Plantarium 2002
R. T. Houtman

Van 21 tlm 25 augustus 2002 organiseerde de Stichting Vakbeurs voor
de Boomkwekerij voor de twintigste keer de 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 2002 voor de dertiende keer 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'. Er werden in totaal 79 planten ter keuring aangemeld; 26
cultivars kwamen niet voor keuring in aanmerking. Dit waren bijvoorbeeld oude cultivars of niet toonbaar materiaal. Van de 53 planten die
wel werden gekeurd, werden er 18 bekroond met een Bronzen Medaille,
11 met een Zilveren Medaille en 5 met een Gouden Medaille. Deze bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend.

Acer palmatum 'Jerre Schwartz'
(Billy Schwartz, Downingtown, PA (USA),
1990)
Bronzen Medaille; Inzender: Fa. C. Esveld, Boskoop.
Compacte, dicht vertakte struik met handvormig, zeer diep ingesneden blad. Het blad is
bruingroen van kleur, terwijl de jonge scheuten
licht bruinrood zijn. De compacte groeiwijze,
aantrekkelijke bladvorm en bladkleur maken
'Jerre Schwartz' tot een aantrekkelijke toevoeging in het sortiment Japanse esdoorn. 'Jerre
Schwartz' is als heksenbezem ontstaan, waarschijnlijk in Acer palmaturn 'Burgundy Lace'.
De plant is genoemd naar de moeder van de winner. Soms wordt de naam verkeerd geschreven
als ' Jerry Schwartz'.

Acer palmatum 'Shaina'
(Billy Schwartz, Downingtown, PA (USA),
1988)
Bronzen Medaille; Inzender: Wm.J. Hooftman,
Boskoop.
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Evenals 'Jerre Schwartz' is 'Shaina' een relatief
compacte, breed opgaande heester. Het blad is
diep handvormig gelobd met vijf tot zeven lobben. De middelste lob van het blad is vaak de
helft korter dan de andere lobben. Het jonge blad
is donkerrood, later kleurt het bruinrood. Het is
een langzaam groeiende Japanse esdoorn, die
ontstond als heksenbezem in Acer palmaturn
'Bloodgood'.

A eer shirasawanum 'Autumn Moon'
(Vertrees, Roseburg, OR (USA), 1985)
Bronzen Medaille; Inzender: Wm.J. Hooftman,
Boskoop.
Dicht vertakte, breed opgaande struik die enkele
meters hoog zal worden. Het blad is vrijwel rond
en handlobbig met circa 7 lobben. Het loopt in
het voorjaar geel uit; later kleurt het groengeel,
meestal met oranjerode randjes. 'Autumn Moon'
is een goede aanvulling in het sortiment; het blad
is opvallend geel met iets rode tinten en de plant
vertakt sterker dan A eer shirasawanum 'Aureum' . (Red.: A. shirasawanum heeft altijd meer
lobben per blad; mogelijk een hybride).

107. Acer palmatum 'Jerre Schwartz'

108. Buxus microphylla 'Golden Triumph'

Brunnera macrophylla 'Silver Wings'
(Gary Lindheimer & Jack Hirsch, Naylor Creek
Nursery, Chimacum, WA (USA),l996)

bladeren kunnen gele vlekken te zien zijn. In de
loop van de zomer kleuren deze meer crèmegeel
tot crèmekleurig. De bloemen verschijnen in
dichte pluimen van juli tot september en zijn
donkerpaars van kleur, wat goed contrasteert
met het blad.

Bronzen Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.
Relatief lage, brede vaste plant met breed ovaal
tot hartvormig blad. Het blad is groen en opvallend zilverachtig gevlekt. In het late voorjaar
verschijnen de kleine blauwe bloemen in opstaande trossen; deze zijn tot circa 25 cm hoog.
De plant lijkt enigszins op de vorig jaar bekroonde Brunnera macrophylla 'Jack Frost' (zie
Dendraflora nr. 38, pag.ll8), maar verschilt
hiervan door de minder duidelijk afgebakende
tekening in het blad.

