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Deze nieuwe, uit Zweden afkomstige cultivar is een zaailing van Clematis 'Lasurstern' en lijkt een
goede aanwinst in het sortiment grootbloemige hybriden.
Escallonia laevis 'Gold Brian'® (Ph.M. Moreau, Bodyke, Co Clare, Ierland, 1991) - zie foto
Zilvere'!- Medaille; inzender Gebr. De Jong Handelskwekerijen, Boskoop.

VAKBEURS PLANTARIUM '91

De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij hield dit jaar van 22 t/m 25 augustus wederom in
Boskoop een vakbeurs met uitsluitend planten, die in pot of container waren gekweekt. Op deze
beurs, die bekend staat als "Plantarium" en die voor de negende keer werd gehouden en voor de
tweede maal internationaal, worden elk jaar nieuwe produkten getoond en op hun waarde beoordeeld. Dit jaar werden de nieuwigheden voor de tweede maal 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 totaal61 "nieuwe" produktenter keuring aangeboden, waarvan er 12 met een zilveren
en 7 met een gouden medaille werden bekroond. Deze bekroningen worden in de vorm van
certificaten toegekend. De andere 42 gewassen bloeiden niet of niet voldoende, hadden geen
vruchten, waren nog te klein om ze te beoordelen of de kwaliteit van de planten liet te wensen over.
Enkele planten bleken zelfs oude, bekende species of cultivars te zijn.
Een korte beschrijving van de 19 bekroonde nieuwigheden volgt hieronder.

LOOFHOUTGEWASSEN
Albizia julibrissin 'Boubri' (Ombrella®) (André Briant, Saint Barthélémy d' Anjou, Frankrijk,
1991)
Zilveren Medaille; inzender André Briant, Frankrijk.
Kleine, brede boom met uitstaande takken; bladeren oneven dubbel geveerd, blaadjes zeer klein,
talrijk; bloemen in donzige hoofdjes met lange meeldraden, zuiver roserood, juli-augustus.
De cultivar 'Boubri' is een mooie, nieuwe selectie met opvallend gekleurde bloemen. De winterhardheid van deze selectie is niet bekend.
De plant werd gewonnen door Pépinières Bourquin Soules, Val d'Dadour bij Tarbes, Pyr., Frankrijk
en door André Briant in de handel gebracht.
Buddleja davidii 'Masquerade' (Future Plants Ltd, Engeland, vóór 19991)
Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Struik met brede, spreidende groeiwijze; bladeren vrij klein, grijsgroen met lichtgele rand; bloemen
in pluimen, purperrood, blauwpaars verbloeiend, juli-augustus(-september).
De bladeren van deze Vlinderstruik zijn opvallend bont. De groei is zwakker, min of meer als die van
B. davidii var. nanhoensis.
Voor deze nieuwe cultivar is kwekersrecht aangevraagd.
Clematis 'Natacha' (Krister Cedergren, Zweden, 1984))
Zilveren Medaille; inzender P.K.A. van Zoest, Reeuwijk.
Klimplant tot ruim 2 m hoog; bloemen enkel, met (6-)8 scherp toegespitste, overlappende tepalen
(bloemdekbladen), soms ook (tegelijkertijd!) gevuld, licht violetrood tot donker violetblauw,
helmhokjes diep purperrood, juli-augustus(-september).
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Struikje met brede, compacte groeiwijze; bladeren groot, smal-langwerpig tot omgekeerd eirond,
goudgeel, jonge bladeren zeer lichtgroen; bloemen zuiver roserood, gedurende de zomer.
Dit is een mooie plant, maar onvoldoende winterhard om op grote schaal aan te planten in
Nederlandse tuinen. E. laevis komt van nature voor in Brazilië.
Hydrangea macrophylla 'Lemon Wave' (Duncan & Davies Nurseries Ltd., New Plymouth,
Nieuw-Zeeland, vóór 1991)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerijen Wilfried Billiau, Westouter, België.
Opgaande, lage struik; bladeren groen met grijze vlekken en zeer brede, roomgele tot citroengele
rand, soms ook met smal zuivergeel randje; bloeiwijze bolvormig, gentiaanblauw.
Dit is een nieuwe, opvallend bontbladige hortensia met een gedrongen habitus.
Hypericum androsaemum 'Excellent Flair' (H. en B.R. van den Bosch, Rijnsburg, 1991) zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender fa H. en B.R. van den Bosch, Rijnsburg.
Opgaande struik tot ruim 1 m hoog; takken stevig; bladeren breed-eivormig; bloemen geel, 3 cm
diameter; vruchten besvorrnig, breed-eivormig, 11-13(-15) mm lang, bruinrood, augustus-oktober.
Deze nieuwe, grootvruchtige Hypericum werd in 1991 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. De plant kan worden beschouwd als een verbetering van de eerder bekroonde 'Auturnn
Blaze'. De takken van 'Excellent Flair' kunnen ook in gemengde boeketten worden gebruikt.
llex aquifolium 'Limsi' (Siberia®) (A. Blanken Tzn, Boskoop, 1986)
Zilveren Medaille; inzender Kwekerij "De Limieten", Huizen.
Breed-piramidale struik of kleine boom; bladeren zeer variabel, gaafrandig tot zwaar stekelig getand,
4-7 cm lang, matglanzend donkergroen; vruchten besvormig, circa 1 cm, helder donkerrood.
Deze bijzonder winterharde/lex is goeddeels hermafrodiet (tweeslachtig), hoewel het bijplanten van
een mannelijke hulst gunstig is. De plant werd in 1986 onder de naam 'Siberia' bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste. Zie hiervoor Dendraflora Nr 23, blz. 88-89.
Leucothoe keiskei 'Royal Ruby' (Boomkwekerijen Bolwijn BV, Putten, 1991)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Bolwijn BV, Putten.
Wintergroene, bossige struik met spreidende tot overhangende takken; bladeren langwerpig ovaal,
lang toegespitst, 5-10 cm lang, glanzend groen, in de herfst en winter purperbruin, jonge bladeren
opvallend bruinrood; bloemen in naar beneden gebogen trosjes, wit, mei-juli.
Dit is een mooie, goed winterharde selectie uit de Japanse L. keiskei. De cultivar 'Royal Ruby' werd
door de inzender vóór augustus 1991 onder de soortnaam L. keiskei verspreid.
Lonicera nitida 'Silver Beauty' (Darthuizer Boomkwekerijen BV, Leersum, 1991) - zie foto
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Bolwijn BV, Putten.
Laag, spreidend struikje, ijl vertakt; bladeren klein (1 -2 cm lang), smal-elliptisch, donker grijsgroen
met smal, opvallend wit randje.
'Silver Beauty' is een mooie plant voor bakvulling en dergelijke. De plant krijgt soms takken met
uitsluitend groene blaadjes (terugslag). Deze takken dienen steeds te worden verwijderd om het
bonte effect te behouden. De plant is ontstaan als een mutant van L. nitida 'Elegant'.
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Skimmia japonica 'Chameleon' (Boomkwekerijen Bolwijn BV, Putten, 1991) - zie foto
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerijen Bolwijn BV, Putten.
Brede, min of meer ronde struik, vermoedelijk tot 1.5 m hoog; bladeren zeer groot (8-12 cm lang),
breed-elliptisch, frisgroen; bloemen in tot 6 cm lange pluimen, wit, april; bessen rond, 8-10 mm,
talrijk, in grote pluimen, aanvankelijk groen (in augustus!) later verkleurend via gelig groen naar
helderrood.
Deze vrouwelijke selectie - die kan worden beschouwd als een 'Veitchii' -type - is tot heden alleen
bekend van in de kas gekweekte exemplaren (maat 30-40 cm). Er is voor deze plant keuring voor een
getuigschrift aangevraagd.

