifolia Group)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: G.S. Kuijf, Boskoop, 2004
Zeer rijkbloeiende plant met diep blauwviolette
bloemen die nauwelijks verbleken bij uitbloeien.
De bloemen verschijnen over een groot deel van

Clematis 'Jerzy Popicluszko'
Gouden Medaille
INZENDER: Clematis Container Nursery, Pruszkow, Polen.
WINNER: Szczepan Marczynski, Pruszków,
Polen, 2003.
De Poolse Clematis Container Nursery introduceerde in 2005 vier nieuwe Clematis cultivars op
Plantarium, allen gevonden door Szczepan
Marczynski, eigenaar van deze kwekerij.
Clematis 'Jerzy Popieluszko' is een grootbloemige hybride groeit compact tot een hoogte van
circa 2 m. Het is een rijkbloeiende plant die van
eind mei tot in oktober bloeit met grote satijnwitte bloemen met iets donkerdere meeldraden.
Deze cultivar lijkt sterk op 'Mrs Geo rge Jackman' , maar toonde gezonder en groeikrac hti ger.
Clematis 'Lech Wafesa'
Gouden Medaille
INZENDER:
Clematis
Pruszków, Polen.

Container

Nursery,
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113. Clematis 'Jerzy Popieluszko'

114. Clematis ' Lech Watesa'

WINNER: Szczepan Marczynski, Pruszków,
Polen, 2003.
Klimplant tot circa 2,5 m hoog met donkergroen
blad. De bloemen zijn zeer licht violet tot lilablauw en aan de randen van de bloembladen iets
donkerder. In het hart staat een bundel van
zachtgele meeldraden. De bloemen kunnen zeer
groot zijn, soms wel tot 20 cm. Ze openen van
eind juni tot in oktober. Onder invloed van zonlicht zullen de bloemen na enige tijd verbleken
en vrijwel wit kleuren.
' Lech Walesa' werd vernoemd naar de leider
van de Poolse arbeidsunie Solidariteit, later president van Polen.

Naast gebruik in de tuin is het ook prima
geschikt als potplant, ze groeit dan iets compacter. Ook kan 'Pink Delight' als snijbloem worden gebruikt.

Clematis 'Pink Delight'
Group)
Bronzen Medaille

PBR (Diversifolia

INZENDER: J. van Zoest B.V., Boskoop
WI NNER: Wim Snoeijer, Gouda, 2003
Clematis ' Pink Delight' groeit met min of meer
rechtopstaande stengels en wordt zo ' n 2-2 ,5 m
hoog. Het blad is donkergroen met soms een iets
purperen tint. De smal klokvormige bloemen
zijn circa 7 cm lang en glimmend roze met een
iets donkerdere basis. De bloeitijd is vanaf eind
juni tot ver in september.
116
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Clematis 'Polonez' (Viticella Group)
Bronzen Medaille
INZENDER: Clematis
Container
Nursery,
Pruszków,
Polen
WINNER:
Szczepan
Marczynski, Pruszków, Polen, 2003
Klimplant tot een hoogte van circa 2,5 m. 'Polonez ' behoort tot de Viticella Group. De bloemen
van deze planten zijn iets kleiner dan bij de grootbloemige hybriden (Patens Group) en doen wat
natuurlijker aan. Het is een zeer rijkbloeiende
plant, met bloemen in een zeer sprekende kleur.
De bloemen openen van eind juni tot begin oktober en zijn diep purpenood. Clematis 'Mme Julia
CotTevon' lijkt enigszins op 'Polonez ', maar
heeft een rodere en watmere bloemkleur.

Clematis 'Purple
Group)
Zilveren Medaille

Princess'

(Heracleifolia

INZENDER: Ruud van der Werf, Boskoop.
WINNER: Aad Geerlings, Lisserbroek, 2004.

115. Clematis ' Polonez' (Viticella Groep)

116. Clematis ' Solidarnosc'

De zogenaamde "vaste planten" vormen een
aparte groep binnen Clematis. Deze planten sterven ' s winters bovengronds vrijwel geheel af om
in het voorjaar weer uit te groeien.
' Purple Princess' heeft een gedrongen habitus en
stevige takken tot circa 50 cm hoogte. De plant
bloeit in juli en augustus met donker blauwpaarse bloemen. Het donkergroene blad kleurt goed
bij de bloemen.
Met zijn compacte groeiwijze is 'Purple Princess' een prima plant voor de border, maar ook
in groepen of in pot op ten-as of balkon kan deze
nieuwigheid goed toegepast worden

Poolse naam voor de Poolse arbeidsunie Solidariteit.

