' Drum and Bass' wordt circa 50 cm hoog en
heeft iets glimmend, middengroen blad. De talloze kleine bloemen staan in forse pluimen en
zijn warm donkerroze. Het is een sterke bloemkleur die ook in knop al goed zichtbaar is.

Plantarium 2004
R. T. Houtman

Astilbe 'Rock and Roll'
Gouden Medaille

Van 25 tlm 28 augustus 2004
organiseerde de Stichting Vakbeurs
voor de Boomkwekerij de jaarlijkse
vakbeurs Plantarium. Zoals
gebruikelijk worden ieder jaar
nieuwe producten ter keuring
aangeboden, die op sier- en
gebruikswaarde worden beoordeeld
en gekeurd. Deze keuringen werden
in 2004 wederom onder auspiciën
van de KVBC gehouden. Er werd
gekeurd door een speciaal voor
deze gelegenheid samengestelde
subcommissies en volgens het
keuringsreglement 'Keuringen van
nieuwe planten op beurzen of
andere commerciële presentaties'.
In totaal zijn 102 planten ter keuring aangemeld; 5 cultivars kwamen
niet voor keuring in aanmerking. Dit waren bijvoorbeeld oude cultivars
of niet toonbaar materiaal. Van de planten die wel werden gekeurd,
werden er 17 bekroond met een Bronzen Medaille, 9 met een Zilveren
Medaille en 6 met een Gouden Medaille. Deze bekroningen werden in
de vorm van certificaten toegekend.
Acer palmaturn 'Taylor'
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Boskoop.
WINNER: D. van der Maat Japanese Maples,
Boskoop, 1999.
Breed opgaande bladverliezende struik tot enkele meters hoog. Bladeren gewoonlijk met
vijf zeer diep ingesneden lobben en een gezaagde bladrand. In het voorjaar zijn de bladeren groen met een brede dieproze tot oranjeachtig roze rand. Later in het seizoen kleurt het
blad donkerder groen en zijn de gekleurde randen smaller en crèmekleurig tot iets rozeach86
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tig. Tijdens de tweede groeiperiode in de
zomer toont ' Taylor' opnieuw een heldere
bladkleur.

Agapanthus 'Velvet Night' (Tubular Groep)
syn. Agapanthus inapertus 'Velvet Night'
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Oprins Plant, Rijkevorsel
(B), 2004.
A. inapertus is een bladverliezende soort die
van nature in Zuid Afrika voorkomt. In tegenstelling tot de meeste Agapanthus, bloeit deze
soort met hangende buisvormige bloemen. De
bloemkleur varieert van 1icht violetblauw tot

INZENDER: Inspirationplant e.v., Hillegom en
Pothos Plant, Honselersdijk.
WINNER: H. van Duin, Heemskerk, 2001 .
Evenals de hierboven beschreven ' Drum and
Bass' is ook ' Rock and Roll' een hybride van A.
chinensis. 'Rock and Rol!' wordt ca. 60 cm
hoog. De bladeren zijn iets glimmend en donkergroen. Ze contrasteren goed met de helderwitte bloempluimen. Zeer opvallend zijn de
rode bloemstelen, die de gehele plant een mooi
uiterlijk geven.

Berberis thunbergii 'Starburst'
Bronzen Medaille
/

81. Acer palmaturn 'Taylor'
diep violetblauw. 'Velvet Night' werd in Zuid
Afrika als zaailing gevonden en bloeit met donkerviolette tot donker paarsblauwe bloemen.
De bloemen zijn circa 3,5 cm lang. De bladeren
zijn relatief lang en vrij breed voor een cultivar
van deze soort. Ondanks het feit dat 'Velvet
Night' bladverliezend is, moet deze plant 's
winters toch enigszins beschermd worden tegen
de vorst. Als kuipplant is Agapanthus ideaal.