Buddleja davidii 'Santana'
(Farplants (GB))
Bronzen Medaille; Inzender: Dick van Nierop
v.o.f., Boskoop.
'Santana' is een forse, breed opgaande struik die
circa 2,5 m hoog kan worden. Het blad is langwerpig-ovaal tot langwerpig en donkergroen met
brede, goudgele rand. Ook in het centrum van de

Buxus microphylla 'Golden Triumph'
(H. Kolster, Boskoop, 1994)
Zilveren Medaille; Inzender: H. Kolster, Boskoop.
Compact, breed opgaand wintergroen struikje
met een vrijwel bolvormige habitus. Uiteindelijk
zal de hoogte circa 1 meter worden bij een
breedte van ongeveer 1,25 m. Het blad is ovaal
en donkergroen met groengele tot crèmegele
rand. Het blad van deze bontbladige Buxus is
niet opvallend bont, wat de gehele plant een wat
"geler" uiterlijk geeft. 'Golden Triumph' ontstond als sport in Buxus microphylla 'Faulkner'
en is een van de weinige goudbonte Buxus-cultivars.
Campanula portenschlagiana 'Blue Sky' (ADDENDA)

(Gartneriet Kjxrgärdsminde,
2002)

Nyborg

(DK),
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vallende zilverkleurige weerschijn. Dit maakt de
gehele plant tot een opvallende verschijning.
Deze bloemkleur vormt een aanwinst in het sortiment. De keuringscommissie waardeerde ook
hier de uniformiteit van het materiaal.

Clematis 'Barbara'
(Szczepan Marczynski Clematis Nursery, Pruszkow (PL), 2000)
Gouden Medaille; Inzender: Szczepan
Marczynski, Pruszkow (PL).
Middelhoge klimplant tot circa 3 m hoog met
drietallig of oneven geveerd, groen blad. De
bloemen van 'Barbara' zijn donkerroze tot rozerood met kleine, lichtere vlekjes, waardoor de
bloem niet geheel egaal van kleur is. De doorsnede van de bloemen is circa 15 cm.
'Barbara' is een zaailing van Clematis ' Hagley
Hybrid'. De vaderplant is onbekend. De invloed
van 'Hagley Hybrid' is duidelijk te zien. De
meeldraden zijn purperkleurig zwart en de algehele bloemkleur lijkt op die van 'Hagley Hybrid', maar is beduidend donkerder. Al met al
lijkt 'Barbara' een goede aanvulling in het toch
al grote sortiment grootbloemige Clematis.
109. Clematis 'Barbara'
Bronzen Medaille; Inzender: Y oung Plants
International bvba, Vorselaar (B).
Zeer compact groeiende vaste plant tot circal5
cm hoog en veel breder. De plant valt direct op
door de helder paarsblauwe bloemen, die overdadig verschijnen. De bloemen zijn circa 2 cm
groot.
Hoewel de bloemkleur slechts licht afwijkt van
die van andere cultivars, vormt 'Blue Sky' toch
een aanvulling in dit sortiment. Het rijkbloeiende karakter en uniforme kwaliteit werd door de
keuringscommissie gewaardeerd.

Campanula

poscharskyana

'White

Star'

(ADDENDA)

(Gartneriet Kjrergärdsminde, Nyborg (DK),
2002)
Zilveren Medaille; Inzender: Young Plants
International bvba, Vorselaar (B).
Qua plantvorm en bloeirijkheid lijkt 'White
Star' sterk op de hierboven beschreven 'Blue
Sky' . De plant zal iets hoger worden, zo'n 20
cm. Het grote verschil zit in de bloemkleur. De
bloemen van ' White Star' zijn ijswit met een op-