Clematis 'Solidarnosc'
Zilveren Medaille
Nursery,
Clematis
Container
INZENDER:
Pruszków, Polen
WINNER: Szczepan Marczynski, Pruszków,
Polen, 2003
Ook 'Solidamosc' is een grootbloemige Clematis met een compacte groei tot een hoogte van
circa 2 m. De bloemen zijn donker fluweelrood
en tot 16 cm groot. Het hart bestaat uit licht
geelbruine meeldraden. Ze openen vanaf eind
mei tot eind september. Door de fluweelachtige
textuur van de bloemen geven deze een zeer
warme en volle kleurindruk. Solidamase is de

Clematis 'Stolwijk Gold ' (Atragene Group)
Zilveren Medaille
INZENDERIWINNER: G.C. Stolwijk & Co B.V. ,
Boskoop, 2004
De voorjaarsbloeiende soorten en cultivars en
hybriden van Clematis alpina en C. macrop etala vormen de belangrijkste leden van de Atragene Group. De sierlijke bloemen zijn klokvormig
en over het algemeen zijn het zeer gezonde, goed
groeiende planten. De uit C. alpina geselecteerde cultivar 'Stolwijk Gold ' heeft dezelfde pos itieve eigenschappen. Kenmerkend is het drietallig blad dat gedurende het gehele seizoen
zachtgeel van kleur is. In apri l/mei openen de
klokvormige blauwe bloemen, di e goed opva llen
tegen het gekleurde blad.
Door de sterke groei is ' Stolwijk Gold ' goed te
gebruiken voor pergola ' s en tegen schuttingen.

Coprosma repens ' Hutpac' (PACIFIC NICHT)
Bronzen Medaille
INZENDER: Notcutts Nurseri es, Woodbridge,
Engeland
WI NNER: Graham Hutchins, County Park NurseDe11droj/ora 11r 42 2()05
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ry, Homchurch, Verenigd Koninkrijk, 2005
Aantrekkelijk wintergroen heestertje met een
fraaie opgaande groeiwijze. Het mooi gekleurde
blad is de meest in het oog springende eigenschap van 'Hutpac' (PACIFIC NIGHT). De bladeren zijn omgekeerd eirond met een sterk gegolfde bladrand. Het is zeer donker purperbruin en
zeer glimmend (vandaar de Nieuw-Zeelandse
naam MitTor plant; spiegelplant). De bloemen
zijn groenig en hebben geen sierwaarde.
Vanwege de beperkte winterhardheid zal deze
(en andere) Caprasma niet als struik in onze tuinen gebruikt kunnen worden. Wel is 'Hutpac'
(PACIFIC N!GHT) toepasbaar als border- of potplant. Evenals andere cultivars is ook deze cultivar in de eerste plaats een bladplant die goed
voor het verkrijgen van meer contrast in de tuin
gebruikt kan worden.

Coreopsis 'Creme Brulee' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Blooms of Bressingham, Barberton,
Ohio, Verenigde Staten.
WINNER: June Croon, Cutchogue, New York,
Verenigde Staten, 2002.
Brede vaste plant met een bolvormige habitus en
donkergroene bladeren. De relatief grote bloemen
zijn diepgeel en bloemen verschijnen niet alleen
bovenin de plant, maar ook langs de twijgen.
In tegenstelling tot veel bekende Careapsis cultivars gedraagt 'Creme Brulee' zich in ons klimaat niet als een vaste plant. De plant is twijfelachtig winterhard en kan derhalve het best als
eenjarige gebruikt worden. De bloei is rijk en
duurt lange tijd.

Dicentra 'lvory Hearts' PBR
Bronzen Medaille
INZENDER: Campass Plants BV, Hillegom
WINNER: Akira Shiozaki, Fukugawa City, Japan,
2003
'Ivory Hearts' werd in 2005 ook bekroond met
een getuigschrift van Aanbeveling. Voor een
beschrijving zie Keuringen 2005 in dit nummer.