Astilbe 'Drum and Bass'
Zilveren Medaille
INZENDER: Inspirationplant e.v., Hillegom en
Pothos Plant, Honselersdijk.
WINNER: H . van Duin, Heemskerk, 2001.
Astilbes zijn sterke vaste planten met een breed
opgaande groeiwijze. De pluimvormige bloeiwijzen zijn aantrekkelijk en in vele kleuren en
nuances in het sortiment aanwezig. Tijdens
Plantarium 2004 werden zes nieuwe Astilbe
cultivars ingezonden allen hybriden van A. chinensis. Deze nieuwe cultivars hebben allen een
gedrongen groeiwijze en een rijke bloei over
een lange periode (één van de invloeden van A .
chinensis). Ze zijn niet alleen als tuinplant te
gebruiken, maar ook prima geschikt als containerplant op terras of balkon.

INZENDER: Valkplant, Boskoop en New Place
Nurseries, Pulborough (UK).
WINNER: Steve Yandall, Rainbows End Nursery,
Penzance (UK), 2003.
' Starburst' ontstond uit een bewuste kruising tussen B. thunbergii 'Rose Glow' en B. thunbergii
' Harlequin'. Het is een compacte heester met
bont blad. De jonge scheuten zijn roze met lichtgroene en crèmekleurige nuances. Het volwassen
blad is sterk wit gemarmerd op een groene ondergrond. De herfstkleuren van 'Starburst' zijn eveneens erg opvallend. Het blad kleurt diep oranjerood met lichter rode en crèmekleurige vlekjes.
'Starburst is prima geschikt als tuinplant. Ook
in een pot groeit de plant goed, en zijn de
herfstkleuren soms nog spectaculairder.

Calocephalus brownii ' Challenge'
Bronzen Medaille
INZENDER/WINNER: Florensis, Hendrik-IdaAmbacht, 2004.
Calocephalus is een klein geslacht behorend tot
de Asteraceae. Er zijn circa 18 soorten die allen
inheems zijn in Australië. De meeste soorten
zijn opvallende bladplanten, zo ook C brownii.
Door de goede vertakking vormt ' Challenge'
een compacte bossige plant. Daarbij heeft de
plant opvallend grijswit loof. ' Challenge' is geschikt als potplant of als éénjarige in de border.
Het is bij uitstek een contrastplant in combinatie met donkere planten.
Dendraflora nr 41 2004
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82. Berberis thullbergii 'Starburst'

Clematis 'Ashva'
Bronzen Medaille
INZENDER: Baumschule Adrian Straver, Emmerich (D) .
WINNER: L. Bakevicius & S. Rinhevciaus, Sianliai, Litouwen, 1992
In het grote geslacht Clematis worden jaarlijks
tientallen nieuwe cultivars benaamd. Ondanks
het feit dat ' Ashva ' meer dan tien jaar geleden
werd benaamd, is deze plant buiten de Batlische staten nog nauwelijks bekend. Het is een
compact groeiende klimplant die een hoogte
van 2 tot 3 m zal bereiken. Vanjuni tot en met
september bloeit 'Ashva ' met warmpaarse
bloemen tot circa 10 cm doorsnede . Ieder
bloemblad heeft een donker rozerode band in
het centrum. Gewoonlijk bestaan de bloemen
uit zes bloembladen.

Clematis ' Cieminov51 ' (SAPHYRA INDIGO)
Bronzen Medaille
INZENDER: SAPHO, La Ménitré (F) .
WINNE R: INRA/SAPHINOV, Angers (F),
2004
'Cleminov51 ' is een bescheiden maar opvallende klimplant die ontstond uit een kruising tus-
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83. Clematis 'Cieminov51' (SAPHYRA
sen C. integrifolia 'Olgae ' en C. 'The President'. Mede vanwege de invloed van C. integrifolia wordt deze cultivar slechts 1 tot 1,2 m
hoog. De bloemen openen vanaf juni tot in de
herfst en zijn violetpaars. Ze zijn circa 10 cm in
doorsnede en bestaan uit 4 tot 6 bloemblaadjes.
Door de gedrongen groei en rijke bloei leent
' Cleminov51 ' zich prima om aan een korte stok
of in een pot met drie stokken te worden gekweekt.