Clematis 'Fascination'
(W. Snoeijer, Gouda (NL), 1998)
Zilveren Medaille; Inzender: J. van Zoest B.V.,
Boskoop.
Opgaand groeiende vaste plant-achtige halfheester die ieder jaar tot circa 1,4 m hoogte groeit.
Het blad is oneven geveerd met 3-5 blaadjes en
groen met iets purper. De bloemen zijn donker,
glimmend violet met licht behaarde randen. Ze
zijn klokvormig met teruggeslagen toppen en
circa 3,5 cm groot. ' Fascination' bloeit vanaf
half juni tot begin augustus. Opvallend is dat de
zilverkleurige vruchtpluizen lange tijd aan de
plant blijven; ze contrasteren fraai met de bloemen. Als 'Fascination' als potplant wordt gebruikt zullen de stengels beduidend korter blijven, wat de plantvorm in dat geval ten goede
komt. Zie ook Keuringen 2002, inclusief foto.
Clematis 'Hania'
(Szczepan Marczynski Clematis Nursery, Pruszkow (PL), 2000)
Bronzen Medaille; Inzender: Szczepan Marczynski, Pruszkow (PL).
'Hania' is een middelhoge klimplant tot circa 2
m hoogte met donker rozerode bloemen die op

110. Clematis 'Hania'

111. Clematis ' Julka'

ieder bloemdekblad een brede dieprode centrale
band hebben. De bloemen, die een doorsnede
van circa 15 cm hebben, doen ietwat fluweelachtig aan. De plant bloeit van juni tot september.
' Hania' ontstond uit een kruising waarbij Clematis ' Rouge Cardinal' bestoven werd door een
onbekende cultivar.
De invloed van ' Rouge Cardinal' op de bloemkleur van 'Hania' is duidelijk te zien.

Thompson'.

Clematis 'Julka'
(Szczepan Marczynski Clematis Nursery, Pruszkow (PL), 2000)
Zilveren Medaille; Inzender: Szczepan Marczynski, Pruszkow (PL).
'Julka' wordt iets hoger dan de hierboven beschreven ' Hania'. De plant zal uiteindelijk zo'n
3 meter hoog worden. De bloemen zijn donker
purperrood met een donker violetpurperen rand
om ieder bloemdekblad. 'Julka' is een rijkbloeiende Clematis met een warme bloemkleur met
een fluweelachtige textuur die bloeit vanjuni tot
september. De plant is ontstaan uit zaad van een
vrij bestoven bloem in Clematis 'Mrs N .

Clematis ' Zopre' (PRETTY IN BLUE)
(W. Snoeijer, Gouda (NL), 1998)
Zilveren Medaille; Inzender: J. van Zoest B.V.,
Boskoop.
's Winters bovengronds afstervende vaste plant,
die stengels tot circa 1,5 meter per jaar maakt.
De plant klimt niet, ook niet door middelv an de
bladstelen. De talrijke bloemen staan m zeer
grote gevorkte bijschermen en bloeien van begin
juni tot in september.
.
..
De afzonderlijke bloemen zijn purpervwlet, biJ
openen iets donkerder. De bloemen hebben vier
bloemdekbladen. Het hart van de circa 4 cm
grote bloemen is opvallend lichtgeel, wat een
goed contrast geeft met de kleur van de bloemdekbladen.
' Zopre' valt op door de overweldigende b loeirijkheid gedurende een lange periode. Zie ook
Keuringen 2002, inclusief foto.

Cornus kousa 'Samzam' (SAMARITAN)
(Lake County Nursery Inc. , Lake County, OH
(USA), voor 1999)
Dendraflora nr 39 2002
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uitzonderlijk sierlijk en kleurrijk uiterlijk geeft:
'Love You Kiss' is een rijkbloeiende Hortensta
met zeer bijzondere bloemkleuren en donker
blad.

grijsbruin van kleur zijn.
De goede winterhardheid, het feit dat 'Pingwu'
niet woekert en het opvallende contrast tussen
loof en schutbladen maken deze nieuwigheid
een aanwinst in het sortiment. Pingwu is de
naam van de Chinese plaats waar de plant oorspronkelijk in het wild werd gevonden.

