Groot Groen 2004
R.T. Houtman

Van 6 tot en met 8 oktober 2004
vond in Zundert de vakbeurs Groot
Groen plaats. Groot Groen wordt
jaarlijks georganiseerd door de
Stichting Afzetbevordering
Grootgroenproducten (S.A. G.).
Wederom bood de organisatie de
gelegenheid aan inzenders om
nieuwe gewassen te laten keuren.
De keuringen werden uitgevoerd
door de Keuringscommissie van
de KVBC. Evenals tijdens de
keuringen op Plantarium werden
de gewassen beoordeeld op sier- en
gebruikswaarde. Dit gebeurde
volgens het reglement "Keuringen
van nieuwe planten op beurzen of
andere commerciële presentaties". Voor de keuring op Groot Groen 2004
werden 15 nieuwe gewassen aangemeld en gekeurd. Zeven gewassen
werden bekroond: twee met een Bronzen Medaille, drie met een Zilveren
Medaille en twee met een Gouden Medaille.

De volgende gewassen werden bekroond:

Aster ' Dasfour'PBR (TONGA®)
Bronzen Medaille
INZENDER: Hobaho/Exceptio bv, Lisse.
WINNER: Bartels Breeding bv, Aalsmeer,
1995.
'Dasfour' is één van de vier nieuwe pot-Asters
die door Hobaho/Exceptio uit Lisse op Groot
Groen werden ingezonden . Deze cultivars hebben allen een lage en compacte groeiwijze en
werden speciaal ontwikkeld voor de teelt en
afzet als potplant. Volgens de winner zijn ze
nauwelijks gevoelig voor meeldauw en andere
schimmelaantastingen.
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rand. De jonge twijgen zij n purperbruin van
kleur, wat een mooi contrast geeft met het blad.
In de herfst kleurt het blad roze met groen.
'Pevé Foggy' groeit iets compacter dan 'Milky
Way' . Met name het grijsgroene centrum van de
bladeren is uniek binnen het sortiment C. kousa.
De toepassingsmogelijkheden van 'Pevé Foggy'
zijn gelijk aan die van andere (bontbladige) Cornus kousa; als solitair of in kleine groepen.

Juniperus horizonta/is 'Monber' PBR
(IeEE BLUE®)
Zilveren Medaille
INZENDER: W im Streng BV, Boskoop.
WINNER: Willis A. Bergman, Quincy, Illinois
(USA), 1996.
Zeer platgroeiende cultivar die ontstond als sport
in Juniperus horizonta/is 'Wiltonii '. Het is een
gezonde bodembedekkende conifeer met opvallend, bijna oplichtend grijsblauw loof.
'Monber' heeft weinig last van taksterfte en is te
gebruiken in kleine en middelgrote plantvakken.
Maar ook in troggen en plantenbakken kan deze
plant goed worden toegepast. De plant is prima
winterhard. Deze plant werd door de Monrovia
Nursery uit Azusa, Californië in de Verenigde
Staten geïntroduceerd.

Metrosideros kermadecensis 'Twisty'
Zilveren Medaille
INZENDER: Van den Dool Botanie, Boskoop.
WINNER: N ieuw Zeeland, voor 2002.
Metrosideros is een klein geslacht van visueel
aantrekkelijke planten uit Nieuw Zeeland en eilanden in de Stille Oceaan. Het zijn groenblijvende planten met relatief dikke, soms bonte
bladeren.
'Twisty' heeft een ietwat losse, maar toch
compacte groeiwijze. De bladeren zijn groen
met een gele vlek in het hart. Zoals de naam al
doet vermoeden zijn de bladeren iets gedraaid.
'Twisty' is onvoldoende winterhard om in de
tuin te gebruiken, maar kan prima als pot- of
kuipplant toegepast kan worden.

Prunus laurocerasus 'Gajo 'PBR
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Nouws-Verheijen, Zundert,
2004 .
Zeer compact groeiende cultiv.ar die als sport in
P. laurocerasus 'Otto Luyken ' werd gevonden.
De p lant groeit duidelij k compacter dan 'Otto
Luyken. De habitus is breed opgaand en is dicht
vertakt. De bladeren lijken enigszins op die van

De bloemen van ' Dasfour' (TONGA) hebben een
opvallende paarse kleur met een diepgeel centrum. Ze zijn halfgevuld.
Dankzij de korte teeltduur kan in één seizoen al
een visueel aantrekkelijke plant in pot worden
gekweekt.

