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VAKBEURS PLANTARIUM '92

De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij hield dit jaar van 19 t/m 23 augustus in Boskoop
wederom een vakbeurs met voornamelijk planten, die in pot of container waren gekweekt. Op deze
beurs, die bekend staat als "P1antarium" en die voor de tiende keer werd gehouden en voor de derde
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 totaal79 "nieuwe" produktenter keuring aangeboden, waarvan er 16 met een zilveren
en 9 met een gouden medaille werden bekroond. Deze bekroningen worden in de vorm van
certificaten toegekend. De andere 54 gewassen bloeiden niet of niet voldoende, hadden geen
vruchten, waren nog te klein om ze te beoordelen of de kwaliteit van de ter keuring aangeboden
planten liet te wensen over. Enkele planten bleken zelfs oude, bekende species of cultivars te zijn.
Een korte beschrijving van de 25 bekroonde nieuwigheden volgt hieronder.

LOOFHOUTGEWASSEN
Calluna vulgaris 'Roswitha' (L. Meurs, Bedburg-Hau, Duitsland, 1990)
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.
Groeiwijze compact, 35 cm hoog; loof donkergroen; bloemknoppen licht paarsroze, later donkerder,
nog later verblekend, augustus-december(-januari).
Deze nieuwe cultivar is een zogenaamde knopbloeier (bloemknoppen komen niet open!). De plant is
ontstaan als een mutant aan de in Nederland gewonnen 'Marleen'. De Duitse 'Roswitha' is er enige
tijd gekweekt en verhandeld als "Rote Marleen". De in Nederland in 1990 benaamde 'Redbud'
(vermoedelijk eveneens ontstaan als een sport uit 'Marleen' ) is niet van 'Roswitha' te onderscheiden.
In Duitsland werd 'Roswitha' door R. de Winkel te Goch-Kessel in de handel gebracht en is in
Duitsland kwekersrechtelijk beschermd.

Clematis 'Biekitny Aniol' (Eng.: 'Blue Angel') (S. Franczak, Warschau, Polen, vóór 1989)
Gouden Medaille; inzender B. van den Bosch, Hazerswoude.
Een tot 2 m hoge klimplant; bladeren meestal 3-tallig, donkergroen; bloemen 8-10 cm, 4-6 tepalen,
lilablauw, helmdraden groengeel, juni-juli(-september).
Deze nieuwe, Poolse cultivar werd in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. De
plant bloeit al uitbundig op de eenjarige ranken in de kwekerij. 'Blekitny Aniol' behoort tot de
Jackmanii-groep en is gemakkelijk door stekken te vermeerderen.
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Clematis 'Joho Huxtable' (B. Fretwell, Engeland, 1967) - zie foto blz. 54
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.
Hoge tot zeer hoge plant; bloemen zuiverwit met gele helmdraden, talrijk, juli-augustus.
'John Huxtable' is een zaailing van 'Comtesse de Bouchaud' , waarmee de plant- met uitzondering
van de bloemkleur - veel gelijkenis heeft.
Deze mooie, uit Engeland afkomstige, Clematis behoort tot de Jackmanii-groep en is de eerste
witbloeiende cultivar, die al zeer rijk bloeit op het eenjarige gewas in de kwekerij .

Euonymus japonicus 'Susan' (Saris BV, Nijnsel, Nederland, 1989)
Zilveren Medaille; inzenderSmits BV, Boskoop.
Groeiwijze opgaand; bladeren groter en ronder dan die van ' Microphyllus Albovariegatus' .
Van deze nieuwe cultivar is een mooiere plant te kweken dan van de oude bontbladige 'Microphyllus
Albovariegatus', die zeer kleine bladeren heeft.
De plant is in Nederland niet voldoende winterhard.

Redera caucasigena 'Tanja' (fa P.G. Zwijnenburg, Boskoop, 1982) - zie tek. blz. 52
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Groeiwijze tamelijk krachtig, zeer plat; bladeren matig groot, pijlvormig met twee korte, brede
zijlobben, donkergroen met lichte nervatuur.
Deze goed tot zeer winterharde cultivar is geschikt als bodembedekker voor middelgrote vakken.
Via het Proefstation zal deze Hedera in 1992 op grotere schaal worden verspreid. Zie voor
uitgebreidere gegevens Dendraflora Nr 26 (1989), p.45.