Euonymus fortunei 'Hoogi' PBR (GOLDEN
HARLEQUIN)
Bronzen Medaille
INZENDER: Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen.
WINNER: G. Hoogenraad, Ederveen, 2005.
Deze cultivar van de bekende E. fartunei is een
kruipend tot halfopgaand wintergroen struikje.
De jonge bladeren zijn groen met een lichtgeel
hart. Later in het seizoen zijn de bladeren meer
gespikkeld. 'Hoogi' werd als mutant gevonden
in 'Sunspot' en is zeer winterhard.
Het handelsmerk GoLDEN HARLEQUIN dekt niet
helemaal de lading, de vlekken en stippen zijn
eerder zachtgeel dan goudgeel. Het gebruik van
'Hoogi' beperkt zich niet tot de tuin; ook in potten of in mengbakjes voor binnen kan deze cultivar goed worden gebruikt.

Euonymus fortunei 'Waldbolwi' PBR
(GOLDY@)
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER:
Boomkwekerij
Bolwijn
V.O.F., Putten, 2004

Coreopsis rosea 'Sweet Dreams' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Blooms of Bressingham, Barberton,
Ohio, Verenigde Staten.
WINNER: Mark Leonard, Aubum, Califomia,
Verenigde Staten, 2000.
Deze cultivar groeit breed spreidend-opgaand tot
een hoogte van circa 60 cm. Het blad is zeer
smal en donkergroen. Ook de bloemen zijn erg
opvallend: Het hart is donkerpaarsrood en de
lintbloemen (de "rand") zijn wit tot zeer lichtrood. Naar de toppen toe zijn ze vaak iets donkerder. De bloemen zijn ongeveer 4 cm breed.
'Sweet Dreatns' is een opvallende plant die vanwege de textuur van het loof en de opvallende
bloemkleuren prima in de border toegepast kan
worden. Ook in pot op terras of balkon kan deze
cultivar goed worden gebruikt.
118
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117. Euonymus fortunei 'Waldbolwi ' (GOLDY)

Breed opgaand groeiend wintergroen struikje
met opvallend goudgeel jong loof. Later in de
zomer wordt het blad iets groener, maar de jonge
blaadjes blijven steeds helder van kleur. Ook de
twijgen zijn goudgeel tot lichtgroen. Het blad
verbrandt niet in de zon, wat 'Waldbolwi' ook
geschikt maakt als bodembedekker of als
groepsbeplanting. Ook kan deze nieuwe cultivar
van Euanymus fart~tnei goed in een pot op terras
of balkon toegepast worden.

Fargesia murieliae 'Lava'
Bronzen Medaille
INZENDER: Boskaapse Veiling, Boskoop.
WINNER: Hans Verweij, Boskoop, 2005.
In de hausse van nieuwe Fargesia cultivars is
'Lava' een opvallende plant. Deze nieuwigheid
heeft een compacte, bijna bolvormige habitus en
wordt uiteindelijk zo'n 1,5 m hoog. Het blad is
iets meer blauwgroen getint dan bij andere cultivars. Vanwege de geringe hoogte en het feit dat
deze cultivar (evenals de andere cultivars van F.
murieliae) niet woekert is ' Lava' zeer geschikt
voor gebruik in kleine(re) tuinen.

Gaura lindheimeri 'Sunset Dreams'
Bronzen Medaille
INZENDER: Campass Plants B.V., Hillegom.
WINNER: Kwekerij De Hulshof, Noordwijkerhout, 2002.
Van de ruim 20 soorten van het Amerikaanse
geslacht Gaura wordt alleen G. lindheimeri en
de cultivars hiervan op grote schaal gekweekt.
Met enige regelmaat worden dan ook nieuwe
cultivars aan het sortiment toegevoegd. ' Sunset
Dreams' is een circa 40 cm hoge plant met een
opvallend compacte groeiwijze. Het blad is aanvankelijk donkerpurper en kleurt later in het seizoen donkergroen. De bloemen openen vanaf
juli tot ver in oktober. Ze staan in compacte
opstaande trossen en zijn warrnroze . Ze kleuren
goed met het blad.
Vanwege de goede winterhardheid kan 'Sunset
Dreams' zowel in pot als in de border worden
toegepast.

kergroen. Vanaf half juli tot in september verschijnen de diepblauwe bloemen in de bladoksels. De bloemen zijn klokvotmig en alleen aan
de bovenkant zijn ze iets geopend.
De blauwe bloemkleuren van Gentianen spreekt
bij veel mensen tot de verbeelding. Ook ' Marsha' heeft opvallende bloemen in een schitterend
blauwe kleur. 'Marsha' is een gezonde plant die
goed in de border gebruikt kan worden. Daarnaast is deze cultivar, vanwege de compacte
groei en rijke bloei, prima geschikt om als potplant te worden gebruikt.