Juniperus x media ' King of Spring'
(Boomkwekerij Edwin Smits, Volkei (NL),

1992)
Gouden Medaille; Inzender:
Edwin Smits, Volkel.

Hebe 'Helena' (ADDENDA)
(Gartneriet Kjlergärdsminde, Nyborg (DK),
2002)

Lage, brede conifeer met een breed spreidende
groeiwijze en opvallend geel loof. De JOnge
naalden zijn fel goudgeel, later worden deze !ets
groener. Ondanks de gele loofkleur verbrandt
'King of Spring' niet in de zomer. Ook IS er tot
op heden nog geen taksterfte m deze plant waargenomen. Uiterlijk geven de !ets opgenchte takuiteinden een sierlijk effect.
. .
De uitmuntende presentatie en goede kwabtelt
van het plantmateriaal, tezamen met de kwabtelten van deze cultivar deden de Keunngscommlssie besluiten een Gouden Medaille aan 'King of
Spring' toe te kennen. In 1999 /werd 'King of
Spring' bekroond met een Getulgschrlf~. ~an
Aanbeveling. Voor een uitgebrelde beschrlJVmg
zie Dendraflora nr. 37, pag. 112.

Zilveren Medaille; Inzender: Young Plants
International bvba, Vorselaar (B).
Compact, breed opgaand dichtvertakt struikje.
De bladeren zijn heldergroen en circa 3,5 cm
lang, waarmee deze cultivar tot de zogenaamde
"grootbladige" Hebe gerekend wordt. Vanaf augustus tot de eerste vorst verschijnen de lichtblauwe bloemen in dichte, opstaande trossen.
'Helena' heeft een afwijkende bloemkleur binnen het sortiment en bloeit bijzonder rijk. De
compacte, uniforme habitus maken deze cultivar
tot een goede aanvulling.
Hebe 'Lady Ann'
(Van Vliet New Plants BV, Boskoop, 2000)
112. Cornus kousa 'Samzam' (SAMARITAN)

Zilveren Medaille; Inzender: D. Veerman Jr.
V.O.F., Boskoop.
Breed opgaand groeiende struik met donker
grijsgroene bladeren die een opvallend gegolfde,
crèmekleurige bladrand hebben. 'Samzam' is
een gezonde bontbladige cultivar van Cornus
kousa, die een duidelijke verbetering is van de
fraaie, maar moeilijk te kweken 'Snowboy'.
'Samzam' werd in 2001 door de Keuringscommissie bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Voor een uitgebreide beschrijving, zie
Dendraflora nr. 38, pag. 126.
Fargesia robusta 'Pingwu'
(Jos van der Palen, Valkenswaard (NL), 1997)

Zilveren Medaille; Inzender: Oprins Plant NV,
Rijkevorsel (B).
Polvormende, relatief smal opgaande tot bijna
zuilvormige bamboe tot circa 4 meter hoogte.
De bladeren zijn langwerpig tot lancetvormig en
frisgroen. Ze zijn iets kleiner dan bij Fargesia
murieliae. Opvallend kenmerk van 'Pingwu' is
dat de schutbladen van de jonge scheuten licht

Bronzen Medaille; Inzender: Van Vliet New
Plants BV, Boskoop.
Compacte, afgeplat bolvormige heester tot circa
30 cm hoog, met een dichte vertakking. Het blad
vormt de voornaamste sierwaarde. Het is elliptisch tot ovaal en grijsgroen met een witte rand.
De jonge scheuten zijn opvallend purperkleurig,
wat een goed contrast met het zilverbonte blad
geeft. De plant bloeit in het voorjaar met roze
bloemen, die in compacte trosjes verschijnen.
Het is geen rijkbloeiende plant.
De compacte habitus in combinatie met het
fraaie gekleurd loof en de relatief goede gezondheid van 'Lady Ann' vormen de belangrijkste
positieve aspecten van deze plant, die als sport
werd gevonden in Hebe ' Orphan Annie' .
Heuchera 'Amber Waves'
(Terra Nova Nurseries, Tigard, OR (USA),
2000)

