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Deze Struikhei l!eeft een aanmerkelijk lichtere loofkleur dan diverse andere grijsbladige cultivars
(zoals 'Jan Dekker' en 'Silver Queen').
' Beoley Silver' is een mooie aanwinst voor heidetuinen.

VAKBEURS PLANTARIUM ' 93

Clematis 'Caroline' (B.& P. Fretwell, Peveril Clematis Nurs., Christow, nr Exeter, Devon,
Engeland 1988)
Zilveren Medaille; inzender P.K.A. van Zoest, Reeuwijk.
Klimplant tot circa 3 m; bloemen roze met gele meeldraden, (4-)6 tepalen, zeer talrijk, juliseptember.
Deze Tijkbloeiende Clematis heeft enige gelijkenis met 'Hagley Hybrid', maar deze laatste heeft
opvallend donkere meeldraden. 'Caroline' behoort tot de Jackmanii-groep.

De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij hield dit jaar van 18 t/m 22 augustus in Boskoop
wederom een vakbeurs met voornamelijk planten, die in pot of container waren gekweekt. Op deze
beurs, die bekend staat als "Plantarium" en die voor de elfde keer werd gehouden en voor de vierde
maal met internationale deelname, worden elk jaar nieuwe produkten getoond en op hun waarde
beoordeeld. De nieuwigheden werden gekeurd onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen. Hiervoor werden speciale commissies samengesteld en er werd gekeurd
volgens de tentoonstellingsreglementen van de KVBC.
Er werden in totaal82 "nieuwe" produktenter keuring aangeboden, waarvan er 15 met een zilveren
en 6 met een gouden medaille werden bekroond. Deze bekroningen worden in de vorm van
certificaten toegekend.
Een aantal van 17 planten dat in eerste instantie was aangemeld, werd - om kwalitatieve redenen of
omdat deze niet bloeiden - op het laatste moment niet ingezonden. De overige 44 gewassen bloeiden
evenmin of niet voldoende, hadden geen (rijpe) vruchten, waren nog te klein om ze te beoordelen of
de kwaliteit van deze planten liet ook te wensen over. Enkele ingezonden nieuwigheden bleken zelfs
zeer oude, bekende species of cultivars te zijn.
Een korte beschrijving van de 21 bekroonde nieuwigheden volgt hieronder.
LOOFHOUTGEWASSEN

Buddleja davidii 'White Spread' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Regelmatige, breed-spreidende, tamelijk compacte struik; bladeren grijzig groen, tot diep in de
herfst aan de plant blijvend; bloemen intens wit, juli-september.
In verband met de groeiwijze is deze witbloeiende cultivar een duidelijke verbetering ten opzichte
van 'White Bouquet'.

Cotoneaster 'Erlinda' (A. van Beek, Loenhout, België, 1993) - zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender A. van Beek, Loenhout, België.
Min of meer bladhoudend struikje tot circa 80 cm hoog; groeiwijze spreidend met enigszins
overhangende takken; bladeren klein, breed-elliptisch tot omgekeerd eirond, matglanzend donkergroen met grijze vlekjes en streepjes, rand roomwit; bloemen en vruchten onbekend.
De cultivar ' Erlinda' is een mooie bontbladige Cotoneáster, die ontstaan is als een mutant (sport) van
' Skoghólm'. Als deze op stam wordt geënt hangen de takken zeer sterk naar beneden. Het is een
plant die het op stam goed doet als solitair in kleine tuinen, alsook in patio's, op terrassen en op
/
balkons.

Escalloiüa 'Red Dream' (F.N. Kempen, Hazerswoude, Nederland, 1993)
Zilveren Medaille; inzender F.N. Kempen, Hazerswoude.
Groeiwijze zeer gedrongen; jonge twijgen roodachtig; bladeren glanzend, vrij klein, ovaal, rand
gezaagd-getand; bloemen tamelijk groot, helder rozerood.
Dit is een zeer compacte plant, die geschikt is voor de teelt in pot. Een eenjarige in pot gekweekte
plant bioeit het eerste jaar gedurende de zomer en herfst; een oudere - vaststaande plant - in de
vollegrond in juni-juli met enige nabloei later in het seizoen. De winterhardheid als tuinplant is
slechts matig, maar ' Red Dream' is vooral geschikt voor het opmaken van bloembakken gedurende
de zomer.
De plant werd door de inzender in een Amerikaans tuincentrum (zonder naam) ondekt, van een
cultivarnaam voorzien en in Nederland in de handel gebracht.

Euonymus fortooei 'Harlequin' (Brookside Gardens, Maryland, U.S.A., vóór 1990) zie foto blz. 74
Buddleja 'White Bali' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Laag en zeer gedrongen struikje; bladeren vrij klein, grijswit behaard; bloemen wit, in korte
pluimen, steriel, juli-september.
Deze dwergvormige Buddleja is ontstaan als toevalszaailing in een kruisingsprogramma, dat was
gericht op het verkrijgen van een gele bloemkleur. De plant is vooral bestemd om in pot te worden
gekweekt.