Dicmtra 'Candy Hearts'
Zilveren Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINN ER: Akira Shiozaki, Fukugawa City,
Japan, 2003 .
Tijdens Plantarium 2003 werden twee nieuwe
Dicentra cultivars getoond. Beide werden ontwikkeld uit kruisingen tussen Dicentra eximia
enD. peregrina . De dieproze bloeiende cultivar
' Candy Hearts ' werd met een Bronzen Medaille bekroond. Het is een gezonde en rijkbloeiende plant die circa 30 cm hoog wordt. De bladeren zijn fijn van textuur en zilverig blauwgroen,
een eigenschap die de ' Candy Hearts ' van D.
peregrina heeft geërfd. Vanaf half april tot
begin oktober bloeit ' Candy Hearts ' met dieproze bloemen die in opvallend vet1akte trossen
staan.

Coprosma 'Fire Burst'
Bronzen Medaille
INZENDER: Ron Steenland, Boskoop en Van
Vliet New Plants, Boskoop.
WINNER: Richard G. Ware, Napier, Nieuw Zeeland, 2001.
Compact wintergroen heestertje met attractief
glimmend blad. De habitus is breed spreidendopgaand, maar steeds gedrongen. De eironde
tot ovale bladeren zijn donkergroen met een relatief brede oranje rand. In oudere bladeren verkleurt het oranje naar oranjerood tot dieprood.
In de herfst en winter kleurt het blad donkergroen met vlammend oranjerode tinten. Vanwege de beperkte winterhardheid prima te gebruiken als border- of kuipplant.

INDIGO)

Euollymus japonicus 'Goldbolwi'''BR
(EXSTASE)

Bronzen Medaille

84. Coprosma 'Fire Burst'

INZENDER: Boomkwekerij Bolwijn v .o.f. uit
Putten en F.N. Kempen uit Mijdrecht
Wintergroen heestertje met een compacte,
breed opgaande habitus. Het goudbonte blad is
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zeer opvallend. Het is smal eivormig en diep
goudgeel met een smalle tot zeer smalle donkergroene rand. Van een afstand lijkt de plant
eerder geelbladig dan bontbladig.
'Goldbolwi' is bij uitstek geschikt voor gebruik
als multifunctioneel gewas.

INZENDER: Oprins Plant, Rijkevorsel (B).
WINNER: J. van der Palen, Valkenswaard, 2003.
Niet-woekerende, winterharde Bamboe met een
opgaande groeiwijze tot circa 3,5 meter. De
jonge scheuten zijn groenig paars gekleurd, wat
een aantrekkelijk contrast geeft tegen de roodbruine schutbladeren. Het blad is met zo'n 1,5
tot 2 centimeter relatief smal en daardoor erg
decoratief. 'Asian Wonder' kan als solitair, afscheiding of als kuipplant worden gebruikt.
Deze plant vormt een goed alternatiefvoor Fargesia nitida of F. murieliae.

Gypsophila repens 'Silver Carpet'
Zilveren Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Kwekerij De Hulsthof, Noordwijkerhout, 2004.
Dit gipskruid heeft een breed spreidende tot
bijna kruipende groeiwijze. Hoewel de meeste
soorten en cultivars van Gypsophila gekweekt
worden als snijbloem, biedt ' Silver Carpet'
extra sierwaarde in de vorm van aantrekkelijk
bont blad. De lancetvormige blaadjes zijn groen
met relatief brede, helder crèmewitte randen.
De bladeren zijn stevig en lijken niet snel terug
te lopen naar volledig groene bladeren. Van een
afstand gezien lijkt deze plant eerder "witbladig" dan bontbladig. De bloemen openen zich
van juni tot september en zijn zeer lichtroze.

Hydrangea macrophylla 'Youmefour'
85. Euonymusjaponicus 'Goldbolwi' (EXSTASE)

Euphorbia 'Nothowlee' (BLACKBIRD)
Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Notcutts Nurseries, Woodbridge (UK), 2004.
Compact groeiende vaste plant met een breed
opgaande groeiwijze, uiteindelijk uitgroeiend
tot een vrijwel ronde plant. Het jonge loof is
donker purperrood. Later in het vomjaar verkleurt het donker purpergroen, terwijl de jongste bladeren steeds purperrood blijven. In april
bloeit de plant met groengele bloemen omgeven door purperrode schutbladen, die goed contrasteren met het blad. 'Nothowlee' werd gevonden als mutant in E. 'Charam' (REDWING).
De zeer lange periode dat de plant verhandeld
kan worden is een belangrijk positief aspect van
deze plant.