Ilex x meserveae 'Meseal' (Blue Bunny®) (The Conard-Pyle Co, West Grove, Penns., USA,
1992)
Zilveren Medaille; inzender Handelskwekerij G. Hoogenraad, Ederveen.
Groeiwijze opgaand, min of meer slank-piramidaal; bladeren langwerpig-elliptisch, tot 7 cm lang en
2.5 cm breed, gaafrandig tot getand (tot acht paar tanden), vlak tot golvend/gedraaid, glanzend
donkergroen; vruchten rood.
'Meseal' is een zeer winterharde, krachtig groeiende nieuwe hulst uit de Verenigde Staten.

Hedera caucasigena 'Tanja'
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Pbonniurn tenax 'Sea Jade' (Nieuw-Zeeland, vóór 1990)
Zilveren Medaille; inzender Pépinières de Kérisnel, Saint-Pol-de-Léon, Frankrijk.
Plant met lange, opgerichte, smal-lancetvormige bladeren. De kleur is zachtgroen met brede,
chocoladebruine middennerf
Deze nieuwe cultivar heeft fraai gekleurde bladeren. De donkere middennerf contrasteert zeer mooi
met de rest van het blad. De bloemen zijn onbekend.
'Sea Jade' is een uitstekende en decoratieve plant voor kuipen op onder meer terras of balkon. De
plant - bekend als Nieuwzeelands vlas - dient 's winters op een vorstvrije plaats te worden
overwinterd.
De plant werd ingezonden als Phormium tenax 'Sea Jade', maar deze cultivar zou evenwel een
hybride kunnen zijn van P. tenax en P. cookianum. In dit gevalluidt de juiste naam P. 'Sea Jade'.

Tilia platyphyllos 'Pannonia' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender W.A.M. Rutten Boomkwekerijen BV, Leende.
Op jeugdige leeftijd krachtig groeiende "bolvorm", later minder sterk en dicht vertakt; twijgen
groen, in de winter rood aangelopen; bladeren als die van de soort, maar kleiner en zwak getandgezaagd.
In tegenstelling tot Tilia cordata 'Lico' en 'Monto' is deze nieuwe dwergvorm gezonder, omdat het
een selectie is uit T. platyphyllos. Ook is 'Pannonia' luisvrij en daarom vrij van honingdauw.
De plant werd door M.M. Bömer, Zundert rond 1985 in Nederland in de handel gebracht. Het is een
aardige boom voor smalle straten.
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Viburnum tinus 'Gwenllian' (Royal Botanie Gardens Kew, Richmond, Surrey, Engeland, vóór
1980)
Gouden Medaille; inzenders Gebr. Brand, Boskoop; Pépinières de Kérisnel, Saint-Pol-de-Léon,
Frankrijk; Boomkwekerij Snepvangers BV, Molenschot
Brede, compacte struik; bladeren breed-elliptisch, 6-7 cm lang, 3-4 cm breed, glanzend donkergroen; bloemen in vlakke schermen, in knop bruinrood, geopend roomwit met roze tint (vanwege de
achterzijde van de bloembladen), september-november en!of voorjaar; vruchten ovaal, bes vormig,
metaalblauw.
De plant werd in 1984 in Engeland bekroond met een Awardof Garden Merit; op Plantarium '92 met
een Gouden Medaille en 'Gwenllian' won op deze vakbeurs tevens de prijs: "De beste nieuwigheid
van Plantarium '92". Deze mooie cultivar kan in Nederland slechts de mildere winters doorstaan. In
pot gekweekt bloeit deze Vibumum zeer rijk en is daarom bijzonder aan te bevelen.

CONIFEREN
Chamaecyparis lawsoniana 'Mini Globus' (E. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1982)
Zilveren Medaille; inzender Draijer Boomkwekerijen BV, Zwaanshoek.
Een bolvormige dwergstruik; loof fijn vertakt (veertjes-effect), grijzig groen tot blauwgroen.
Deze "nieuwe", dwergvormige cultivar is ontstaan als een zaailing uit de oudere 'Globus'.