Bronzen Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.
' Amber Waves' is een nieuwigheid die direct
opvalt vanwege de ongewone blad kleur. Het is
een compacte en polvormig groeiende vaste

boomkwekerij

113. Juniperus xmedia 'King of Spring'

plant die een hoogte van circa 35 cm kan bereiken. Het blad is vrijwel rond en heeft een zeer
sterk gegolfde bladrand. De kleur van hetbl~d IS
oranjegeel tot oranjebruin. De bloemen, die ~~de
zomer verschijnen, zijn zeer lichtroze tot .~IJna
wit. Het opvallende blad vormt de belangnJkste
sierwaarde van deze ietwat curieuze plant.
Hydrangea macrophylla 'Love You Kiss' (HoVARIA)
(Mototeru Yatabe, Kanurna-City (JPN))

Gouden Medaille; Inzender: André van Zoest
B.V., Reeuwijk.
Breed opgaande plant met een goede ~erta~<:'<ing.
De bladeren zijn donkergroen, waarbiJ h.et J?nge
blad ietwat rood aangelopen is. Zoals biJ v~IJWel
alle Hydrangea macrophylla cultiVars ~~ de
bloem ook bij ' Love You Kiss' de belangnJkste
sierwaarde. De platte bloeiwijzen bestaan mt
fertiele bloemen in het midden en stenele randbloemen.
.
De randbloemen zijn zeer lichtroze en verbloelen vrijwel wit. De steriele bloemen hebben een
smalle, rozerode rand, wat de gehele plant een

Lonicera japonica 'Mint Crisp'
(Lohan Matt, Carbury (IRL), 1999)
Bronzen Medaille; Inzender: Ron

Kuijf,
Reeuwijk.
Middelhoge klimplant tot circa 3,5 meter hoog
met een klimmende groeiwijze. De ~la.deren,dl~
de belangrijkste sierwaarde van Mm~. Cnsp
vormen, zijn ovaal en lichtgroen.. Ze z~Jn dicht
bezet met kleine crèmewitte tot Witte stl~pen en
vlekken. De bloemen verschijnen vanaf JUlll tot
in september. Deze zijn identiek aan de soort; ze
openen wit en verbloeien roomgeeL De bloemen
geuren aangenaam zoet.
'Mint Crisp' is uniek qua loofkleuren en voegt
zeker iets toe aan het kleine maar fraaie sortiment klimmende Lonicera.
Nepeta ' Kit Cat' [Faassenii Group)
(PPO Bomen, Boskoop, 2002)

Zilveren Medaille; Inzender: PPO Bomen, Boskoop.
Breed opgaande maar toch relatief compact
groeiende vaste plant tot circa 40 cm hoog. Het
..
blad is kleiner en relatief breder dan
.. d
gnJsgroene
dat van Nepeta xfaassenii. De bloemen ZIJn onDendraflora nr 39 2002
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ker paarsblauwe en verschijnen in losse trossen
van half juni tot eind augustus.
De goede vooruitzichten met betrekking tot de
toepassing van deze vaste plant deden de Keuringscommissie besluiten een Zilveren Medaille
toe te kennen. De plant is vooral geschikt voor
kleine tuinen en rotstuinen. Daarbij lijkt 'Kit
Cat' ook geschikt als potplant.
In de sterrenkeuring Nepeta werd 'Kit Cat bekroond met 2 sterren. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 38, pag. 97.

kergroen met brede crèmewitte randen. De bloemen zijn hemelsblauw en verschijnen in opstaande trossen in de tweede helft van de zomer.
Oppervlakkig lijkt 'Snow and Sapphires' op de
cultivar 'Blanjou', die in 1997 op Plantarium
werd bekroond (zie Dendraflora nr. 34, pag.
127). Toch zijn de bladranden van ' Snow and
Sapphires' meer crèmekleurig, waar die van
'Blanjou' wat geler zijn. Ook is ' Snow and Sapphires' ietwat robustere plant. Het blad heeft wel
iets de neiging terug te lopen naar geheel groen.

