Plantarium 2014
R.T. Houtman
Van 27 t/m 30 augustus 2014 organiseerde de
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij voor de
31e keer de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Ieder jaar
worden nieuwe planten ter keuring aangeboden,
die op sier- en gebruikswaarde worden beoordeeld.
De keuringen op Plantarium 2014 werden voor de
24e keer onder auspiciën van de KVBC uitgevoerd.
Er werd gekeurd door speciaal voor deze gelegenheid
samengestelde subcommissies en volgens het
reglement “Keuringen van nieuwe planten op
beurzen of andere commerciële presentaties”.
Voor Plantarium 2014 werden 131 planten ter
keuring aangemeld, 12 minder dan in het record
jaar 2013. Hiervan werden 99 planten daadwer
kelijk beoordeeld. De andere 32 planten kwamen
niet voor keuring in aanmerking. Zeven planten
waren te oud of het betrof species, de andere
25 planten werden door de inzenders (vlak) voor
de keuringen teruggetrokken omdat ze niet bloei
den en/of geen andere sierwaarde toonden. Van
de gekeurde planten werden 22 planten bekroond
met een Bronzen Medaille, 14 met een Zilveren
Medaille en drie met een Gouden Medaille.
De bekroningen werden in de vorm van medaille
certificaten toegekend.
De algemene indruk van de keuringscommissie
was dat het sortiment niet heel erg vernieuwend
was. Op zich niet erg, het kan statistisch niet dat
er ieder jaar grote vernieuwingen worden geïntro

duceerd. De plantkwaliteit en de presentatie (mos
op potten, vieze potten, kleine planten) kon in
een aantal gevallen wel beter. De kwaliteit van het
plantmateriaal was zeer goed.
Een beknopte beschrijving van de 39 bekroonde
planten:
Abelia grandiflora ‘Minduo1’
(Sunny Charms)
Zilveren Medaille
winner: Pépinières Minier, Beaufort-en-Vallée,
Frankrijk, 2010
inzender: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk
Breed spreidend-opgaande groeiwijze.
Bloemen relatief klein voor een Abelia, maar wel
in een zeer bijzondere kleurstelling. Buitenkant
88

van de bloemen (buis) dof lichtpaars. Binnen
kant dof lichtpaars met een duidelijk donkergeel
honingmerk op het onderste (vergroeide) kroon
blad. Kroonslippen omgeslagen, crèmekleurig.
Vernieuwende bloemkleuren in Abelia. Goed
gekweekte, compacte en dichtvertakte planten.
Rijkbloeiend, maar bloemen wat klein en met
wat weinig contrast.
Astrantia major ‘Star of Magic’
Bronzen Medaille
winner: Ron de Jong, Noordwijkerhout, 2013
inzender: Het Hoefblad, De Hoef
Leuke vernieuwing in het Astrantia sortiment
met witbont blad als voornaamste kenmerk. De
handvormig gedeelde bladeren hebben vijf tot
zeven lobben. Ze zijn grijsgroen met witte randen.
In sommige bladeren zijn de lobben geheel of
gedeeltelijk zonder bladgroen. De bloemen, die
een goed contrast vormen met het bonte blad, zijn
donker rozerood. Krans van schutbladen, typisch
voor Astrantia, is eveneens diep rozerood.

Buddleja davidii ‘Podaras 9’ (Flutterby Pink)
foto: vv

Berberis thunbergii ‘Lutin Rouge’
Bronzen Medaille

Opvallend bossig en strak opgaand groeiende
Buddleja die uiteindelijk circa 1,5 m hoog zal
worden. De bladeren zijn grijsgroen. Bloemen in
opstaande tot iets afstaande pluimen. Afzonder
lijke bloemen paarsroze met een oranje oogje, wat,
in combinatie met het blad een rustige uitstraling
geeft. Deze cultivar is steriel, waardoor er geen
uitzaaien en dus verwildering kan plaatsvinden.
Geschikt voor vakbeplanting en als afplantstruik.

