Groot Groen 2000
R. T. Houtman

Van 4 t/m 7 oktober 2000 werd voor de tiende keer de vakbeurs Groot Groen georganiseerd
door de Stichting Afzetbevordering Grootgroen-producten. Voor de derde keer konden nieuwe
producten ter keuring worden aangeboden. Deze producten werden door de keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen op hun waarde beoordeeld en al dan
niet bekroond. Zoals gebruikelijk bij de keuringen tijdens de Vakbeurs Plantarium werd ook
tijdens Groot Groen gekeurd door een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde keuringscommissie. Er werd gekeurd volgens het reglement "Keuringen van nieuwe planten op beurzen
of andere commerciële presentaties". Voor de keuring werden vier nieuwigheden ter keuring
aangeboden, die alle ook daadwerkelijk werden gekeurd. Hiervan werden er uiteindelijk twee
met een medaille bekroond; één met een zilveren medaille en één met een gouden medaille.
Een korte beschrijving van de twee bekroonde nieuwigheden.

Abies procera 'Bizarro'
(W. Wüstemeyer, Schermbeck, Duitsland, circa
1975)

Abies procera 'Obrighofen'
(W. Wüstemeyer, Schermbeck, Duitsland, circa
1980)

Gouden Medaille; inzender: P. Vergeldt, Lotturn, Nederland.

Zilveren Medaille; inzender: P. Vergeldt, Lotturn, Nederland.

Bijzonder opvallende compacte conifeer met
een, voor Abies procera, opvallende naaldkleur.
Het is een min of meer opgaande plant die na 10
jaar een hoogte van circa 1m bereikt. Er wordt
een duidelijke kop gevormd, maar soms groeien
er ook spontaan sterke zijtakken, waardoor er
een grillige vorm kan ontstaan. Door de goede
vertakking blijft de habitus compact. De naalden
zijn circa 2 cm lang en blauwig groen.
'Bizarro' is een struik die goed te gebruiken is in
kleine tuinen of grotere rotstuinen. Door de grillige groeiwijze zal deze plant geen statisch element in de tuin zijn. Met name het feit dat er in
drie jaar een visueel aantrekkelijke conifeer kan
worden gekweekt was zeer belangrijk bij de
overweging om 'Bizarro' met een Gouden Medaille te bekronen.

Opgaande conifeer met de uitstraling van een
"miniatuur" Abies praeera ' Glauca'. Dankzij de
goede vertakking is de habitus compact en na I 0
jaar zal de plant een hoogte van circa 90 cm hebben bereikt. Opvallend is de naaldkleur die zilverachtig blauw is.
' Obfighofen' werd door de winner in de gelijknamige plaats in Duitsland gevonden. De plant
is vermoedelijk als zaailing ontstaan .
Evenals 'Bizarro' is 'Obrighofen' goed toe te
passen in kleine tuinen en rotstuinen.
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris KVBC, adviesbureau smiiment
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Summary
The trade show "Groot Groen" (4-7 October
2000) was organized for the tenth time by
"Stichting Afzetbevordering Grootgroenprodukten" in Zundert. For the third time it was possibie to offer plants to be judged on their ornamental 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 Si/ver Medal and
one plant a Gold Medal. These awards were
given in the form of certificates. Descriptions of
the plants are given (in Dutch only).

Zusammenfassung
Von 4. Oktober bis 7. Oktober 2000 wurde die
JO. Fachmesse "GrojJgrün" durchgeführt, organisiert durch die "Stiftung Absatzförderung von
GrojJgrün-Produkten ". Zum driften Mal konnten
in diesem Jahr neue Sarten zu einer Körung angemeldet werden. Die Pjlanzen wurden durch
die Körungskommission der "Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen" auf ihren
Zier- und Gebrauchswert beurfeilt und gekört.
Wie bei der Fachmesse Plantarium, wird auch
hier durch die Fachmesse GrojJgrün speziell für
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 vier Neuheiten
zur Körung angeboten. Hiervan wurde eine
Sorte mit einer Silbermedaille ("Zilveren Medaille'') und eine mit einer Goldmedaille ( "Gouden Medaille'') ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in Form von Zertifikaten
vergeben.
Die Pflanzen sind beschrieben worden in holländischer Sprache.

60 Ginkgo biloba 'Anny's Dwarf

61 Tilia cordata 'Simone'

62 Salix repens 'Armando'
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