Fargesia scabrida 'Asian Wonder'
Bronzen Medaille
90

Dendraflora nr 41 2004

86. Hydrangea macrophylla ' Youmefour'

(PASSION)

phylla is ' Youmefour' een bijzonder goede aanwinst en mede vanwege de goede presentatie
besloot de Keuringscommissie deze plant het
predikaat "Beste Nieuwigheid van Plantarium
2004" te geven.

(PASSION)

(Lacecap Groep)
Gouden Medaille
INZENDER: Plantipp BV, Vianen.
WINNER: Ryouji Irie, Kyoto, Japan.
Breed opgaand groeiende heester met middengroen blad. Het is een zogenaamd "Lacecap"
type, wat inhoudt dat de bloemen in platte tot
iets afgeronde schermen staan. Aan de randen
van de schermen bevinden zich de steriele bloemen. Deze zijn donker lilaroze en bestaan uit
circa 15 tepalen. Hierdoor lijken zij gevuldbloemig. Meest opvallende en vernieuwende
aspect van 'Youmefour' is dat ook de fertiele
bloemen in het hart van ieder scherm gevuld
zijn. Het gevolg is dan ook dat de bloeiwijzen
zeer vol zijn en dat de kleuren erg goed tot hun
recht komen. De fertiele bloemen zijn aanvankelijk groenig roze, maar kleuren spoedig dezelfde kleur lilaroze als de steriele randbloemen.
In het enorm grote sortiment Hydrangea macro-

Hydrangea macrophylla 'Sheila'
(DUTCH LADIES)

(Lacecap Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER: Handelskwekerij "De Riethof',
Brielle.
WINNER: Sidalco bv, Nootdorp, 2002.
Evenals de hierboven beschreven 'Youmefour'
is ook ' Sheila' een zogenaamde Lacecap. In het
centrum van de platte bloemschermen staan talloze donkerroze fertiele bloemetjes. De steriele
randbloemen zijn lichtroze, waarbij ieder
bloemblaadje een donkerroze rand heeft. Ook
'Sheila' is een aantrekkelijke plant voor gebruik
in de tuin of in een pot op terras of balkon.

Hypericum 'Kolmarest'
STAR)
Zilveren Medaille

(MAGICAL

RED

INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom en

Gebr. Kolster BV, Boskoop.
WINNER: Floribreed VOF, Heelsum, 2004.
Hypericum is de laatste jaren uitgegroeid tot
een veelzijdig geslacht waarin zowel tuinplanten als snijheesters een belangrijke rol vervullen. Een toepassing die de laatste j aren steeds
meer opgang krijgt is het gebruik als potplant.
Evenals bij de cultivars die gebruikt worden als
snijheester vormen de vruchten de voornaamste
sierwaarde.
' Kolmarest' is een compact groeiend, bossig
struikje. De gele bloemen openen in juli en
worden spoedig daarna gevolgd door felrode
vruchten. Hoewel de vruchten relatiefklein zijn
vallen ze wel goed op. Onder ieder vruchtj e is
de relatief grote, groene kelk duidelijk zichtbaar. Hierdoor lij ken de vruchtjes (met enige
fantasie) op kleine stetTetjes.

Lavandula stoechas ' Anouk'
Bronzen Medaille
INZENDER: Gebr. van de Salm, Boskoop.
WINNER: Koning Smit Holding NV, Sappemeer, 2003.
Het sortiment Lavandula stoechas is de laatste
jaren sterk gegroeid. Kenmerkend voor deze
soort zijn de opvallende "kuifjes" die bovenop
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de bloemaartjes staan. Het aromatische blad en
de mooi gekleurde bloemen zijn de voornaamste positieve eigenschappen van deze planten,
die zich zeer goed in potten of bloembakken
thuis voelen. Daarnaast dragen ze sterk bij aan
een zomerse sfeer in de tuin. 'Anouk' , vernoemd naar de dochter van de inzender, is een
bossige plant met een breed opgaande groeiwijze. De bladeren zijn vrij grijs van kleur en de
bloemen zijn donkerviolet met helderpaarse
"kuifjes". De bloemen zijn dus erg contrastrijk,
zowel in de aatijes als in combinatie met het
blad. De robuustheid maakt deze plant weinig
gevoelig voor transportschade.
Leptospermum scoparium 'Darkly Red'
Bronzen Medaille
INZENDER! WINNER: Boomkwekerij Hoekert
B.V., Oldebroek, 2003.
Leptospermum is een geslacht van voornamelijk Australische en Nieuw-Zeelandse heesters.
De meeste soorten hebben kleine, smalle blaadjes en sommige soorten en cultivars worden
speciaal voor de fraaie, wit tot donkerpaarse
bloemen gekweekt.