Zilveren Medaille; inzender Handelskwekerij G. Hoogenraad BV, Ederveen.
Dwergvormig, min of meer kruipend struikje; bladeren breed-elliptisch, vrij klein (1-3 cm), sterk
roomwit gespikkeld en gevlekt, aan de top vaak geheel roomwit.
De plant is vooral geschikt om in pot te kweken. De groei is tamelijk zwak en de winterhardheid is
matig. ~ Harlequin' kan goed worden gebruikt voor het opmaken van bloembakken.
Fuchs~a

Calluna vulgaris 'Beoley Silver' (J.W. Sparkes, Beoley, Engeland, 1979)
Zilveren Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Lage, breed-opgaande tot min of meer spreidende plant, circa 35 cm hoog; bladeren opvallend
zilverachtig lichtgrijs; bloemen wit, juli-september.
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magellanica 'Karen' (Plantenopformeringsstationen Lunderskov, Denemarken, 1988)

Zilveren Medaille; inzender Bennys Planteskole, Svenstrup, Denemarken.
Bossige, opgaande groeiwijze, tot 60 cm hoog, in de winter tot de grond afstervend; jonge twijgen
purperrood; bladeren zeer klein, donkergroen; bloemen slank, rood met violetpaarse kroon, julioktober.
Deze zeer winterharde selectie heeft een goed gesloten habitus.
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CONIFEREN

Larix decidua 'Poli' (Miklàs Jàzsa, Szombathely, Hongarije, ca. 1972)
Gou.den Medaille; inzender M. van Nijnatten & Zn CV, Zundert.
Op stam ·geënt heeft deze selectie uit de Europese lork sterk naar beneden hangende, dunne takken;
naalden in bundels, 2.5-3.5 cm lang, aan jonge takken langer, enkelvoudig en verspreid, gekromd,
lichtgroen.
Deze zeer mooie treurvorm dient op stam te worden geënt en heeft dan sierlijk naar beneden
hangende takken. Kan eventueel ook laag worden geënt en aan een stok worden "opgehaald". De
plant is bijzonder geschikt als solitair.
Het enthout van deze Larix werd in 1990 door dr Jàzsa aan de inzender verstrekt en in 1993 werd
'Puli' voor het eerst in Nederland verspreid. In Hongarije is deze treurvorm al vele jaren een zeer
bekende sierplant in tuinen.

Thuja occidentalis 'Abel Twa' (A. Kamrninga, Augustinusga, Nederland, 1993)
Zilveren Medaille; inzender A. Kamrninga, Augustinusga en Wang Plantenvermeerdering BV,
Boskoop.
Groeiwijze bolvormig, dicht; bladeren naaldvormig, kort, blauwig groen.
'Abel Twa' is een jeugdvorm, die door de winner uit zaailingen werd geselecteerd. De winterhardheid van deze selectie is uitstekend. De plant is zeer geschikt voor het opmaken van bloembakken.
/

ROZEN

Rosa 'Poulrek' (Crystal Palace®) (Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denemarken, 1993)
Zilveren Medaille; inzender Nolina Boomkwekerij BV, Woubrugge.
Euonymus fortunei 'Harlequin'

Hebe 'Rosie' (J. Tooby & Co Ltd, Bransford Nurs, Bransford, Worcester, Engeland, 1991)

Compacte groeiwijze; bladeren glanzend donkergroen; bloemen 5-7 cm, licht zalmkleurig crème
met iets donkerder hart, gevuld, juni-oktober.
Deze roos wordt gestekt en is door de lage en gedrongen groeiwijze zeer geschikt voor potcultuur.
De goed gevormde bloemen contrasteren zeer mooi met de donkergroene bladeren en de plant maakt
een gezonde indruk.

Gouden Medaille; inzender Joh. van Niekerk, Waddinxveen.
Op den duur een compact struikje tot 60 cm breed en 30 cm hoog; bladeren circa 16 mm lang, 7 mm
breed, top stomp, voet breed-wigvormig, rand gaaf, blauwig groen; bloemen 8 mm, in opstaande,
ongeveer 20-bloemige trosjes, roze (RHS CC Red-Purple Group, 63C, later 65D), gedurende de
zomer tot in de herfst.
De winterhardheid van deze fraai bloeiende Hebe is voor Nederlandse omstandigheden doorgaans
niet voldoende. De plant is in Nederland kwekersrechtelijk beschermd.