Cornus kousa 'Pevé F oggy'
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: P. Vergeldt, Lottum, 2003.
Deze nieuwe Cm-mts kousa cultivar ontstond
als sport in C. kousa 'Milky W ay '. In tegenstelling tot de groenbladige 'Milky Way' heeft
' Pevé Foggy' bont blad. Het blad is grij sgroen
met een smalle maar opvallende, zilverw itte

77. Juniperus horizonta/is 'Monber' (IeEE B LUE)
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78. Metrosideros kermadecensis 'Twisty'

79. Sorbus 'Fianrock' (AUTUMN SPIRE)

'Otto Luyken', maar zijn bijna de helft kleiner.
Ook de bloei doet aan ' Otto Luyken' denken,
maar de trossen zijn iets kmier. De bloemen
zijn wit en staan in opstaande trossen.
'Gajo' is prima geschikt om te gebruiken in
lage haagjes, als bolvorm of in blokken, zowel
in de particuliere tuin als in het openbaar groen.
Vanwege het vernieuwende karakter en brede
toepasbaarheid werd 'Gajo' door de Keuringscommissie bekroond met het predikaat "Beste
Nieuwigheid Groot Groen 2004".

Thuja plicata 'Whipcord'
Zilveren Medaille

Sorbus 'Flanrock'
Gouden Medaille

rsR (AUTUMN SPIRE®)

INZENDER: Van Vliet New Plants B.V. , Boskoop.
WI NNER: Flannery's Nurseries, Staplestown,
N aas, Ierland, 2001.
Fraaie nieuwe Sarbus cultivar die ontstond als
zaailing vanS. 'Joseph Rock' . 'Flanrock' valt
direct op door de slank opgaande groeiwijze. Al
op jonge leeftijd toont de plant z'n fastigiate
groei. De geveerde bladeren zijn donkergroen
en kleuren in de herfst diep purperrood tot purper. De kleine witte bloemen staan in schermen
bijeen en worden in de herfst gevolgd door helder geeloranje vruchten.
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INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne
WINNER: Drakes Crossing Nursery, Silverton,
Oregon (USA), voor 2002.
Mooie, compact groeiende cultivar met een
dichte, sierlijk overhangende vertakking. De
plant heeft al vanaf jonge leeftijd een bolvormige habitus en zal later wat meer afgeplat bolvormig worden. Na 10 jaar zal 'Whipcord'
circa 70 cm hoog zal zijn.
De takjes zijn "draadachtig", zonder zijtakjes.
De toppen van de takjes zijn iets verdikt, waardoor ze het uiterlijk van een zweep krijgen
(whipcord =zweep). Het loof is groen en ook in
de winter verkleurt het nauwelijks. 'Whipcord'
werd door Iseli Nurseries uit Boring, Oregon in
de Verenigde Staten in 1986 op de markt gebracht.

80. Thuja plicata 'Whipcord'

Summary
· h tmg
· Alfize tb evorde1u
-' 1g
The trade show "Groot Groen" (October 2004) was organizedby "St1c
Grootgroenprodukten" in Zundert. Plants have been judged on their arnamental and util~ty
value by a special judging committee, organised by the Royal Boskoop Hortlcultural Soc1ety.
The plants were judged accat-ding to the rules f or plants on trade shows, whtch means bath the .
value of the new plant for the nursery business, and the quality of the p lant matenal presented lS
taken into account.
Prunus laurocerasus 'Gajo ' and Sarbus 'Flanrock' (AuTUMN SPI RE) received gold medals. .
Junipents horizonta/is 'Monber' (!CEE BLUE), Metrosideros kermadecensis 'Twisty : and. Th~l)a ,
plicata 'Whipcord' gat silver medals. Aster 'Dasfour' (TONGA) and Catmts kousa Peve Foggy
received bronze medals.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC
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