' Darkly Red' is een zeer dicht vertakt, compact
heestertje met een ietwat onregelmatige, brede
groeiwijze. Het fijne blad is zeer donkerpurper.
In het voorjaar verschijnen de donkerrode bloemen die goed met het loof combineren. Prima
geschikt als potplant of in bloembakken op terras of balkon.
Libertia 'Taupo Sunset'
Bronzen Medaille
INZENDER: Van Vliet New Plants BV, Boskoop.
WINNER: Taupo Native Plant Nursery, Taupo,
Nieuw Zeeland, 1998.
Libertia is een klein geslacht van aan Iris verwante vaste planten die van nature op het zuidelijk halfrond voorkomen. Ze staan pas sinds
kort in de belangstelling, vooral vanwege de
opvallend gekleurde bladeren en hun exclusieve uiterlijk. 'Taupo Sunset' wijkt af van de andere soorten doordat het blad niet egaal van
kleur is, maar gestreept. In de bladeren zijn
donker olijfgroen, en lichter groen, geel, oranje
en paarsrood gestreept. Het is een bescheiden
vaste plant die circa 40 cm hoog wordt en op
verschillende manieren te gebruiken is.

Lonicera nitida ' Bright Eyes'
Zilveren Meda_ille
INZENDERIWINNER: Boomkwekerij Hoekert
B.V., Oldebroek, 2004.
Bontbladige Lonicera met een dichte, breed piramidale groeiwijze. De jonge scheuten zij n
geelgroen, maar het volwassen blad is donkergroen met een opvallend wit tot crèmekleurig
randje. ' Silver Beauty' is een oudere witbonte
cultivar, maar deze plant groeit veel forser en is
veel minder sprekend in loofkleuren. ' Bright
Eyes' is winterhard en heeft daardoor een breed
toepassingsgebied.
Malus ' Fontana'
Bronzen Medaille
INZENDER: Baumschule Heino und Uwe Berens
GbR, Edewecht (D).
WINNER: Jan Zima, Turnov, Tsjechië, 2002.
Zeer opvallende sierappel die zich kenmerkt
door een hangende groeiwijze. Het is een gezonde struik die in hoge mate schurftresistent
zou zijn. De glimmende blad is donkergroen. In
het voorjaar bloeit 'Fontana' met sierlij ke witte
bloemen die een lichtroze hart hebben. Vanaf
de tweede helft van de zomer is de plant getooid met helderrode sierappeltjes.
Het voornaamste gebruik is als op stam gekweekte struik. Zowel de bloemen als de vruchten waren tijdens Plantarium 2004 niet zichtbaar.
Phlox ' Elisabeth' (Paniculata Groep)
Bronzen Medaille
INZENDER: Compass Plants BV, Hillegom.
WINNER: Eternal Plant Boy! BV, Boy!, 2003.
Phloxen zijn sterke en populaire zomerbloeiende vaste planten. Zo ook de bontbladige ' Elisabeth'. De bladeren zijn heldergroen met een onregelmatige brede crèmekleurige tot crèmegele
rand. De bloemen, die in dichte pluimen op de
stengels staan, zijn egaal dieproze. Het contrast
tussen bloemen en bladeren is enonn groot en
maakt 'Elisabeth' een zeer opvallende plant.
Phy tolacca americana ' Silberstein'
Bronzen Medaille