Lonicera nitida 'Red Tips' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993) - zie kleurenfoto

Rosa 'Poulthe' (Topkapi Palace®) (Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denemarken, 1993)
Zilveren Medaille; inzender Nolina Boomkwekerij BV, Woubrugge.
Compacte groeiwijze; bladeren glanzend donkergroen; bloemen 5-7 cm, helder karmijnroze, goed
gevuld, juni-oktober.
.
De groei van deze roos is identiek aan 'Poulrek' (Crystal Palace®), daarom wordt ook deze roos m
pot gekweekt. De plant kan ook door stekken worden vermeerderd.
VASTE PLANTEN

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Breed-opgaand struikje tot circa 1 m hoog; bladeren klein, breed-driehoekig, glanzend groen,
aanvankelijk diep purperkleurig getint.
'Red Tips' werd geselecteerd uit in 1980 in China (Emei Shan) verzamelde zaden. De plant kan in
pot worden gekweekt en is geschikt voor de impulsmarkt Voorts is 'Red Tips' te gebruiken voor
vakbeplanting en voor het vormen van lage hagen. Indien de plant hiervoor wordt aangewend dient
deze regelmatig te worden geknipt. De winterhardheid van deze cultivar is redelijk.
'Red Tips' werd dit jaar ook bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie elders in deze
aflevering).

74

Agastache 'Blue Fortune' (Proefstat. voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993) - zie kleurenfoto
Gouden Medaille; Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Opgaande, compacte plant, 60-80 cm hoog; bladeren breed-ovaal, puntig, gezaagd; bloemen in
schijnaren, purperblauw, meeldraden lang, augustus-september.
Dit is een steriele hybride van Agastache foeniculum en A. rugosa. De plant is gemakkelijk door
stekken te vermeerderen; groeit op nagenoeg alle grondsoorten en is ook goed in pot te kweken.
De cultivar 'Blue Fortune' verwierf het predikaat: "Beste nieuwigheid van Plantarium '93".
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Angelica gigas - Korea en Mandsjoerije (van nature)
Gouden Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Forse, tot 2 m hoge plant met grote, 2- of3-voudig geveerde bladeren; bloemen in dichte bolvormige
of plat-bolvormige schermen, zwartachtig purper, augustus-september.
Dit is een hele bijzondere plant voor grote tuinen, vooral voor aanplant in borders. Ook als solitair op
een gazon zal deze Engelwortel met zijn donkere bloemschermen sterk opvallen.
Via Amerika en Duitsland (Klaus Jelitto) kwam de plant in 1992 in Nederland in cultuur.
Fragaria 'Lipstick' (Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten, Nederland, 1993)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten.
Bossige plant (aardbei) met uitlopers, tot circa 25 cm hoog; bladeren 3-tallig, donkergroen,
onderzijde grijzig; bloemen diep rozerood, circa 3 cm, mei-oktober; vruchten een kleine aardbei,
niet talrijk.
Deze rozerode aardbei is een zaailing van de meer uitstoelende en lagere 'Frel' (Pink Panda®). De
plant voldoet goed als bodembedekker.
Heuchera 'Pewter Moon' (R. Richards, Richalps Nurs., Headley Down, Hampshire, Engeland,
1992)
Zilveren Medaille; inzender C.N.B. Lisse en Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Groeiwijze laag en breed, tot 35 cm hoog; bladeren zilverig blauwgroen met lila weerschijn en
donkergroene nervatuur, onderzijde purperrood, enkelvoudig, lang gesteeld; bloemen wit tot witroze, juli-augustus.
'Pewter Moon' is vermoedelijk een hybride van Heuchera micrantha 'Palace Purple' en H.
cylindrica 'Greenfinch'. De plant werd gewonnen door P. Oudolfte Hummelo (Gld); vermeerderd
door de Washfield Nursery te Hawkhurst in Engeland en door de Richalps Nursery in de handel
gebracht. Deze cultivar kan goed als bodembedekker worden gebezigd.
Hypericum olympicum 'Calypso' (Firma Huisman, Boskoop, Nederland, 1991)
Zilveren Medaille; inzender Firma Huisman, Boskoop.
Halfheestertje met liggende tot opstijgende stengels, circa 25 cm hoog; bladeren elliptisch, puntig,
blauwgrijs; bloemen 3-4 cm, goudgeel, meeldraden zeer lang, juni-juli.
Deze goed groeiende selectie met talrijke, goudgele bloemen wekt sterk de indruk van een
vasteplant Meestal sterft de plant in de winter bovengronds geheel af.
Phlox (Subulata-hybr.) 'Janusz' (herkomst onbekend, vóór 1993)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Groeiwijze kruipend; bladeren lijnvormig, 1-2 cm lang, spits; bloemen 15-18 mm, helder purperroze, april-juni, na snoeien wederom in het najaar.
Dit is een aardige plant voor de rotstuin. 'Janusz' werd in Nederland in de handel gebracht door
Gebr. Lommerse BV te Noordwijkerhout.
Salvia verticillata 'Purple Rain' (P. Oudolf, Hummelo, Nederland, 1988)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Heirren Soest BV, Soest.
Bossige plant tot circa 40 cm hoog; stengels paarsrood, zwak overhangend; bladeren breeddriehoekig met gekarteld-gezaagde rand, grijzig groen; bloemen klein, blauwlila, in lange onderbroken schijnaren, kelk paarsrood, juli-augustus (-september).
'Purple Rain' is een mooie selectie met een rijke bloei en opvallende bloemkleur. De winterhardheid
is goed.
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