winner: Pépinières JP Hennebelle E.A.R.L.,
Boubers sur Canche, Frankrijk, 2013
inzender: Plantipp BV, IJsselstein
Dichtvertakt en gedrongen groeiend struikje.
Aanvankelijk met een bolvormige habitus, later
afgeplat bolvormig. De bladeren zijn lichtend
oranjerood bij uitlopen en kleuren later licht
steenrood. Het oudere blad is donkerpurper.
Bladeren in de schaduw kleuren groen. Kan als
borderplant, in groepen of als potplant worden
toegepast.

Buddleja ‘Pink Micro Chip’ (Pink Chip)
Zilveren Medaille
winner: Dr. Werner, North Carolina State
University, Raleigh, North Carolina, Verenigde
Staten, 2010
inzender: Valkplant BV, Boskoop

Buddleja davidii ‘Podaras 9’ (Flutterby Pink)
Bronzen Medaille

Breed spreidend groeiende plant met een relatief
lage en vrij open habitus, prima vertakkend. De
bladeren zijn iets grijsgroen getint. Rijkbloeiend
met opvallend slanke maar dichte bloempluimen.

winner: Cornell University, CCTEC, Ithaca,
New York, Verenigde Staten, 2011
inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe
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Buddleja ‘Pink Micro Chip’ (Pink Chip)
foto: vp

Calluna vulgaris ‘Saskia’
(Beauty Ladies Saskia)
Zilveren Medaille

De afzonderlijke bloemen zijn helder donkerroze.
Deze cultivar is steriel, waardoor er geen uitzaaien
en dus verwildering kan plaatsvinden. Geschikt
voor vakbeplanting van kleine en middelgrote
vakken. Vanwege het gedrongen formaat ook
toepasbaar als potplant.

winner/inzender: Eden’s Creations, Wezep, 2014
Breed spreidend-opgaande groeiwijze en helder
groen loof. De bloemknoppen zijn zacht rozerood
en contrasteren goed met het loof. ‘Saskia’ is een
zgn. ‘knopbloeier’, dus de bloemknoppen zullen
niet openen. Het contrast tussen de heldere loofen knopkleuren geven de plant een frisse uit
straling.

Calluna vulgaris ‘Oslo’ (Skyline Oslo)
Bronzen Medaille
winner/inzender: Eden’s Creations, Wezep, 2012
Breed opgaand groeiend waarbij de hoofd- en
zijtakken steeds als kleine ‘torentjes’ omhoog
groeien. De vertakking is sterk kruislings tegen
overstaand en zeer regelmatig. Het loof is donker
groen met lichtgroene groeitopjes. ’s Winters
purperbruin verkleurend, wat al in de nazomer
in de toppen van de twijgen te zien is.
Deze compacte plant heeft een mooie groeiwijze
en loofkleuren.

Calluna vulgaris ‘Silvia’ (Beauty Ladies Silvia)
Bronzen Medaille
winner/inzender: Eden’s Creations, Wezep, 2014
Breed spreidend-opgaande groeiwijze met donker
groen loof. De bloemknoppen zijn helderrood.
Evenals ‘Saskia’ is ‘Silvia’ een zgn. ‘knopbloeier’,
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Campsis tagliabuana ‘Takarazuka Fresa’ (Summer Jazz Fire)
foto: rh

dus de bloemknoppen zullen niet openen. Zeer
opvallende en intense kleurencombinatie van loof
en bloemknoppen. Vanwege de vroege bloei waren
de planten tijdens de beurs al mooi op kleur.

Bossig groeiende, breed opgaande vaste plant
tot een hoogte van circa 75 cm. De bloemen
openen vanaf het late voorjaar en gedurende de
gehele zomer. Ze zijn klokvormig, circa 5-6 cm
lang en lichtlila met een iets donkerder basis.
De paarse bloemknoppen contrasteren goed met
de geopende lichtere bloemen. De plant bloeit
rijk over een lange periode doordat er steeds
nieuwe scheuten met bloemknoppen worden
gevormd.

