Groot Groen 2002
R. T. Houtman

Van 1 tot en met 3 oktober 2003
werd in Zundert voor de twaalfde
keer de vakbeurs Groot Groen georganiseerd. Groot Groen werd ook
deze keer georganiseerd door de
Stichting Afzetbevordering Grootgroenproducten (S.A. G.). Voor de
vijfde keer bood de organisatie de
gelegenheid om nieuwe gewassen
te keuren. De keuringen gebeurden
door de Keuringscommissie van de
KVBC. De gewassen werden beoordeeld op sierwaarde. Evenals tijdens Plantarium werd gebruik gemaakt van een speciaal voor de
gelegenheid samengestelde commissie. Er werd gekeurd volgens het reglement "Keuringen van nieuwe
planten op beurzen of andere commerciële presentaties".
Voor de keuring werden 8 gewassen aangemeld en gekeurd. Vijf gewassen werden bekroond; drie met een B ronzen Medaille en één met een
Zilveren Medaille en één met een Gouden Medaille. Een korte beschrijving van de bekroonde nieuwigheden.

Chamaecyparis obtusa ' Saffron Spray'
Bronzen Medaille

Sierteeltkwekerij Kools, Deurne
Iseli Nursery, Boring, Oregon (USA),

INZENDER:
WINNER:

1983
Compacte conifeer met aanvankelijk een ietwat
onregelmatige bolvormige habitus. Later vormt
de plant een kop en wordt deze breed piramidaal.
' Saffron Spray' groeit alleen met juveniele naalden. Deze zijn blauwgroen met opvallend gele
groeipunten, wat een bont effect geeft. De plant
lijkt ietwat op Chamaecyparis obtusa 'Snowflake', maar 'Saffron Spray' is geelbont in plaats
van witbont bij ' Snowflake. ' Saffron Spray'
oogt erg fris en "aaibaar". Kan prima als potplant worden gebruikt.

'Saffron Spray ontstond als sport in Chamaecyparis obtusa 'Chabo-yadori' .
L arix gmelinii ' Dortmund'
Bronzen Medaille

André van Nijnatten, Zundert.
Arboretum Tharandt (bij Dresden),
Duitsland, ± 1989
Breed uitgroeiende bladverliezende conifeer met
een afgeplat bolvormige groeiwijze. Hoewel de
plant relatief langzaam groeit (circa 10 cm per
jaar), zal deze toch uitgroeien tot een behoorlijke struik. De zachte naalden zijn frisgroen en
vormen een aantrekkelijk contrast met de vrij
dunne, roodbruine twijgen.
De planten die op Groot Groen gekeurd werden,
I NZENDER:

W INNER:
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Thuja occidentalis_ 'Golden Tuffet'
Gouden Medaille

INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne
WINNER-: Iseli Nursery, Boring, Oregon (USA),
1997
Hoewel deze conifeer als sport in Thuja occidenta/is ' Rheingold' ontstond, heeft 'Golden
Tuffet' een andere groeivorm en kleur dan
'Rheingold'. In tegenstelling tot 'Rheingold' ,
die zowel juveniele als adulte naalden heeft, zijn
bij ' Golden Tuffet' alleen juveniele naalden aanwezig.
'Golden Tuffet' heeft een uniforme, compacte,
kussenvormige groeiwijze. Het loof bestaat uit

relatief lange en brede naaldjes die plat tegen de
oranjebruine twijgen zijn gedrukt. De kleur is
opvallend oranjegeel, maar binnenin de plant
groener.
Het is een sierlijke conifeer die voor diverse visueel aantrekkelijke doeleinden gebruikt kan
worden. Daarnaast kan de plant natuurlijk ook in
de tuin worden toegepast.
'Golden Tuffet' is vernoemd naar het rijmpje:
"Little Miss Muffet", who sat on a tuffet.. ...".
Tuffet betekent in dit geval voetenbankje.

R.T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC

138. Chamaeclyparis obtusa 'Saffron Spray'

waren op een stam veredeld. Vanwege de geringe diktegroei van Larix, moet deze stam steeds
gesteund worden of op een dikkere onderstam
gezet worden. 'Dortmund' lijkt een leuke aanwinst voor kleinere tuinen.
Lonicera nitida 'Daniela'
Zilveren Medaille

INZENDER/WINNER: A. Antonissen, Sprundel,
2002
Deze bladhoudende heester werd als sport gevonden in Lonicera nitida 'Lemon Beauty' . De
plant heeft een breed spreidende habitus met
sierlijk overhangende takken. De bladeren van
'Daniela' zijn donkergroen met een crèmekleurige rand. Deze rand is meer zilverkleurig dan bij
'Lemon Beauty' , maar duidelijk geler dan bij
'Silver Beauty' . 'Daniela' oogt fris en is duidelijk anders dan de bestaande cultivars. Het materiaal dat tijdens Groot Groen werd ingezonden
was van zeer goede kwaliteit.
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Taxus baccata 'Little Gem'
Bronzen Medaille

INZENDER/WINNER: André van Nijnatten, Zundert, 2002
Deze cultivar werd als zaailing gevonden op de
kwekerij van de winner. Het is een vrij platte,
enigszins brede dwergvorm met een zeer gedrongen groeiwijze. Gemiddeld groeit 'Little
Gem' ongeveer 3 tot 5 cm per jaar. De naalden
zijn glimmend donkergroen. Zie voor uitgebreide beschrijving "Taxus - Sortimentsonderzoek
en keuringsrapport" in dit nummer. In dit onderzoek werd de plant bekroond met 2 sterren.
'Little Gem' is een dwergvorm die zeer geschikt
is voor toepassing in kleine tuinen. Ook in kleine tuinen kan deze conifeer worden gebruikt. De
ietwat onregelmatige groeiwijze geeft een sierlijk effect.

139. Thuja occidenta/is 'Golden Tuffet'

Summary
The twelfth trade show "Groot Groen " (1 -3 October 2003) was organized by "Stichting Aftetbevordering Grootgroenprodukten" in Zundert. For the fifth time it was possible to offer plants
to be judged on their arnamental and utility value by a special judging committee, organised by
the Royal Boskoop Horticultural Society. The plants were judged according to the rules for plants
on trade shows, which means both the value of the new plant f or the nursery business, and the
quality of the plant material presenled is taken into account. Thuja occidenta/is 'Golden TufJet'
received a gold medal. Lonicera nitida 'Daniela ' gat a si/ver medal. Chamaecyparis obtusa 'Saf
fron Sp ray', Larix gmelinii 'Dortmund' and Taxus baccata 'Little Gem' received bronze medals.
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