Hebe 'Picolino' (ADDENDA PICOLINO®)
Bronzen Medaille
INZENDER: Addenda, p/a Young Plants International bvba, Vorselaar, België.
WINNER: Gartneriet Kja:rgärdsminde, Nyborg,
Denemarken, 2004.
Hebe cultivars zijn zeer populair als potplant en
logischerwijs is het sortiment is de laatste decennia enorm uitgebreid. ' Pico lino? is een zeer compact groeiende, bijna bolvormige plant. De ovale
bladeren zijn grijsgroen en hebben zeer brede
crèmewitte randen. De bladeren zijn relatief
groot, wat de sierwaarde behoorlijk vergroot. De
compacte habitus, dichte vertakking en mooie
bladkleuren zijn de belangrijkste troeven van
deze Hebe .

Heuchera 'Frosted Violet Dream' PBR (FROSTED VIOLET)
Bronzen Medaille

Gentiana makinoi 'Marsha' PBR
Zilveren Medaille

INZENDER: Gootjes-Allplant bv, Schagen
WINNER: The Primrose Path, Scottdale, Pennsylvania, Verenigde Staten, 2001.
Stevige dichte gebladerde vaste plant. De handvormige bladeren hebben een iets gegolfde bladrand. Ze zijn uitzonderlijk donkerviolet met een
fluweelachtige weerschijn. Ook de nerven zijn
zeer donker. De kleine bloemetjes zijn crème,
wat een aardig contrast geeft.
Het geslacht Heuchera is de afgelopen 15 jaar
enorm uitgebreid, vooral omdat er in de Verenigde Staten intensief gekruist is. ' Frosted Violet Dream ' is een aanvulling in dit sortiment. De
plant is geschikt voor gebruik in borders of als
potplant

INZENDER: CNB (ba), Lisse.
WINNER: Kwekerij De Boezem, Reeuwijk, 2003.
Opgaand groeiende vaste plant die met een
hoogte van circa 50 cm beduidend kleiner blijft
dan de soort. De bladeren zijn ovaal en dof don-

Hibiscus 'Mauvelous' PBR
Gouden Medaille
INZENDER: Marcel van Leeuwen BV, Boskoop.
WINNER: Green Works International B.V., ' t
Zand, 2004.
Dendraflora nr 42 2f/05
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In tegenstelling tot de bekende H. syriacus cultivars gaat het hier om een vaste plant. Zowel
'Mauvelous' als de hieronder beschreven 'Pyranees Pink' ontstonden uit kruisingen met o.a. H.
moscheutos. De planten zullen, in de tuin
geplant, circa 1 m hoog worden. In pot gekweekt
blijven ze circa 25 cm lager. In de tweede helft
van de zomer openen de 20-30 cm grote fraai
gekleurde bloemen. De bloemen zijn warmroze
met een donker rozerood hart.
'Mauvelous' verlangt een watme en zonnige
standplaats uit de wind. In de winter zal de planten bovengronds afsterven, maar is prima winterhard en zal het volgende seizoen weer uitlopen.

Hibiscus 'Pyranees Pink' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Marcel van Leeuwen BV, Boskoop.
WINNER: Green Works International BV, 't
Zand, 2004.
De verschillen tussen 'Pyranees Pink' en de
hierboven beschreven 'Mauvelous' zijn vrij
klein. 'Pyranees Pink' groeit iets compacter en
zal ongeveer 10-20 cm lager blijven. Ook het
blad van ' Pyranees Pink' is iets doffer en de
bloemen zijn niet egaal roze, maar dicht bezet
met kleine lichtroze vlekjes. 'Mauvelous' heeft
dus iets mooiere bloemen en ook qua blad een
frissere uitstraling. Reden waarom 'Pyranees
Pink' iets lager werd bekroond.