Calluna vulgaris ‘Vera’ (Beauty Ladies Vera)
Bronzen Medaille
winner/inzender: Eden’s Creations, Wezep, 2014
Breed spreidend-opgaande groeiwijze met
donkergroen loof. De bloemknoppen zijn zuiver
wit en contrasteren goed met het donkere loof.
Ook ‘Vera’ is een zgn. ‘knopbloeier’, dus de bloem
knoppen zullen niet openen.

Campsis ×tagliabuana ‘Tracamp’
(Orangeade)
Bronzen Medaille
winner: Pépinières Travers, Saint Cyr en Val, 2014
inzender: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk

Campanula ‘Iribella’ (Iridescent Bells)
Zilveren Medaille

Gemiddeld groeikrachtige klimplant met helder
groen, iets lichter gevlekt blad. De bloemen zijn
opvallend tweekleurig gevlekt, wat een nieuwe
eigenschap binnen Campsis is. De bloembuis is

winner: Burpee NL B.V., Sliedrecht, 2012
inzender: Rijnbeek en Zoon B.V. en Rijnbeek and
Son perennials export B.V., Boskoop
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lichtoranje aan de buitenkant. De binnenkant
en kroonslippen (lobben) zijn dof lichtoranje
met oranjerode vlekken.

Chamaecyparis lawsoniana ‘Goldfield’
(Woody World Goldfield)
Zilveren Medaille

Campsis ×tagliabuana ‘Takarazuka Freza’
(Summer Jazz Fire)
Gouden Medaille

winner/inzender: Eden’s Creations, Wezep, 2014
Gedrongen, goed vertakkende planten met een
breed ovale groeiwijze. Het loof heeft de juveniele
structuur met afstaande zachte naaldjes (zoals ook
bij bijv. ‘Ellwoodii’ het geval is) Het jonge loof is
heldergeel, later kleurt het geelgroen. De structuur
van het loof geeft de plant een hoge aaibaarheids
factor.
Zeer geschikt voor toepassing in mixtrays en als
impulsplant.

winner: Koichi Sataue, Takarazuka City,
Hyogo Pref., Japan, 2000
inzender: Hoogeveen Plants b.v.,
Hazerswoude-Dorp
Opvallend compacte planten waarbij de bloemen
al op circa 60 cm lange takken verschijnen, uniek
binnen Campsis. De bloemen zijn warm oranje
rood met, aan de buitenkant een oranje bloem
buis. Aan de binnenkant is de bloem eenkleurig
oranjerood. Gezond donkergroen blad dat soms
iets purper getint is.
Met name vanwege het vermogen van deze
cultivar om op zeer korte takken veel bloemen
te produceren kende de keuringscommissie aan
‘Takarazuka Fresa’ (Summer Jazz Fire) de titel
“Beste Nieuwigheid Plantarium 2014” toe.

Clematis ‘Maria Skłodowska Curie’
(Early Large-Flowered Group)
Bronzen Medaille
winner: Szczepan Marczyński, Pruszków,
Polen, 2013
inzender: Clematis Container Nursery,
Pruszków, Polen
Rijkbloeiende Clematis met gevulde, zuiverwitte
bloemen. Bij openen zijn de tepalen zeer lichtgroen
getint. Opvallend aan deze cultivar is dat ook de
zomerbloei uit gevulde bloemen bestaat, waar veel
andere gevuldbloemige Clematis ’s zomers enkel
voudige bloemen produceren.
Marie Curie, Nobelprijswinnares natuurkunde
(1903) en scheikunde (1911), was Poolse van
geboorte en naturaliseerde later tot Française.

