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Van 6 t/m JO oktober 1999 werd voor de negende keer de vakbeurs Groot Groen
georganiseerd door de Stichting Afzetbevordering Grootgroen-producten.
Voor de tweede 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 5 nieuwigheden ter keuring aangeboden, die allen werden gekeurd.
Hiervan werden er uiteindelijk 3 met een medaille bekroond; 1 met een bronzen medaille,
1 met een zilveren medaille en 1 met een gouden medaille. Deze bekroningen werden in de vorm
van certificaten toegekend. Een korte beschrijving van de drie bekroonde nieuwigheden.
Cornus kousa 'Teutonia'
(W. Wüstemeyer, Schermbeck, Duitsland 19??)

Bronzen Medaille;
Lottum, Nederland

Zilveren Medaille; Inzender P. Vergeldt, Lotturn, Nederland

Deze dwergvorm werd door de winner (tevens
inzender) als heksenbezem in de buurt van Wiesmoor (Duitsland) gevonden. De naam "Wiesje"
duidt hier dan ook op.
Het is een langzaam groeiende bolvormige conifeer waarvan de naalden aan de bovenzijde
donkergroen zijn, terwijl de onderzijde licht
grijsblauw is. Doordat de naalden naar alle kanten uitstaan, wordt een fraai tweekleurig effect
verkregen. De naalden zijn circa 1-1.5 cm lang
en voelbaar minder scherp gepunt dan de meeste andere vormen van deze soort.
'Pévé Wiesje' groeit uit tot een compact bolvormig conifeertje dat zowel als bolvormige plant
alsook geënt op een lage stam uitstekend in kleine tuinen en troggen gebruikt kan worden. 'Pévé
Wiesje' is zeer goed winterhard.

'Teutonia' is een breed opgaand groeiende plant
die direct opvalt door de goede habitus. Eén van
de problemen in de teelt van Cornus kousa cultivars, het kweken van een fraai gevormde plant,
lijkt bij 'Teutonia' niet aanwezig. De plant lijkt
zich van nature goed te vormen. 'Teutonia zal
uiteindelijk uitgroeien tot een forse struik van
circa 4 m hoogte.
Het blad is breed elliptisch tot eirond en donkergroen van kleur. De jonge bladeren zijn in eerste
instantie lichtbruin tot bruingroen. Een toegevoegde sierwaarde is de herfstkleur: purperbruin
tot diep purperrood. De bloemen, die in het late
voorjaar verschijnen, zijn omgeven door vier
schutbladen (bracteeën) die crème-wit tot wit
zijn en soms iets roze verkleuren. In de herfst
kunnen de rode vruchten, met een doorsnede van
circa 3 cm verschijnen. 'Teutonia' is een bladverliezende struik die bij uitstek geschikt is om
in het openbaar groen, als solitair of in grote
plantvakken toe te passen. Daarnaast zal de plant
in de particuliere tuin ook niet misstaan.
Picea sitehensis 'Pévé Wiesje'
(P. Vergeldt, Lottum, Nederland, 1992)

Inzender

P.

Vergeldt,

Pinus nigra 'Green Tower'
(M. Zimmer, Wiesmoor, Duitsland, 1992)
Gouden Medaille;
Lottum, Nederland

Inzender

P.

'Green Tower' is de in de toppen van de takken
aanwezige eindknoppen. Deze zijn zeer karakteristiek van vorm (druppelvormig) en opvallend
grijswil van kleur.
.
Door de smalle groeiwijze kan de plant zowel m
de kleinere particuliere tuin als in het openbaar
groen worden gebruikt.
De keuringscommissie bekroonde deze plant
unaniem met een Gouden Medaille en tevens
werd het predikaat: 'Beste nieuwigheid Groot
Groen '99' toegekend.
R. T. (Ronald) Houtman
secretaris KVBC, adviesbureau sortiment

Summary
The trade market which runs "Groot Groen"
from 6th October up to and includi~g 1O~h October 1998, was organized for the nmth llme by
"Stichting Afzetbevordering Grootgroenprodukten" in Zundert. For the second time it was possibie to offer plants to be judged on :hei~- omamental and utility value by a specwt judgmg
cammiltee under the auspices of the Royal Boskoop Horticultural Society as was also done at
the Trade market "Plantarium" in Boskoop. 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
("Bronzen Medaille"), one plant a Si/ver Medal
("Zilveren Medaille) and one plant a Gold
Medal ("Gouden Medaille"). These awards
were given in the form of certificates. Descriptions ofthe plants are given (only in Dutch).
Zusammenfassung
Von 6. Oktober bis 10. Oktober 1998 wurde die
9. Fachmesse "Groj3griin" durclrgefiihrt, organisiert durch die "Stifiung Absatzförderung von
Groj3griin-Produkten ". Zum zweiten Mal .. konnten in diesem Jahr neue Sarten zu emer Korung
angemeldet werden. Die ?flanzen wurden durch
die Körungskommission der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen" auf ih~en
Zier- und Gebrauchswert beurteilt und gekort.
Wie bei der Fachmesse Plantarium, wird auch
hier durch die Fachmesse Groj3griin speziell fiir
diesen Zweck eine Körkommission zusammen
geste/lt. Gekört wird nach dem Reglement der
"Keuringen van nieuwe planten op beurzen of
andere commerciële presentaties".
Anläj3lich der Fachmesse wurdenfiinfNeuheiten
zur Körungen angeboten. Hiervan ww-de eme
Sorte mil einer Bronzemedaille ("Bronzen Medaille"), eine mit einer Silbermedaille ("Zilv_eren Medaille") und eine mit einer Goldmedazlle
("Gouden Medaille") ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in Form van Zertifikaten
vergeben.
Die ?flanzen sind beschrieben worden (nur in
holländischer Sprache).

Vergeldt,

'Green Tower' is een prachtige nieuwe cultivar,
die is ontstaan als zaailing van P. nigra. Het is
een smal opgaande zuilvorm met 10-13 cm
lange, donkergroene, glimmende naalden. De
plant vertakt goed. Opvallend kenmerk van
Dendraflora nr 36 /999

108

Dendraflora nr 36 1999

109