Nepeta subsessilis 'Candy Cat'
(PPO Bomen, Boskoop, 2002)

Pyracantha 'Cadvar' (SAPHYR PANACHE)
(West End Nurseries, Paignton (GB) & INRA,
Angers (F), 2001)

Zilveren Medaille; Inzender: PPO Bomen, Boskoop.
Breed opgaande, maar toch relatief laagblijvende cultivar tot circa 70 cm hoogte. Meest opvallend aan 'Candy Cat' is de lichtpaarse bloemkleur. De bloemen zijn circa 2,3 cm groot en
staan in dichte, opstaande trossen bijeen. De
bloemen openen vanaf half juni tot half augustus. Deze opvallende nieuwe vaste plant lijkt
ook geschikt als potplant.
In de sterrenkeuring Nepeta werd 'Candy Cat
bekroond met 1 ster. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 38, pag. 108.

Breed opgaande heester met uiteindelijk een kegelvormige habitus. Het blad is omgekeerd eirond tot elliptisch en donkergroen met een crèmekleurige tot witgroene rand. De bloemen, die
in mei en juni verschijnen, zijn crèmewit en
staan in halfronde tuilen. In de herfst worden
deze gevolgd door oranjerode vruchten.
' Cadvar' werd getest op de gevoeligheid voor
bacterievuur en bleek nauwelijks gevoelig. Het
is een opvallende, bontbladige Vuurdoom en in
die zin een aanvulling op het sortiment.
Rosa 'Chewpan' (PETER PAN)
(Chris Wamer (GB), 1996)

Bronzen Medaille; Inzender: PPO Bomen, Boskoop .
Evenals ' Candy Cat' is dit een breed opgaande,
relatief compacte vaste plant. De plant zal een
uiteindelijke hoogte van circa 90 cm bereiken.
De bloemen zijn licht paarsblauw en circa 2,5
cm in doorsnede . Ze staan in opstaande trossen
en bloeien van juni tot half augustus.
Ondanks het feit dat 'Cool Cat' iets hoger groeit
dan ' Candy Cat', lijkt ook deze nieuwe cultivar
geschikt als potplant.
In de sterrenkeuring Nepeta werd 'Cool Cat bekroond met 1 ster. Voor een uitgebreide beschrijving zie Dendraflora nr. 38, pag. 108.

Bronzen Medaille; Inzender: Jan Spek Rozen
B.V., Boskoop
Deze patioroos heeft een breed opgaande groeiwijze en wordt ongeveer 50 cm hoog. De bloemen zijn relatief klein, maar verschijnen overdadig. Ze zijn halfgevuld en warm donkerrood van
kleur. De bloemen zijn met hun doorsnede van
circa 2 cm relatief klein te noemen. Als de bloemen pas geopend zijn, zijn de gele meeldraden
goed zichtbaar wat een fraai contrast geeft. Bij
het verbloeien kleuren de meeldraden donkerder
waardoor dit effect verdwijnt.
De compacte habitus, overdadige en langdurige
bloei in combinatie met de warme bloemkleur
maken ' Chewpan' een aanvulling in het sortiment patiorozen.