Campsis ×tagliabuana ‘Takarazuka Yellow’
(Summer Jazz Gold)
Bronzen Medaille
winner: Koichi Sataue, Takarazuka City,
Hyogo Pref., Japan, 1998
inzender: Hoogeveen Plants b.v.,
Hazerswoude-Dorp

Clematis ‘Zo09045’ (Blue Ocean)
(Diversifolia Group)
Bronzen Medaille

Gedrongen groeiende klimplant, iets sterker
groeiend dan ‘Takarazuka Fresa’ (Summer Jazz
Fire). De bladeren zijn heldergroen, de bloemen
donkergeel met iets zalmkleurig oranje tint en een
donkerder oranje keel. Aan de buitenkant is de
bloembuis lichtoranje. Bloeit op vrij korte takken
van circa 80-100 cm hoogte.

winner/inzender: J. van Zoest B.V., Boskoop, 2014
Gedrongen groeiende plant tot een hoogte van
circa 1 m. De 4 - 5 cm grote bloemen openen vanaf
juni tot in september. Bij openen zijn de bloemen
violet en kleuren spoedig donker violetblauw. Ze
zijn opvallend naar boven gericht. Zeer bloeirijke
plant die geschikt is als potplant en voor toepassing
in kleine(re) tuinen.
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Echinacea ‘Mooodz Shiny’
Bronzen Medaille

Heuchera ‘Fire Alarm’
Zilveren Medaille

winner/inzender: HilverdaKooij BV,
De Kwakel, 2014

winner: Terra Nova Inc, Canby, Oregon,
Verenigde Staten, 2012
inzender: Verschoor A. Horti Import/export B.V.,
Haarlem i.s.m. Compass Plants BV, Hillegom

Goed vertakkende plant die, mede vanwege de
goede vertakking, rijk bloeit. De lintbloemen zijn
lichtgeel bij openen en kleuren naar zacht bleek
geel tijdens de bloei. Het hoofdje met buisbloemen
is bruinoranje. ‘Mooodz Shiny’ maakt del uit van
de zgn. Mooodz-Serie, een collectie cultivars die
gemakkelijk uniform en snel te kweken is tot aan
trekkelijke potplanten.

Gezonde, bossig groeiende Heuchera hybride tot
circa 50 cm hoog en minstens zo breed. De blade
ren zijn relatief groot. Ze zijn glanzend roodbruin
aan de bovenkant en diep rozerood aan de onder
zijde. Vanuit roze bloemknoppen openen witroze
bloemen in opstaande pluimen. Ze vallen goed op
tegen de achtergrond van het roodachtige blad.

Helenium ’Fuego’
Bronzen Medaille

Hydrangea macrophylla ‘Dark Angel’
(Black Diamonds Dark Angel)
Bronzen Medaille

winner/inzender: AB-Cultivars BV,
Zuidwolde, 2013

winner: Frauke Engel, Münster, Duitsland, 2008
inzender: De Jong Plant BV, Boskoop

Prima vertakkende planten die vrij kort zijn,
daardoor geschikt voor potcultuur. De lint
bloemen zijn viltachtig bruinrood met een diep
gele basis en een smal geel randje aan de top.
De buisbloemen (het ‘hart’ van het hoofdje) zijn
donkerbruin en vormen een mooie achtergrond
voor de gele meeldraden en stampertjes. De bos
sige groei en het rijkbloeiende karakter zijn de
belangrijkste positieve eigenschappen van ‘Fuego’.
Helenium ’Siesta’
Zilveren Medaille

De jonge bladeren van deze cultivar zijn zwart
groen en ook het volwassen blad is zeer donker
groen. De bloeiwijze is schermvormig (Lacecap
Group). Van nature zijn de steriele bloemen intens
rozerood. Als de planten ‘geblauwd’ worden zijn de
steriele bloemen paars en kleuren de fertiele bloe
men (in het midden van de schermen) lichtblauw.
Hoewel niet vernieuwend qua bloem- en blad
kleuren is dit een goed en gelijkmatig groeiende
cultivar die rijk bloeit.