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' (H. Kruse, Bad Zwischenahn, Duitsland, 1992
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Platte, zeer lage cultivar (als 'Wiltonii'); loof groengeel tot geel.
Deze nieuwe Juniperus, die als sport is ontstaan in J horizonta/is 'Wiltonii', zal in Nederland in het
najaar van 1992 door Gebr. Van Vliet in de handel worden gebracht.
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Pinus nigra 'Pierrick Brégeon' (H. Brégeon, Renens, Zwitserland, 1992) - zie foto blz. 55
Gouden Medaille; inzender Excellent Boomkwekerijen BV, Rockanje.
Bolvormige, sterk vertakte, dichte dwergstruik; naalden twee bijeen, 5-7 cm lang, 1 mm breed,
heldèrgroen.
Deze mooie, nieuwe Pinus is zeer geschikt voor het planten in kuipen, grote plantenbakken en
allerlei kleinere tuinen. De plant is zeer winterhard, groeit het beste op een plaats in de volle zon en is
weinig gevoelig voor ziekten en plagen.
'Pierrick Brégeon' zou misschien zijn ontstaan uit een kruising van Pinus nigra (cultivar) en P.
densijlora (cultivar). Dit is niet met zekerheid te achterhalen.

Pinus nigra 'Pierrick Brégeon'

Taxus baccata 'Silvanus Cone' (Silvanus, Fertöszentmiklós, Hongarije, vóór 1992)
Zilveren Medaille; inzender Draijer Boomkwekerijen BV, Zwaanshoek.
Opgaande, sterk vertakte, min of meer conische struik; bladeren kort, 1.5-2.5 cm lang, 2-2.5 mm
breed, licht gebogen, puntig, donkergroen.
Deze nieuwe, zeer winterharde Taxus werd in 1983 uit zaailingen geselecteerd. Het is een selectie
met een "fijne", bossige structuur.
De plant werd ingezonden onder de niet geldige naam Taxus baccata ''Conica". Later is op voorstel
van Boomkwekerij Silvanus aan deze selectie de naam 'Silvanus Cone' gegeven.

ROZEN

Clematis 'John Huxtable'
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Rosa 'Kormuse' (Wiltshire®) (W. Kordes Söhne, Klein-Offenseth-Sparrieshoop, Holstein, Duitsland, 1992/3)
Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Suffolk, Engeland.
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Lage en brede, dichte struik; bloemen halfgevuld, 6 cm in diameter, helderroze, juni tot begin
oktober.
Deze nieuwe roos, die in 1993 in de handel wordt gebracht is geschikt als bodembedekker.
De plant zal in Groot-Brittannië door Mattoek's Roses, Nuneham Courtenay, Oxford, Oxfordshire
in 1993 worden geïntroduceerd. Ze behoort tot de zogenaamde Notcutt's County Roses.

Rosa 'Spevu' (Lovely Fairy®) (Jan Spek Rozen BV, Boskoop, 1992) - zie foto blz. 56
Gouden Medaille; inzender R.A. Vurens, Boskoop.
Opgaand struikje, 40-50 cm hoog; bloemen in grote trossen, donkerroze tot licht rozerood, klein, 3.5
cm in diameter, gevuld.
Dezertieuwe roos is ontstaan als een mutant uit de oude 'The Fairy' en heeft een opvallend mooie
bloemkleur. 'Spe vu' kan worden aangeplant in de tuin, maar ook als bodembedekker in grote
vakken.
Deze roos werd enkele jaren geleden door R.A. Vurens gewonnen en door Jan Spek Rozen BV te
Boskoop in het najaar van 1992 in de handel gebracht.

VRUCHTBOMEN
Malus (Ballerina Apple) 'Flamenco' (East Mailing Research Station, Kent, Engeland, 1992)
/

Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Suffolk, Engeland.
Zeer slanke boom, circa 2.5 m hoog na 5 jaar, uiteindelijk tot 3.5 m hoog; bladeren smal- tot
breed-elliptisch, matglanzend tot dof donkergroen, onderzijde wollig behaard; bloemen wit met roze
nuance, half mei; appels donkerrood, vruchtvlees wit.
'Flamenco' is een spil met zeer korte zijtakjes, die niet of nauwelijks behoeft te worden gesnoeid. De
appels zijn begin oktober plukrijp.
Dit ras wordt op onderstam Malus 'MM 106' vermeerderd. Het is een goed houdbare handappel.
Deze rtieuwe Ballerina-appel werd geïntroduceerd door Ballerina Trees Ltd., Maris Lane, Trumpington, Cambridgeshire, Engeland.