Bronzen Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.
Opgaand groeiende vaste plant tot circa 75 cm
hoog met sierlijk, fijn geveerd blad. Dit is don128
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Rosa 'Oradiwu' (ANITA PEREIRE)
(Orard (F), 1995)

Zilveren Medaille; Inzender: Jan Spek Rozen
B.V., Boskoop.
Breed opgaande en opvallend bossig groeiende
heesterroos. 'Oradiwu' is een zeer rijkbloeiende
cultivar die bloeit met witte enkele bloemen. De
meeldraden zijn aanvankelijk geel, maar worden
na enkele dagen donkerder. De bloemen, die na
uitbloeien goed schonen, hebben een doorsnede
van circa 4 cm.
'Oradiwu' is een rijkbloeiende heesterroos, die
mede vanwege de lange bloeitijd, vanjuni tot in
november, uitstekend geschikt is voor toepassing in het openbaar groen.

Bronzen Medaille; Inzender: SAPHO, La Merritre (F).

Nepeta subsessilis 'Cool Cat'
(PPO Bomen, Boskoop, 2002)

Polemonium 'Snow and Sapphires'
(Floyd McDonald, Fairview, TN (USA), 2000)

De bloemkleur van ' Mehamber' is uniek in het
sortiment patiorozen. Vanwege deze vernieuwende eigenschap besloot de Keuringscommissie het predikaat "Beste Nieuwigheid van Plantarium 2002" aan ' Mehamber' toe te kennen.

Rosa 'Diczoom' (LA BAMBA)
(Colin Dickson, Dickson Nurseries, Noord Ierland (GB), 1997)

Bronzen Medaille; Inzender: Jan Spek Rozen

Saxifraga cortusifolia 'Black Rnby'
(Bob Brown, Evesham (GB), 2000)
114. Pyracantha 'Cadvan' (SAPHYR PANACHE)

Bronzen Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.

B.V. , Boskoop.

Kleine, compacte en bossige vaste plant die
slechts een hoogte van circa 20 cm bereikt. Het
blad is 7-lobbig, vrijwel rond en intens donkergroen van kleur. Op het blad zitten talrijke, donker purperbruine stippen. De onderzijde van het
blad is purperbruin.
De bloemen, die op het tijdstip van keuren niet
aanwezig waren, zijn helderroze en staan in kleine pluimvormige bloeiwijzen bijeen.

Bodembedekkende Roos met een relatief lage
groeiwijze tot ongeveer 70 cm hoog. De bloemen van 'Diczoom' zijn enkel, circa 7 cm in
doorsnede en bij openen diepgeeL De bloemen
verbloeien lichtgeel tot witgeel. Het blad van
deze geelbloeiende roos is goed donkergroen,
wat de bloemkleur versterkt.
' Diczoom' lijkt een gezonde bodembedekkende
roos voor toepassing in openbaar groen en grotere plantvakken. In dit segment zijn relatief
weinig goede geelbloeiende rozen, reden om
deze nieuwigheid te bekronen.
Rosa 'Mehamber' (AMBER NECTAR)
(Bernhard Mehring (GB), 1995)

Gouden Medaille; Inzender: Jan Spek Rozen
B.V., Boskoop.
'Mehamber' is een patioroos met een breed opgaande groeiwijze tot ongeveer 50 cm hoog. Het
groene blad toont gezond en contrasteert goed
met de bloemen. Deze zijn gevuld, oranje (amberkleurig) van kleur en circa 6,5 cm groot. De
plant bloeit van juni tot in november.

Saxifraga cortusifolia 'Crystal Pink'
(Bob Brown, Evesham (GB), 2000)

Zilveren Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.
Evenals de hierboven beschreven 'Black Ruby '
is ook 'Crystal Pink' een kleine, compacte en
bossige vaste plant die tot circa 25 cm hoog
wordt. Het blad is enigszins hol, vrijwel rond
met 5 tot 7 puntige lobben. Het is grijsgroen en
dicht witroze tot lichtroze gevlekt. De bladranden zijn roze, evenals de onderzijde van het
blad. Jonge bladeren zijn opvallend roze van
kleur. De bloemen, die in september en oktober
in kleine pluimvormige bloeiwijzen verschijnen,
zijn crèmekleurig maar vormen niet de belangrijkste sierwaarde.
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Vanwege de opvallende bladkleuren kan deze
kleine plant wellicht als potplant gekweekt gaan
worden.

