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RAES BLOEMZADEN STELT SORTIMENT
IN VERNIEUWDE PROEFTUIN VOOR
Raes Bloemzaden in Destelbergen heeft na een aantal jaren opnieuw zijn proeftuin opengesteld,
zij het op een kleinere oppervlakte maar dan wel nog meer gefocust op de mogelijke
presentatievormen.
Willy DE GEEST – foto’s W. De Geest
Hangpetunia is een belangrijk product voor Raes. De laatste
jaren zitten de tweekleurige soorten in de lift.
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Hangplanten
De hangbegonia B. boliviensis ‘Prominent’ uit zaad in de
kleuren rood, oranje en wit noemt Rudy Raes een topper. De
begonia heeft een zeer rijke bloei.
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Een algemene vaststelling in het perkgoed is dat er een
dalende trend is voor planten uit zaad. De Begonia semperflorens en hangbegonia uit zaad maken hierop wel een uitzondering. Begonia semperflorens maakt in het zaaigoed nog
steeds drie vierde van de productie uit. Dit heeft veel te maken
met feit dat ongeacht de weersomstandigheden deze plant
zich altijd van haar beste kant laat zien.
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▲ De tweekleurige Petunia Cascadias ‘Rim Magenta’.

▲ Begonia bolivensis ‘Prominent Red’ en ‘Prominent Orange’.
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Ook bij de gestekte Lobularia wordt aandacht besteed aan
kleurenuitbreiding. De nieuwigheden groeien goed uit en
bloeien tot de vorstperiode.

Aandacht voor openbaar groen
Er gaat de laatste jaren heel wat aandacht naar soorten die
zijn aangepast aan de eisen voor openbare beplantingen. De
eigenschappen waarop men selecteert zijn goede weersbestendigheid, goede doorbloei en voldoende uitgroei zodat de
onkruiddruk kan worden ingeperkt. Ook in de Begonia
semperflorens werd naar deze eigenschappen doorgeselecteerd. Zo zijn er naast de kleinere compacte ook breed
uitgroeiende soorten beschikbaar.

▲ Lobularia ‘Summer Stream’ en ‘White Stream’ uit stek.
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▲ Begonia semperflorens Maxima Pink en andere variëteiten in testfase.
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Ook Begonia Big Bronze, Big Red en Dragon Wing hebben
eigenschappen die zich lenen voor openbare beplantingen,
namelijk een grover gewas en later bloeitijdstip. Begonia is
trouwens een soort waar bij Raes nog heel wat productvernieuwing wordt gezocht, ook bij Begonia tuberosa, zoals de
zeer geslaagde B. tuberosa ‘Cameleon Red Yellow’.
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▲ Links Ageratum ‘City Blue’ en ‘City White’ voor de openbare beplantingen tegenover de kleinere compacte soorten rechts.

Bij Ageratum zijn bijvoorbeeld de variëteiten ‘City White en
‘City Blue’ zeer geschikt voor openbare beplantingen.

op

yr

ig

ht

Ander voorbeeld voor openbare beplantingen vinden we
ondermeer bij de triploide Tagetes. Deze maken geen zaad
aan en groeien en bloeien daardoor goed door.
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▲ Begonia tub. Cameleon Red Yellow.

Impatiens - Sunpatiens
De immer populaire Impatiens kent de laatste jaren een
achteruitgang qua belangstelling, voornamelijk omwille van de
gevoeligheid voor valse meeldauw. Als antwoord daarop is er
de Sunpatiens die zich ook qua gebruiksdoeleinden opdeelt in
de ‘compact’, de ‘vigourous’ (groeikrachtig) en de ‘spreading’
(breder uitgroeiend). Deze laatste twee richten zich andermaal
naar gebruik in openbare beplantingen. Geert Van Hecke van
Raes Bloemzaden noemt het een topproduct omwille van het
feit dat de plant niet gevoelig is voor valse meeldauw en de
plant bij lagere temperaturen niet wegkwijnt. ■
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▲ Ter vergelijking: Sunpatiens Spreading (links) naast Vigorous en Compact.
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Het Raes team dankt
de talrijke bezoekers.
Onze trials zijn op afspraak nog te
bezoeken tot 13 september.
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