VASTE PLANTEN
Astrantia major 'Lars' (Hagbard Christensen, Lynge, Denemarken, 1987)
Gouden Medaille; inzender Bernd Fourné, Langerwehe-Heistern, Duitsland.
Opgaande plant: bladeren donkergroen; bloeiwijzen donker wijnrood, 2.5 cm in diameter, juliaugustus( -september).
De kleur van de bloeiwijzen van dezertieuwe Astrantia wordt bepaald door de omwindselbladen. De
cultivar 'Lars' bloeit lang door en is zeer goed als srtijbloem te gebruiken. De plant is ook goed
gezond.

Cimicifuga ramosa 'Brunette' (Hagbard Christensen, Lynge, Denemarken, vóór 1990)
Gouden Medaille; inzender Bernd Fourné, Langerwehe-Heistern, Duitsland.

Rosa 'Spevu' (Lovely Fairy)
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Opgaande plant tot 1.5 m hoog; bladeren driemaal samengesteld, grof getand met diepliggende
nerven, donker roodbruin, onderzijde groen met rode nervatuur; bloemen in trossen, 30-40 cm lang,
in knop roodbruin, geopend roomwit, augustus-september.
Deze nieuwe Cimielfuga bloeit lang en is door de donkere bladkleur en lichte bloemen een
blikvanger in de tuin. De donker roodbruine bladeren worden ook graag door bloerrtisten gebruikt.

Coreopsis rosea 'American Dream' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1992)
Gouden Medaille; inzenders Bernd Fourné, Langerwehe-Heistern, Duitsland en Rijnbeek &
Zoon, Boskoop.
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Breed uitgroeiende plant tot 30 cm hoog; bladeren lijnvormig, fijn van structuur, donkergroen;
bloemen groot, helder purperroze, Guni-)juli-september.
De in 1990 nog onbenaamde plant werd - ter onderscheiding van Careapsis rasea met kleinere, zeer
lichtroze bloemen - van de naam' American Dream' voorzien en in het voorjaar van 1992 door het
Proefstation verspreid.
Naast de Gouden Medaille werd op Plantarium '92 aan ' American Dream' de persprijs toegekend en
de plant werd als tuinplant (in de vollegrond) met een Getuigschrift van Verdienste bekroond.
Zie voor een uitgebreidere beschrijving bij "Keuringen 1992".

buisbloemen in het hart, lintbloemen 3.5 cm lang, 0.7 cm breed, binnenzijde wit, buitenzijde
lichtviolet, glanzend, juli-oktober.
'Silver Sparkler' is een uit Engeland geïmporteerde cultivar, die vooral op een zonnige plaats voor
velerlei doeleinden kan worden gebruikt.
De plant werd onder de naam Dimarphatheca 'Silver Sparkler' ter ke.ur.ing ingezonde~, m~ar 'Silver
Sparklei:' behoort tot het verwante geslacht Osteaspermum. De plant lS m Nederland met wmterhard.
. .
. .
Ze kan evenwel gedurende de zomer in schalen en bakken w~rden gepla~t. .
'Silver Sparkler' werd door Christopher Fairweather in 1987 m een parttcuh~re tum m N~robt
(Afrika) ontdekt en werd omstreeks 1990 in Engeland geïntroduceerd. De plant ts vermoedelijk als
een bonte mutant ontstaan.

Pennisetum setaceurn 'Rubrum' (vóór 1970)
Hosta 'Ground Master' (P. Aden, North Baldwin, New York, U.S.A., 1979)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Tamelijk compacte plant; bladeren matig groot, groen met brede, roomwitte rand; bloemen lilapaars,
50-60 cm hoog, juli-augustus.
De nieuwe, witbonte 'Ground Master' werd in 1985 in Amerika door de inzender ontdekt als een
mooie, goed groeiende plant. Het is een kruising van de cultivars 'Yellow Splash' en 'Neat Splash'.
De plant werd in 1992 in Nederland in de handel gebracht.

