Groot Groen 2001
R. T. Houtman

Van 3 tot en met 6 oktober 2001 werd voor de elfde keer de vakbeurs
Groot Groen door de Stichting Afzetbevordering Grootgroen-producten in
Zundert georganiseerd. Voor de vierde keer bood de organisatie de
gelegenheid om nieuwe gewassen te keuren. De Keuringscommissie van
de KVBC beoordeelde de ingezonden gewassen op hun sier- en
gebruikswaarde waarna deze al dan niet werden bekroond. Er werd
gekeurd door een speciaal voor de gelegenheid samengestelde
keuringscommissie en zoals ook tijdens de Vakbeurs Plantarium
gebruikelijk, werd er gekeurd volgens het reglement "Keuringen van
nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties".
Voor de keuring werden 15 gewassen aangemeld, waarvan er elf werden
gekeurd. Vier gewassen voldeden niet aan de keuringseisen of werden al
eens door de Keuringscommissie op een vakbeurs bekroond. Vijf
gewassen werden bekroond; één met een Bronzen Medaille, drie met een
Zilveren Medaille en één met een Gouden Medaille. Een korte
beschrijving van de vijf bekroonde nieuwigheden.
Cedrus deodara 'Bushes Electra'
(Richard Bush, Oregon, USA, 1996)

Zilveren Medaille; inzenders: Boomkwekerij
LIBO, Baexem en C.P.F. Kools, Deurne.

Gouden Medaille; inzender: A.M.M. Vergeer,
Boskoop.

Compacte conifeer met een breed vaasvormige
groeiwijze zonder fors te worden. 'Golden Fem'
werd als sport gevonden in C. obtusa 'Femspray
Gold'. De plant verschilt hiervan doordat er veel
meer juveniele naalden worden gevormd. De
smalle gepunte naalden voelen niet scherp aan
en zijn heldergeel van kleur. Hoewel er af en toe
een tak met schubben gevormd wordt, blijft
'Golden Fem' gedrongen en compact. Deze
plant lijkt goed winterhard en kan in kleine tuinen, rotstuinen en in troggen worden toegepast.
Wellicht kan deze plant ook als potplant worden
gekweekt en verhandeld.

Relatief slank opgaande Cedrus met een karakteristieke habitus. De harttak groeit kaarsrecht
omhoog en is beduidend steviger dan bij andere
cultivars. Hierdoor hoeft er bij deze plant gedurende de teelt geen stok gestoken te worden, wat
arbeidsbesparend is. De zijtakken van 'Bushes
Electra' zijn wat korter dan bij de soort en staan
haaks op de stam. De naalden zijn helder grijsblauw.
Uiteindelijk zal 'Bushes Electra' uitgroeien tot
een slanke boom, die ook in kleinere tuinen goed
te gebruiken is. 'Bushes Electra' een plant die
een goede sier- en gebruikswaarde combineert
met teelttechnische voordelen. Mede hierom
kreeg deze plant het predikaat "Beste Noviteit
Groot Groen 2001".
Voor een volledige beschrijving: zie pag . ...

Chamaecyparis obtusa 'Golden Fern'
(John Emery, Australië, 1989)
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Ligustrumjaponicum 'Melgreen'

88 Ligustrumjaponicum 'Melgreen' (GREEN CENTURY)

89 Malus 'D.V.P. Obel' (RED OBELISK)

heester die slechts weinig verschilt van de klonen die in de handel zijn, maar wat losser van
structuur lijkt. ' Melgreen' heeft glimmend donkergroen blad en valt vooral op vanwege de regelmatige groeiwijze. Het is een snelgroeiende
plant die uitstekend geschikt lijkt voor toepassing als groenscherm of brede groenblijvende
haag. Hoewel dit vanwege de niet volledig betrouwbare winterhardheid wel een risico is.
'Melgreen' is ook geschikt als snijgroen. De
lange, regelmatig gebladerde takken kunnen
goed geknipt worden en houden goed op water.

bloemen van deze sierappel zijn roze in knop, na
openen wit. Ze worden gevolgd door glimmend
donkerrode appeltjes. Tijdens de keuring werden
planten met vruchten getoond, deze zagen er erg
goed uit.
'D.V.P. Obel' is een aantrekkelijk klein boompje dat zowel in de particuliere tuin als in straten
en op pleinen toegepast kan worden.

Malus 'D.V.P. Obel' (RED OBELISK)
(Departement voor Plantengenetica en Veredeling, Melle, België, 2000)

(GREEN C EN-

TURY)

(Departement voor Plantengenetica en Veredeling, Melle, België, 2000)
Bronzen Medaille; inzender: Damen Pot- en
Containercultuur, Meer, België.
Fors groeiende, breed opgaande bladhoudende

Zilveren Medaille; inzender: Damen Pot- en
Containercultuur, Meer, België.
Dit kleine boompje werd tijdens Groot Groen
200 l prima gepresenteerd. Het is een relatief
compact en vrij smal boompje dat opgaand
groeit. Het blad is bij uitlopen purperbruin en
wordt gedurende de zomer donkergroen. De

Picea pungens 'Frieda'
(F. Etzelstorfer, Pregarten, Oostenrijk, 1992)
Zilveren Medaille; inzender: Boomkwekerij
LIBO, Baexem.
De winner noemde deze plant, die hij als zaailing vond, naar zijn echtgenote. De aan de keuringscommissie getoonde planten waren door
stekken vetmeerderd. De habitus is dan compact
en bolvormig en doet in eerste instantie niet denken aan een cultivar van Picea pungens. De
naalden zijn blauwgrijs en vrij kort.
Wanneer 'Frieda' wordt geënt zal deze aanmerkelijk forser groeien, krijgt de plant een duidelijk top en heeft langere naalden. De naaldkleur
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is ook dan blauwgrijs, niet ongebruikelijk bij
Picea pungens cultivars. De gestekte 'Frieda' is
uitstekend geschikt om in rotstuinen of troggen
toe te passen. Ook op graven zal dit plantje voldoen. Dit is in Zuid-Duitsland en Oostenrijk een
grote markt.
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris keuringscommissie KVBC, adviesbureau sortiment

/

Summary
The trade show "Groot Groen" (3 -6 October 2001) was organizedfor the eleventh time by "Stichting Aftelbevordering Grootgroenprodukten" in Zundert. For the third 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 ".
One new plant was awarded a Bronze Medal, three plants a Silver Medal and one plant a Gold
Medal. These awards were given in the farm of certificates. Descriptions of the plants are given
(in Dutch only).
Zusammenfassung
Van 3. Oktober bis 6. Oktober 2001 wurde die 11. Fachmesse "GrojJgrün" durchgefiihrt, argonisiert durch die "Stiftung Absatzförderung van GrojJgrün-Produkten ". Zum drilten Mal konnten in
diesem Jahr neue Sarten zu einer Körung angemeldet werden. DiePflanzen wurden durch die Körungskommission der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen" aufihren Zier- und Gebrauchswert beurfeilt und gekört. Wie bei der Fachmesse Plantarium, wird auch hier durch die
Fachmesse GrojJgrün speziell fiir diesen Zweck eine Körkommission zusammen gestellt. Gekört
wird nach dem Reglement der "Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties ".
AnläjJlich der Fachmesse wurden 15 Neuheiten zur Körung angeboten. Hiervan wurde eine Sorte
mit einer Bronzemedaille, drei mit einer Silbermedaille und eine mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in Farm van Zertifikaten vergeben.Die Pjlanzen sind beschrieben worden in Holländischer Sprache.
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