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Van 5 tlm 7 oktober 2005 organiseerde de Stichting Afzetbevordering
Grootgroenproducten (S.A. G.) voor de 15e keer de vakbeurs Groot
Groen. Voor de zevende keer bood de organisatie de gelegenheid om
nieuwe gewassen door de keuringscommissie van de KVBC te laten keuren op sier- en gebruikswaarde. De keuringen werden uitgevoerd door
een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde subcommissie en volgens het reglement "Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties".
In totaal zijn 17 nieuwe gewassen aangemeld. Drie planten waren tentijde van de keuring niet toonbaar en werden niet beoordeeld. 8 gewassen
werden bekroond: drie met een Bronzen Medaille, vier met een Zilveren
Medaille en één met een Gouden Medaille.
/

A eer palmatum ' Pevé Dave'
Gouden Medaille

sport in C. obtusa ' Nana Aurea '. Het loof van
'Evelein K' is intens geel en in sommige delen
zelfs vrijwel wit van kleur. In het hart van de plant

INZENDER!WrNNER: P. Vergeldt, Lottum, 2005.
Dat er in tussen de vele cultivars van A eer palmatum nog ruimte is voor aanbevelenswaardige nieuwigheden wordt bewezen door 'Pevé Dave' . Deze
cultivar, geselecteerd uit zaailingen van A. palmatum, heeft een relatief slanke opgaande groeiwijze. De bladeren zijn handdelig waarbij de lobben
opvallend smal zijn. Ook de bladeren van het
zogenaamde St. Janslot hebben deze vorm, iets
wat bij andere smalbladige cultivars zoals 'Red
Pygmy' niet het geval is. Gedurende de gehele
zomer zijn de bladeren diep bruinrood van kleur.
Door de gezonde groei en fraaie bladvorm en
-kleur heeft 'Pevé Dave' alle mogelijkheden om
een commercieel succes te worden.
Mede vanwege de prima teeltprestatie en goede
presentatie op de beurs besloot de keuringscommissie ' Pevé Dave' het predikaat "Beste Nieuwigheid Groot Groen 2005" te geven.

Chamaecyparis obtusa 'Evelein K'
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: Jac. Geilen-Timmermans,
Koningsbosch, 2005.
Zeer sierlijk groeiende cultivar die ontstond als
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is het loof donkerder en neigt naar lichtgroen. Hierdoor is het effect meerkleurig zonder dat dit als
"bont" overkomt. Volgens de winner heeft deze
cultivar niet of nauwelijks last van zonnebrand.
De informele habitus en opvallende kleuren geven
'Evelein K' een meerwaarde waardoor deze conifeer zeker een plaats in het sortiment verdient.

I/ex aquifolium 'White Cream'
Zilveren Medaille
INZENDER: Handelskwekerij G. Hoogemaad,
Ederveen.
WINNER: Stührenberg Qualitäts-Baumschulen,
Wiesmoor, Duitsland, 2001.
Matig sterk groeiende bladhoudende heester met
uiteindelijk een gedrongen, breed kegelvormige
habitus. 'White Cream' is in 1988 ontstaan als
sport in !lex aquifolium 'Myrtifolia' en de bladeren lijken hier qua vorm dan ook sterk op, maar
zijn iets groter. Ze zijn smal eirond en bezitten
13-17 kleine tanden aan de bladrand. De glimmend donkergroene bladeren hebben een opvallend crèmewit centrum. Omdat 'White Cream' is
ontstaan als sport in de mannelijke !lex aquifolium 'Myrtifolia' zal deze geen vruchten dragen.
De compacte groeiwijze en frisse uitstraling van
deze bontbladige Hulst vormen de voornaamste
sier-waarde. Naast gebruik als tuinplant kan
' White Cream' ook als potplant worden toegepast.

Juniperus conferta 'AIIgold'
Bronzen Medaille
INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne.
WINNER: Shane Andrew, ShaeLea Nursery, Pheasants Nest, New South Wales, Australië, 1994.
Bodembedekkende conifeer met een breed spreidende groeiwijze. In vijf jaar zal 'AIIgold' circa
65 cm in doorsnede en 15 cm hoog zijn. Het

jonge loof is goudgeel en kleurt later zachtgeel
tot licht groengeel. Ook in het hart van de planten is het loof helder lichtgroen. In vergelijking
met de soort en verschillende andere cultivars
van J conferta voelen de naalden minder scherp
aan. 'AIIgold' lijkt niet erg gevoelig voor verbranding, maar om risico te vermijden is het aan
te bevelen de bodem (of potgrond) voldoende
vochtig te houden.
'Allgold' werd gevonden als sport in J conferta
'Aussie Green and Gold', een in Europa nagenoeg onbekende bonte cultivar.
Het is een leuke aanvulling in het sortiment
bodembedekkende Juniperus.