Lavandula stoechas 'Fiorvendula Rose' (LITTLE BEE@ ROSE)
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER:
Florensis, Hendrik-!doAmbacht, 2005.
Lavendel is een vaste verschijning bij de nieuwigheden van Plantarium. Ieder jaar worden er
nieuwe cultivars op Plantarium geïntroduceerd.
Het aromatische blad en de mooi gekleurde
bloemen zijn de voornaamste positieve eigenschappen van deze planten, die zich zeer goed
lenen voor gebruik in potten of bloembakken.
Daarnaast dragen ze sterk bij aan een zomerse
sfeer in de tuin.
'Florvendula Rose' is een compact en dicht vertakt halfheestertje met grij sgroene blaadjes.
Kenmerkend voor Lavandula stoechas zijn de
gekleurde "kuifjes" die bovenop de bloemaartj es
staan. 'Florvendula Rose' heeft paarse bloemetjes in de aartjes terwijl de kuifjes roze tot lichtroze zijn. Deze nieuwe Lavendel heeft een
wmme bloemkleur en is daarmee een aanwinst
voor het terras of de patio.
120

Dendraflora nr 42 2005

Lobelia 'Hadspen Purple' PBR
Zilveren Medaille
INZENDER: Valkplant, Boskoop
WINNER: Barbara Austin, Hadspen Gardens,
Castie Cary, Verenigd Koninkrijk, 2003
Vanwege hun sierlijke en typisch gevormde bloemen zijn Lobelia's geliefde vaste planten voor de
border. De slanke opstaande bloemtrossen
bestaan uit talloze, vaak fraai gekleurde bloemen.
'Hadspen Purple' is een breed opgaand groeiende vaste plant met stevige stengels en smalle
donkergroene bladeren. De bloemen zijn opvallend helderpurper en openen in slanke opstaande
trossen. ' Hadspen Purple' ontstond als zaailing
van L. xgerardii (een hybride tussen L. cardinalis en L. siphilitica) in de beroemde Hadspen
Gardens in het Engelse graafschap Somerset.
Het is een goede borderplant, maar ook in pot op
terras of balkon zal de plant goed voldoen.

Pentas lanceolata 'Peba 458' PBR (BALLOON®
LILAC)
Zilveren Medaille
INZENDER: De Zonnebloem Jonge Planten BV,
De Kwakel.
WINNER: Benary, Hannover Münden, Duitsland,
2005.
Pentas-soorten zijn wintergroene halfheesters
die prima geschikt zijn om als kuipplant toe te
passen of in de border te planten. Ze groeien
compact en hebben een dichte vertakking. De
kleurige bloemen verschijnen in dichte bundels
in de toppen van de planten. Pentas is helaas niet
erg winterhard, maar is desondanks een dankbare tuin/kuipplant.
Pentas lanceolata 'Peba 458' (BALLOON ULAC)
bloeit met warm lilaroze bloemen. De knoppen
zijn lichter lila en contrasteren goed met de geopende bloemen.
Pentas lanceolata 'Pela 443' PBR (PANIC® REn)
Bronzen Medaille
INZENDER: De Zonnebloem Jonge Planten BV,
De Kwakel.
WINNER: Benary, Hannover Münden, Duitsland,
2005.
'Pela 443 ' (PANIC RED) wordt vermarkt als
onderdeel van de zgn. Panic-serie. Deze serie
omvat vier rassen in evenzoveel kleuren. ' Pela
443' (PANIC RED) heeft dieprode bloemen en
mooi donkergroen blad, dat iets glimmend is.

US. Prunus laurocerasus ' Mariblon'

(GENOLIA)

Prunus laurocerasus ' Mariblon' PBR
(GENOLIA)
Zilveren Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk.
WINNER: Pépinières de Genolier, Genolier,
Zwitserland, 2004.
'Mariblon' (GENOLIA) is een relatief slank
opgaand groeiende cultivar met smal omgekeerd eirond blad. Qua vorm lijken de donkergroene bladeren enigszins op ' Caucasica' . De
cultivar werd geselecteerd vanwege de smalle
groeiwij ze, wat de plant uitermate geschikt
maakt voor gebruik als haag. De bladeren zijn
donkergroen. In het voorjaar verschijnen de crèmewitte bloemen in korte opstaande trosj es,
maar ' Mariblon' (GENOUA) bloeit gewoonlijk
niet rijk.
Deze nieuwe Prunus laurocerasus kan toegepast worden in grote plantvakken, als solitair of
als haag. Vanwege de habitus ligt het in de verwachting dat 'Mariblon' (GENOLIA) vooral als
haagplant gebruikt zal worden.

Rosa 'Ruiy279A' PBR (TERRAZZA® RED)
Zilveren Medaille
lNZENDERIWINNER: De Ruiter's Nieuwe Rozen
BV, De Kwakel, 2005 .