Solidago 'Ducky'
(PPO Bomen, Boskoop, 1996)
Bronzen Medaille; Inzender: PPO Bomen, Boskoop.
Zeer compacte (voor een Solidago), bossig
groeiende plant tot circa 70 cm hoogte. In augustus en september bloeit 'Ducky' met diepgele bloemen in dichte pluimen. Deze plant ontstond uit een kruising tussen Solidago 'Laurin'
en S. flexieau /is.
'Ducky' is tot nu toe vrij van meeldauw gebleven. De bloeirijkheid en compactheid maken
deze plant ook geschikt als potplant, hetgeen
middels de presentatie op Plantarium goed bewezen werd.

Verbascum 'Cherry Helen'
(Degenhardt Vaste Planten, Boskoop, 1999)
Gouden Medaille; Inzender: Degenhardt Vaste
Planten, Boskoop.
Forse opgaand groeiende vaste plant tot circa 1,5
m hoog met vrij groot ovaal blad. Het blad is opvallend grijswit viltig behaard. De bloemen
staan in dichte opstaande trossen en zijn dof

donker rozerood. De bloemkleur combineert
goed met het grijzige blad en de grijzige ongeopende knoppen.
' Cherry Helen' ontstond als mutant in 'Helen
Johnson' en bezit dezelfde positieve eigenschappen wat betreft stevigheid, groei en bloei.
Het tijdens Plantarium 2002 gepresenteerde materiaal was van bijzonder goede kwaliteit.

Viola 'Mars'
(Terra Nova Nurseries, Tigard, OR (USA),
2000)
Bronzen Medaille; Inzender: CNB (ba), Lisse.
Lage, polvormige vaste plant tot maximaal 20
cm hoogte. Voornaamste kenmerk van deze
Viola is niet de bloei, maar het blad (op het tijdstip van keuren waren geen bloemen in de plant
aanwezig). Dit is langwerpig hartvormig met
een spitse top, groen van kleur met zwarte tekening in het centrum.
De bloemen zijn crèmekleurig tot witroze en
verschijnen in maart en april. Ze zijn zwak geurend.
Vanwege het aantrekkelijk gevlekte blad is deze
plant ook verhandelbaar buiten de bloeitijd.

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

Summary
At the trade show "Plantarium 2002" (21-25 August 2002) plants were assessed for their ornamental and utility value, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in close
cooperation with the board of "Plantarium ". The plants were judged in accordance with the regulations "Keuringen van nieuwe planten op beurzen ofandere commerciële presentaties" (formerly "Keuringsreglement Plantarium ").
Eightteen plants were awarded a Bronze Medal, eleven a Si/ver Medal and jive a Gold Medal.
These awards were given in the farm of certificates. Descriptions of the plants are given (in
Dutch only).
Zusammenfassung
Vom 21. bis 25. August 2002 ww-de zum 20. Mal die Fachmesse Plantarium durch die Stiftung
"Vakbeurs voor de Boomkwekerij" organisiert. Es wurden neue Sarten zur Körung angeboten
und au[ ihren Zier- und Gebrauchswert beurteilt und gekört. Die Körungen ww-den unter Leitung der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen" (KVBC) durchgeführt. Der Körung
liegt das Reglement der "Keuringen van nieuwe planten op beurzen ofandere commerciële presentaties" (friiher "Keuringsreglement Plantarium ") zu Grunde.
18 Gehölze und Stauden wurden mil einer Bronzemedaille ("Bronzen Medaille"), 11 mil einer
Silbermedaille ("Zilveren Medaille') und 5 mit einer Goldmedaille ("Gouden Medaille') ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden in Farm van Zertifikaten verliehen. Die 23 ausgezeichneten Pflanzen werden in Holländischer Sprache beschrieben.
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