pen worden gebruikt. Ook als potplant zal
'Waldbrunn' niet misstaan.

Groot Groen 2002

Picea omorika 'Pevé Tijn'
(Piet Vergeldt, Lotturn (NL), 1990)

R. T. Houtman
Bronzen Medaille; Inzender: Piet Vergeldt, Lotturn.

Van 2 tot en met 4 oktober 2002 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 sieren gebruikswaarde. 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 9 gewassen aangemeld en gekeurd. Vijf gewassen werden bekroond; vier met
een Bronzen Medaille en één met een Zilveren Medaille. Een korte beschrijving van de bekroonde nieuwigheden.

Klein blijvende conifeer met een compacte, afgeplat bolvormige habitus. Uiteindelijk zal de
plant iets breder dan hoog worden. 'Pevé Tijn'
werd gevonden als sport in P. omorika 'Nana'.
De naalden zijn kort (circa 1,5 cm) en stevig. De
bovenzijde van de naalden is licht groenig geel,
terwijl de onderzijde grijswit is. Omdat de naalden niet in één vlak staan, is ook de onderzijde
van sommige naalden te zien, waardoor een opmerkelijk tweekleurig effect ontstaat.
'Pevé Tijn' kan prima worden toegepast in kleine tuinen of rotstuinen. De plant is zeer winterhard en heeft geen last van zonnebrand. Om een
goede kleur te waarborgen, kan 'Pevé Tijn' het

best op een zonnige plaats worden aangeplant.

Chamaecyparis lawsoniana 'Jeanette'
(C. Stolwijk, Boskoop, 1996)
Bronzen Medaille; Inzender: G.C. Stolwijk &
Co B.V., Boskoop.
'Jeanette' is een compacte conifeer waarvan
men op het eerste gezicht zou denken dat deze
tot de soort C. obtusa behoort. De groeiwijze is
trechtervormig, waarbij het hart van de plant
duidelijk lager ligt als de randen. Het loof is heldergeel van kleur, later wat groener verkleurend.
In 2000 werd 'Jeanette' bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Voor een uitgebreide beschrijving, zie Dendraflora nr. 37, pag.
111.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC, adviesbureau sortiment

/

Agastache 'After Eight'
(Brian Kabbes, Suameer (NL), 2001)
Bronzen Medaille; Inzender: Inspiration Plant
cv, Lisse.
Breed opgaande vaste plant met een dichte habitus, tot circa 60 cm hoog. Het jonge blad is opvallend purpergroen van kleur en kleurt later in
de zomer donkergroen. Bij wrijven geurt het opmerkelijk en aangenaam naar munt. De bloemen
staan in opstaande aren en zijn purperblauw.
Evenals het loof, geuren ook de bloemen naar
munt.
De plant komt uit een kruising tussen A. rugosa
(compact type uit Korea) x A. scrophulariifolia
en A. rugosa (forser type van Japanse herkomst).
' After Eight' is een redelijk winterharde vaste
plant die grote waarde heeft als visueel aantrekkelijk gewas. De compacte habitus en bloeirijkheid zijn een grote toegevoegde waarde.

Agastache 'Pink Perfume'
(Eternal Plant Boyl b.v., Boyl (NL), 2001)
Bronzen Medaille; Inzender: Inspiration Plant
cv, Lisse.
Evenals de hierboven beschreven 'After Eight'
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heeft ook 'Pink Perfume' een breed opgaande
groeiwijze en een compacte habitus. Het blad is
donkergroen en geurt bij wrijven naar anijs. De
bloemen staan in opstaande aren bijeen en zijn
lichtroze van kleur. De ongeopende knoppen
zijn donker purperbruin en contrasteren goed
met de bloernkleur. 'Pink Perfume' heeft deels
dezelfde kruisingsouders als 'After Eight'.
Ook 'Pink Perfume' is een visueel zeer aantrekkelijke vaste plant die ook goed in pot op terras
of balkon te gebruiken is.

Summary
The trade show "Groot Groen" (2-4 October 2002) was organizedfor the twelfth time by "Stichting Afzetbevordering Grootgroenprodukten" in Zundert. For the fouth 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 in accordance
with the regulations "Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële
presentaties".
Four new plant was awarded a Bronze Medal and one plants a Si!ver Medal. These awards were
given in the farm of certificates. Descriptions of the plants are given (in Dutch only).

Picea pungens 'Waldbrunn'
(Baumschule Rolf Friedrich, Waldbrunn (D),
1984)
Zilveren Medaille;
V.O.F., Cuijk.

Inzender:

P.

Vereijken

Zusammenfassung
Von 2. Oktober bis 6. Oktober 2002 wurde die 12. Fachmesse "GrojJgrün" durchgeführt, organisiert durch die "Stifiung Absatzförderung van GrojJgrün-Produkten ". Zum vierte Mal konnten
in diesem Jahr neue Sarten zu einer Körung angemeldet werden. Die ?flanzen ww-den dw-ch die
Körungskommission der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen" auf ihren Zier- und
Gebrauchswert beurfeilt und gekört. Wie bei der Fachmesse Plantarium, wird auch hier durch
die Fachmesse GrojJgriin speziell jiir diesen Zweck eine Körkommission zusammen gestellt.
Gekört wird nach dem Reglement der "Keuringen van nieuwe planten op beurzen ofandere commerciële presentaties".
AnläjJlich der Fachmesse ww-den 9 Neuheiten zur Körung angeboten. Hiervan wurden vier Sarten mit einer Bronzemedaille und eine mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in Farm van Zertifikaten vergeben.Die ?flanzen sind beschrieben worden in Holländischer Sprache.

Deze opvallende cultivar van Picea abies werd
gevonden als mutant (sport) in Picea pungens f.
glauca. De habitus is anders dan bij andere cultivars van P. pungens. 'Waldbrunn' groeit breed
en compact en krijgt uiteindelijk een afgeplat
bolvormige habitus. De naalden zijn relatiefkort
en voelen beduidend minder scherp aan dan bij
andere cultivars van P. pungens. Ze zijn licht
grijsblauw van kleur.
De plant kan prima als solitair of in kleine groe-
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