ROZEN

ras is wenselijk. Deze slanke boom behoeft niet of nauwelijks te worden gesnoeid.
De groepsnaam Ballerina is merkenrechtelijk beschermd.
Malus (Ballerina Apple) 'Waltz' (East Mailing Research Station, Kent, Engeland, 1989)
Gouden Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Zeer slanke boom, 2.5-3.5 m hoog (spil met zeer korte zijtakjes); bladeren matglanzend groen;
bloemen wit, in knop purperkleurig rose, begin mei; appels roodachtig, sappig, groot, talrijk, eetbaar
en smakelijk (qua smaak op die van 'Red Delicious' gelijkend), vanafbegin oktober. Ze kunnen ook
goed worden bewaard.
Deze kleine boom of struik is geschikt voor een 25 liter pot op bijvoorbeeld het terras of in grote
bloembakken. 'Waltz' is gedeeltelijk zelfbestuivend. Enige kruisbestuiving van een ander ras is
wenselijk. Het snoeien van deze slanke boom kan geheel of vrijwel geheel achterwege blijven.
De groepsnaam Ballerina is merkenrechtelijk beschermd.

Rosa 'Hanflor' (Sternenflor®) (W. Schultheis, Steinfurth, Duitsland, 1991)
Gouden Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.
Een goed vertakkende, bodembedekkende struik tot circa 40 cm hoog en aanmerkelijk breder;
bloemen enkel, circa 4 cm doorsnede, in knop lichtrose, lichter verbloeiend, meeldraden geel,
juli-oktober.
Deze goed doorbloei ende, bodembedekkende roos laat bij het verbloeien de bloembladen gemakkelijk vallen, hetgeen een voordeel is. 'Hanflor' is een hybride van 'Immensee' x onbekende en
behoort tot de Heesterrozen (groep: Hybriden).
Deze roos werd in 1991 in Nederland in de handel gebracht door P. Hanekamp Boomkwekerijen
BV, Scheerwolde.
Rosa 'Poulcov' (Benelux: Kent®; Eng.: White Cover®) (D.T. Poulsen's Planteskole, Kvistgaard,
Denemarken, 1989)
Zilveren Medaille; inzender R.A. Vurens, Boskoop.
Lage, 40-50 cm hoge, compacte struik, even breed als hoog; bloemen helderwit, goed gevuld,
juni-september.
Dit is een mooie, rijkbloeiende en goed doorbloeiende, gezonde roos, die ook goed in pot kan
worden gekweekt. 'Poulcov' behoort tot de Heesterrozen (groep: Hybriden).
Deze roos werd in 1990 in Nederland in de handel gebracht door Jan Spek BV, Boskoop.