87. Libertia 'Taupo Sunset'
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INZENDER: Degenhardt Vaste Planten, Boskoop.
WINNER: Steve Silberstein, Steward, Ohio
(USA), 200 1.
Breed opgaand groeiende vaste plant tot een
hoogte van circa l m. De kruidachtige stengels

zijn helderrood tot iets purperrood, terwijl de
grote ovale bladeren helder groenig geel tot
lichtgeel met vele kleine groene vlekken zijn. In
de tweede helft van de zomer verschijnen de
kleine groen met witte bloemen in compacte
trossen. Deze worden gevolgd door glimmend
donkenode bessen die spoedig zwart kleuren.
Deze zeer opvallende en contrastrijke cultivar
ontstond als sport in P. americana.
Polemonium reptans ' Stairway to Heaven'
Zilveren Medaille
INZENDER: CNB (ba), Lisse.
WINNER: Sunny Border Nurseries, Kensington,
Connecticut (USA), 2003.
Kruipende vaste plant tot circa 30 cm hoogte.
De oneven geveerde bladeren bestaan uit 13
ovale blaadjes. Deze zijn heldergroen met een
brede crèmewitte rand. In jonge bladeren is de
rand geelgroen tot crèmegeel met rozeachtige
tinten. De bloemen verschij nen in de zomer en
zij n blauw van kleur.
P. repfans is een sterke vasteplant die groeikrachtiger is dan de bekendere P. caeruleum en
kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
Prunus padus ' Red Bali'
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Marcel van Nijnatten en Zn
B.V., Zundert, 2004.
Bolvormige struik, ontstaan als heksenbezem in
P. padus 'Colorata' . Het j onge schot is opvallend donkerrood en het blad kleurt later in de
zomer bruinrood. De bloemen verschijnen in
het late voorjaar en zij n zeer licht roze. 'Red
Bali ' wordt bU voorkeur als (hoog) stam gekweekt. Hierdoor ontstaat een kleine boom die
goed toegepast kan worden op pleinen, in smalle straten en in (kleine) particuliere tuinen.
De planten die op Plantarium werden getoond
vielen op door de prima presentatie als hoogstam.
Rhus typhina ' Bailtiger' (TtGER EYES)
Gouden Medaille
INZENDER: Notcutts Nurseries, Woodbridge,
Engeland.
WINNER: Bailey Nurseries Inc., St. Paul, Minnesota (USA), 2003.
Compacte, breed uitgroeiende bladverliezende
heester. 'Bailtiger' ontstond als spmi in R. typhina ' Laciniata' en net zoals bij 'Laciniata' zij n
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spreidende groeiwijze. De bladeren zijn donker
bruingroen met brede roze tot witte randen. In
het voorjaar zijn de randen meer roze, terwijl ze
's zomers witter zijn. Hierdoor krijgt de plant
een driekleurig effect. In het voorjaar bloeit
' Verweig' met donker paarsroze bloemen.

de bladeren geveerd en zeer diep ingesneden. 's
Zomers zijn de bladeren licht geelgroen en in
de herfst kleuren deze diep goudgeel. De bladeren kleuren goed met de ietwat roodachtige takken van de plant. 'Bailtiger' groeit compacter
dan 'Laciniata'. Het is een goed vertakkende
plant die wellicht in het openbaar groen toegepast kan worden.

Rosa 'Jacwhink'

' Verweig' werd als sport gevonden in W flo rida 'Tango' . De kleurencombinatie van het blad
is uniek in het sortiment W eigela.

R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC

Summary

Bronzen Medaille

At the trade show "Plantarium 2004" new plants were assessed fortheir 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 forjudging
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).

INZENDER: Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
WINNER: Jackson and Perkins, Medford, Oregon (USA), 2004.
Breed spreidend groeiende roos met bodembedekkende eigenschappen. De bladeren zijn
glimmend donkergroen en lijken niet erg gevoelig voor meeldauw en sterroetdauw. De bloemen verschijnen in forse trossen. Ze hebben een
doorsnede van circa 5 cm, zijn enkelbloemig en
lichtroze. De bloemen schonen goed, waardoor
de plant er niet snel rommelig uit zal gaan zien.
De bloeitijd loopt van juni tot in oktober.
88. Weige/a florida 'Verweig' (MONET)