Metasequoia glyptostroboides 'Matthaei'
Bronzen Medaille
INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
WINNER: UM Matthaei Botanical Gardens &
Nichols Arboretum, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten, voor 2002.
Langzaamgroeiende bladverliezende conifeer
met een afgeplat bolvmmige habitus. De jonge
twijgen zijn violetbruin. Oudere takken zijn donkerbruin en iets afschilferend. Het jonge loof is
frisgroen en kleurt later in het seizoen iets donkerder. In de herfst kleuren de naalden geel.
'Matthaei' werd als heksenbezem in M glyptostroboides gevonden en heeft dientengevolge dan
ook een gedrongen habitus. Hierdoor is de plant
geschikt om op een stam te kweken als bolboom

Solidago 'Barseven'
Zilveren Medaille
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INZENDER: Handelskwekerij Exceptio, Boijl.
WINNER: Bartelsstek, Aalsmeer, 1997.
'Barseven' is een nieuwe Solidago die in eerste
instantie opvalt door de zeer compacte groeiwijze. De plant groeit met korte, stevige stelen en
bloeit rijk in september en oktober. De bloemen
zijn diepgeel en staan in dichte, vertakte pluimen.
' Barseven' werd speciaal ontwikkeld voor de
teelt en afzet als potplant. Het is dan ook mogelijk om in éénjaar een kwalitatief hoogwaardige,
visueel aantrekkelijke (pot)plant te kweken.
Volgens de winner is 'Barseven' nauwelijks
gevoelig voor meeldauw.

Symphoricarpos xchenaultii 'Brain de Soleil'
Bronzen Medaille
INZENDER: André Briant Jeunes Plants, Angers,
Frankrijk.
124

Dendraflora nr 42 2005

WINNER: Pépinières Eurl Defond, Brain sur
l 'Authion', Frankrijk, 2004.
Bodembedekkende, bladverliezende heester, ontstaap als sport in de bekende ' Hancock' . 'Brain
de Soleil' heeft dezelfde zeer brede groeiwijze.
De jonge scheuten zijn diep bronsoranje. Gedurende de zomer kleuren de bladeren eerst geel om
vervolgens groengeel te kleuren in het najaar.
Ondanks het feit dat de bladeren geel zijn, is
'Brain de Soleil' geen "schreeuwerige" plant.
Het loof oogt bescheiden, wat de gebruiksmogelijkheden ten goede komt. Goed geschikt als
bodembedekker in de zon of halfschaduw.

Ti/ia platyphyllos 'Zelzate'
Zilveren Medaille
INZENDER/WINNER: De Martelaer Boomkwekerijen, Zelzate, 2003 .
Naast bekende cultivars als T. platyphyllos
'Delft' en ' Örebro' is de nieuwe 'Zelzate' een
aanvulling. Deze boom, die geselecteerd werd uit
een partij zaailingen van T. platyphyllos, heeft
dan ook min of meer dezelfde kroonvorm. Op
jonge leeftijd heeft 'Zelzate' een uitgesproken
smalle groei, maar na enige jaren zal de kroon
langzaam breder worden. Uiteindelijk krijgt 'Zeizate' een compacte, breed eivormige kroon, die
ook op latere leeftijd goed gesloten blijft. De bladeren zijn vrijwel rond met een diameter van 6-12
cm. De onderzijde is zacht behaard. De bloemen
en vruchten zijn gelijk aan die van de soort.
Volgens de winner heeft 'Zelzate' een hoge roestresistente. De boom is geschikt voor toepassing

121. Tililt platyphyllos ' Zelzate'

in straten, op pleinen en in groenstroken. Kan ook
in doorlatende verharding worden geplant.

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

Summary
The trade show "Groot Groen" (October 2005) was organized by "Stichting Afzetbevordering
Grootgroenprodukten" in Zundert. Plants have been judged on their om amental and utility
value by a specialjudging committee, organised by the Royal Boskoop Horticultural Soct.ety.
The plants were judged according to the rules for plants on trade shows, which means both the.
value of the new plant for the nursery business, and the quality of the plant material presenred IS
taken into account. One plant received a gold medal, Jour plants received silver medals and
three plants received bronze medals.
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