VASTE PLANTEN
Anemone x hybrida 'Pamina' (H. Simon, Marktheidenfeld, Duitsland, 1983)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Plant met opgaande groeiwijze tot 60 cm hoog; bloemen 5 cm diameter, donker purperrood,
halfgevuld, meeldraden goudgeel, september-oktober.
Deze nieuwe Japanse anemoon heeft beter gevulde bloemen dan de oude Anemcme hupehensis
'Prinz Heinrich'.
Circaea alpina - Alpenheksenkruid- N.-Europa tot Pyreneeën en Apennijnen.
Zilveren Medaille; inzender Vasteplantenkwekerij Rob de Boer, Frederiksoord.
Bodembedekkende plant tot 20(-30) cm hoog; bladeren tegenoverstaand, hartvormig met toegespitste top, rand gekarteld-getand; bloemen zeer klein, in trosjes, wit, in knop bruinrood, juni-juli.
Het Alpenheksenkruid is in Nederland (Twente) een zeer zeldzame, in het wild voorkomende soort.
De plant groeit het beste op vochtige grond en kan in de schaduw als zg. afplanter worden gebruikt.
Circaea alpina werd in 1985 in de handel gebracht. Het in Nederland verspreide materiaal is
afkomstig van een Zweedse kwekerij.

Rosa 'Pouldeb' (Debbie®) (D.T. Poulsen's Planteskole, Kvistgaard, Denemarken, vóór 1990)
Gouden Medaille; inzender R.A. Vurens, Boskoop.
Opgaande struik tot 80 cm hoog; bloemen enkel (5 bloembladen), 5 cm in diameter, lichtend
abrikooskleurig roserood, zuiverrose verbloeiend, centrum iets lichter, meeldraden geel, juniseptember.
'Pouldeb' is een goede, rijkbloeiende en doorbloeiende roos met een aparte bloem- en bladkleur.
Deze behoort tot de Heesterrozen (groep: Hybriden).
Ook dit ras werd in 1990 in Nederland in de handel gebracht door Jan Spek BV, Boskoop.

VRUCHTBOMEN

Lavatera 'Barnsley' (Hopleys Plants Ltd, Much Hadham, Herts, Engeland, 1986) - zie foto
Gouden Medaille; inzender Handelskwekerij G. Hoogenraad, Ederveen.
Min ofmeerverhoutende, 's winters sterkinstervende plant, 1.50-1.75 m hoog en tot 2-2.5 m breed,
met tamelijk dunne twijgen; bladeren zeer variabel in grootte (3-12 cm), meestal3-lobbig; bloemen
7-8 cm, helderwit, naar lichtrose verbloeiend, hart lichtend karmijnrood, juni-oktober.
Deze zeer mooie plant voor tuinen en parken werd in 1991 bekroond met een Getuigschrift van
Aanbeveling. De winterhardheid is voor Nederland niet voldoende. De plant moet daarom goed
worden beschermd of, indien in pot opgekweekt, op een vorstvrije en lichte plaats worden
overwinterd.
Voor nadere gegevens van deze plant wordt verwezen naar een uitgebreide beschrijving elders in dit
nummer.

Malus (Ballerina Apple) 'Polka' (East Mailing Research Station, Kent, Engeland, 1989)
Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Zeer slanke boom, 2.5-3.5 m hoog (spil met zeer korte zijtakjes); bladeren matglanzend groen;
bloemen wit, in knop dieprose, begin mei; appels groenig rood, groot, talrijk, eetbaar en smakelijk
(qua smaak op die van 'Spartan' gelijkend), vanaf eind september.
Deze appel is een kleine boom of struik, die goed voldoet in een 25 liter pot op bijvoorbeeld het terras
of in grote bloembakken. 'Polka' is gedeeltelijk zelfbestuivend. Enige kruisbestuiving van een ander
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Sedum 'Mohrchen' (P. zur Linden, Bissendorf bij Osnabrück, Duitsland, 1988)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Plant met verticale, bruinrode stengels tot 50 cm hoog; bladeren donker bruinrood tot purperrood;
bloemen robijnrood in tuilen, augustus-oktober.
Dit is een prima plant voor zonnige borders. Het is bovendien een mooie snijbloem en een goede
drachtplant voor bijen.
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