' Ruiy279A' (TERRAZZA RED) is een zogennamde Patioroos. Patiorozen onderscheiden zich
van andere typen door een (zeer) compacte
habitus en relatief grote bloemen. 'Ruiy279A'
(TERRAZZA RED) is een zeer compact en bossig
groeiende Roos met gezond blad. De plant
wordt circa 40 cm hoog en is gemakkelijk te
kweken. De bloemen zijn ruim 5 cm groot,
sterk gevuld en dieprood.
Deze nieuwe patioroos is winterhard en kan
prima in de tuin of in pot toegepast worden.

Rudbeckia ' Cheyenne Chocolate'
Bronzen Medaille
INZENDER: Proven Winners Europe Ltd., Tytherington, Verenigd Koninkrijk.
W INNER: Thompson & Morgan Ltd, Ipswich,
Verenigd Koninkrijk, 2005 .
In tegenstelling tot de bekende en van oudsher
populaire vaste planten uit dit geslacht is
' Cheyenne Chocolate' een éénj arige plant. De
plant heeft een compacte groei en sterk behaarde stengels en bladeren. De bladeren zijn dofgroen. Zoals te verwachten zijn de bloemen de
belangrij kste sierwaarde. Ze zijn sterk gevuld
en hebben een zeer opvallende roodbruine
kleur.
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Sedum 'BlackJack'
Bronzen Medaille

PBR

INZENDER: CNB (BA), Lisse.
WINNER: Walters Gardens, Zeeland, Michigan,
Verenigde Staten, 2004.
Breed spreidend-opgaand groeiende vaste plant
met opvallend grote bladeren. Naast de bladgrootte is ook de bladkleur opvallend: dof purperzwart De bloemen staan in compacte schermen bijeen. Ze zijn roze en vormen een goed
contrast tegen het donkere blad. 'BlackJack' is
een prima borderplant en ook in pot op terras of
balkon zal deze nieuwe cultivar goed tot z'n
recht komen.
Sedum 'Postmans Pride'
Zilveren Medaille

PBR

INZENDERS: Valkplant, Boskoop; Gebr. Jonkers
BV, Elshout; Spitsbergen-Willemsen, Veenendaal.
WINNER: José de Buck, Bassevelde, België,
2003 .
Breed opgaand groeiende vaste plant die direct
opvalt door het zeer donkere, bijna zwartbruine
blad. In tegenstelling tot de hierboven beschreven 'Black Jack' is het blad van ' Postmans
Pride' uitzonderlijk glimmend. De bloemen zijn
donker rozerood en kleuren uitstekend bij het
blad.
'Postmans Pride' is goed te gebruiken als contrastplant in de border of als potplant op terras of
balkon.

de vaste planten waarvan de bloemen frisse kleuren hebben. Naast de vele forse cultivars van
vaak meer dan een meter hoog, worden ook laagblijvende en compacte cultivars geïntroduceerd.
'Rosie ' is zo 'n compacte cultivar die in de tuin
slechts 40 cm hoog wordt. De donker grijsgroene
bladeren staan in een rozet waaruit een korte
bloemsteel omhoog groeit. Deze is bezet met talloze zachtroze bloemen. De plant bloeit van
begin juni tot in september.
'Rosie ' ontstond als mutant in Verbascum ' Jackie', een cultivar waaraan enkele jaren geleden
een Gouden Medaille op Plantariurn werd toegekend.
Veronica 'Goldwell'
Zilveren Medaille
INZENDER: Blooms of Bressingham, Barberton,
Ohio, Verenigde Staten
WINNER: Peter Briggs, Bentley, Farnham, Verenigd Koninkrijk, 2004.
Bodembedekkende vaste plant met een breed
spreidende groeiwijze. De bladeren zijn donkergroen met een relatief brede heldergele rand. De
bladeren verbranden niet tijdens zonnige en
warme periodes. De bloemen, die in de zomer
openen, zijn diepblauw met een lichter hart.
Voornaamste sierwaarde is de combinatie van de
diepblauwe bloemen met het helder gekleurde
loof. Hierdoor is ' Goldwell' een kleurige en
veelzijdige borderplant
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC; adviesbureau sortiment.

Verbascum 'Rosie' PBR
Gouden Medaille
Beste Nieuwigheid Plantarium 2005

INZENDER/WINNER: Rijnbeek en Zoon BV, Boskoop, 2003.
Het sortiment Verbascum is de laatste jaren sterk
gegroeid. Logisch, het zijn sterke zomerbloeien-

Summwy

At the trade show "Plantarium 2005 " 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). Four plants received gold medal, sixteen
plants received si/ver medals and sixteen plants received bronze medals.
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