Hosta 'June' (Notcutts Nurseries, Woodbridge, Suffolk, Engeland, 1992)
Gouden Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Lage, breed-spreidende plant; bladeren breed-elliptisch, lang toegespitst, 13-15 cm lang, 6-7 cm
breed, aanvankelijk blauw berijpt, later kaler,lichtgroen tot geel, soms met donkergroene en lichter
groene strepen, rand 1 cm breed, donkergroen en lichtgroen.
Deze nieuwe Hasta is gewonnen door Neoplants en ontstond als een mutant (in weefselkweek) uit de
tot ~e Tardiana-groep behorende Hasta 'Halcyon'. Het is een mooie aanvulling op het gekweekte
sortiment.

Zilveren Medaille; inzender C.N.B., Lisse.
Overblijvende, pollenvormende plant, 60-90 cm hoog; bladeren donker roodbruin, circa 40 cm lang,
4-8(-10) mm breed, stengels groen, verkleurend naar roodbruin; bloemen in tot 30 cm lange,
overhangende pluimen, 2-3 cm breed, donker roodbruin, later lichtbruin, met 1-3 cm lange naalden,
juli-september.
.
.
Dit aardige siergras werd door L. Klinkhamer meegebracht mt de Veremgde Staten onder de naam
Pennisetum setaceurn 'Rubrum', maar is vrijwel zeker de oude cultivar 'Purpureum', die al
genoemd is in B.K. Boom' s "Flora der gekweekte kruidachtige gewassen" (2e druk, 1970), blz. 408.
Er zouden volgens de literatuur twee vormen bestaan, namelijk: 'Purpureum' (' Atropurpureum') en
'Rubrum' ('Cupreum'). Met de in Amerika gekweekte planten, die aldaar de namen' Atrosanguineum' en 'Cupreum Compactum' dragen, wordt naar alle waarschijnlijkheid ook een van de twee
klonen bedoeld.
De ingezonden plant is in Nederland door de C.N.B. te Lisse in de handel gebracht. De winterhardheid van deze Pennisetum is voor Nederland niet voldoende.

Miscantbus sinensis 'Apollo' (E. Pagels, Leer, Duitsland, vóór 1992)
Zilveren Medaille; inzender Bernd Fourné, Langerwehe-Heistern, Duitsland.
Opgaande, pollenvormende plant, tot 1.5 m hoog; bladeren zeer smal, groen met witte "middennerf"; pluimen bruinrood, zijassen tot 20 cm lang, horizontaal afstaand tot overhangend, augustusseptember.
'Apollo' heeft een lange bloeitijd en donker gekleurde bloempluimen. Dit nieuwe siergras kan min
of meer worden beschouwd als een lagere M. sinensis 'Malepartus' .

Miscantbus sinensis 'Morning Light' (K. Bluemel, Baldwin, Maryland, U.S.A., 1988)
Gouden Medaille; inzender Fourné Bernd, Langerwehe-Heistern, Duitsland.
Sterk opgaande, pollenvormende, hoge plant; bladeren 0.5-0.75 cm breed, aanvankelijk met 0.5-2
mm brede, geelachtige, later witte rand en witachtige "hoofdnerf", gootvormig gevouwen; pluimen
bronskleurig rood, oktober.
'Morning Light' is een mooie plant, die zeer geschikt is om als solitair aan te planten.

Osteospermum 'Silver Sparkler' (Aline Fairweather Ltd, Hilitop Nursery, Beaulieu, Hampshire,
Engeland, circa 1990)
Zilveren Medaille; inzender Kwekerij "De Zonnebloem" (fa Oostveen), Nieuwe Niedorp.
Lage, bossige plant; bladeren elliptisch, circa 10 cm lang, 3 cm breed, met enkele (3 tot 5) tanden,
bleekgroen, rand crèmekleurig, 0,1 -1 cm breed; bloemhoofdje wit, 7-8 cm met blauwpaarse
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