Salvia greggii 'Hot Lips'
Zilveren Medaille
INZENDER: Degenhardt Vaste Planten, Boskoop.
WINNER: Richard Turner, Strybing Arboretum,
San Francisco, Californië (USA), 2004.
Opgaand groeiende vaste plant met middengroene, ovale bladeren die aromatisch geuren
bij wrijven. De bloemen verschijnen vanafmidzomer tot in de herfst. Ze staan in losse, opstaande pluimen. De afzonderlijke bloemen zijn
zeer opvallend van kleur. De bovenste helft van
iedere bloem is zuiver wit, terwijl de lip helderrood is. In de cultivarnaam wordt hiernaar verwezen. Onder invloed van de temperatuur kunnen de bloemen echter geheel wit zijn (koud
weer) of geheel rood (warm weer). Het maakt
'Hot Lips' tot een erg "vrolijk" uitziende plant.
De in de Verenigde Staten inheemse soort S. greggii is in West-Europa over het algemeen onvoldoende winterhard en zal daarom als een
kuipplant behandeld moeten worden.

Salvia nemorosa 'Sensation Rose'

blauw of violet. ' Sensation Rose' is een compacte en bossig groeiende plant die al op jonge leeftijd rijk bloeit. De bloemen staan in compacte
opstaande trossen en zijn lichtpaars. De donkerpurperen kelkjes contrasteren goed met de bloemen, zodat deze wat warmer van kleur lijken.

Sedum 'Samuel Oliphant'
Bronzen Medaille
INZENDER: CNB (ba), Lisse.
WINNER: John Casertano, Chesire, Connecticut
(USA), 2004.
Opgaand groeiende vaste plant tot een hoogte
van circa 50 cm. De bladeren zijn opvallend
bont gekleurd. De relatief dikke, vetplantachtige bladeren zijn donker grijsgroen tot purpergroen met een licht paarsrode tot crèmekleurige
rand. De bloemen staan in compacte eindstandige schermen bijeen. Ze zijn crèmewit en openen rond eind augustus tot eind september. Het
is vooral het opvallend gekleurde blad van 'Samuel Oliphant' dat de aandacht trekt.

Gouden Medaille

Weigelajlorida 'Verweig' (MONET)
INZENDER! WINNER: Florensis, Hendrik-IdaAmbacht, 2004.
Salvia nemorosa zijn sterke vaste planten die
goed in borders en potten toegepast kunnen worden. De kleuren variëren van wit tot donker94

Dendraflora nr 41 2004

Gouden Medaille
INZENDER/WINNER: Bert Verhoef Boomkwekerij, Hazerswoude, 2003.
Opvallende nieuwe cultivar met een breed

Gold Medal:
Astilbe 'Rock and Rol! '
Euphorbia 'Nothowlee' (BLACKB!RD)
Hydrangea macrophylla 'Youmefour' (PASS/ON) (Lacecap Group) & best novelty of Plantarium
2004
/
Rhus typhina 'Bailtiger' (TIG ER EYES)
Salvia nemorosa 'Sensation Rose'
Weigelaflorida 'Verweig' (MONET)
Si/ver Medal:
Aeer palmatum 'Taylor'
Astilbe 'Drum and Bass'
Dicentra 'Candy Hearts'
Gypsophila repens 'Silver Carpet'
Hyperic~tn1 'Kolmarest ' (MAGICAL RED STAR)
Lonicera nitida 'Bright Eyes '
Polemonium replans 'Stairway to Heaven '
Prunus padus 'Red Bal!'
Salvia greggii 'Hot Lips'
Bronze Medal:
Berberis thunbergii 'Starburst'
Agapanthus 'Velvet Night' (Tubular Group)
Calocephalus brownii 'Challenge'
Clematis 'Ashva'
Clematis 'Cleminov51' (SAPHYRA INDIGO)
Coprosma 'Fire Bw-st'
Fargesia scabrida 'Asian Wonder'
Hydrangea macrophylla 'Sheila' (DurcH LADIES) (Lacecap Group)
Lavandula stoechas 'Anouk'
Lepraspermum scoparium 'Dar/dy Red'
Libertia 'Taupo Sunset'
Malus 'Fontana'
Phlox 'Elisabeth' (Paniculata Group)
Phytolacca americana 'Silberstein'
Rosa 'Jacwhink'
Sedum 'Samuel Oliphant '
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