winner/inzender: AB-Cultivars BV,
Zuidwolde, 2013

Hydrangea macrophylla ‘Deep Purple’
Gouden Medaille

Heeft dezelfde relatief gedrongen, prima vertak
kende habitus als ‘Fuego’ en is daardoor eveneens
geschikt voor potcultuur. De lintbloemen zijn
viltachtig donkerrood, de toppen kleuren meer
oranje als de bloemen rijpen. De buisbloemen
(het ‘hart’ van het hoofdje) zijn donkerbruin
en vormen een mooie achtergrond voor de gele
meeldraden en stampertjes. Deze kleuren ook zeer
goed bij de donkere lintbloemen. Rijkbloeiend met
donkerrode bloemen in een sprekende kleur.

winner: Schroll Management ApS, Odense,
Denemarken, 2012
inzender: De Jong Plant BV, Boskoop
Stevige plant met donkergroen blad. De bloeiwijze
is bolvormig (Hortensia Group) en alleen de
steriele bloemen zijn zichtbaar. Deze zijn donker
paars met lichtere hartjes. Bij verbloeien kleuren
ze paarsrood. De zeer uniforme groei en bloei,
in combinatie met de diepe bloemkleur geven
‘Deep Purple’ een fraai uiterlijk.
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Hydrangea macrophylla ‘H2002’ (Miss Saori)
Zilveren Medaille

Miscanthus sinensis ‘Mobri’ (Morning Bright)
Bronzen Medaille

winner: Ryoji Irie, Kyoto, Japan, 2013
inzender: Plantipp BV, IJsselstein

winner: Michael Merz, Merz Stauden, Offenbach
am Main, Duitsland, 2014
inzender: Cultivaris North America LLC, Mainz,
Duitsland

Afgeplat bolvormige heester met relatief dunne
takken waardoor ze tijdens de bloei iets kunnen
doorbuigen. ‘H2002’ heeft echter een unieke,
vernieuwende bloemvorm. De bloeiwijze is bol
vormig (Hortensia Group) en alleen de steriele
bloemen zijn zichtbaar. Deze zijn circa 4 cm in
doorsnede en bestaan uit meerdere kransen van
bloemblaadjes waardoor ze gevuld lijken. Ieder
bloemblaadje is wit met een intens rozerode rand.
Zeer geschikt als potplant of als borderplant op
een beschutte plaats.

Groeit meer compact dan de soort en heeft zeer
smal, sierlijk overhangend blad. De bladeren zijn
donker grijsgroen met crèmekleurige randen en
lengtestrepen. Hoewel qua eigenschappen niet
vernieuwend, biedt ‘Mobri’ veel mogelijkheden
om als border- of potplant toe te passen.
Nandina domestica ‘Lemon-Lime’
(Magical Lemon & Lime)
Gouden Medaille

Hydrangea paniculata ‘Renba’ (Fraise Melba)
Bronzen Medaille

winner: Richard E. Davis, Locustville, Virginia,
Verenigde Staten, 2012
inzender: Kolster BV, Boskoop

winner: Jean Renault, Gorron, Frankrijk, 2014
inzender: SAPHO, La Ménitré, Frankrijk

Gedrongen plant met een breed opgaande groei
wijze en relatief klein blad. De jonge scheuten
zijn helder geelgroen. Het volwassen blad is
heldergroen. In het sortiment Nandina met paarse
en rode scheuten is deze cultivar met lichtgroene
scheuten een vernieuwende aanwinst. Zeer uni
form gekweekte en goed gepresenteerde planten

Breed spreidend-opgaande struik met enigszins
slappe takken en diep bruinrode jonge twijgen.
De mooi gevormde bloempluimen bestaan voor
namelijk uit steriele bloemen. Deze zijn met een
doorsnede van 1,5-2 cm relatief klein. De weinige
fertiele bloemen zitten verscholen tussen de
steriele. De witte bloemen verkleuren donker
rozerood bij uitbloeien.

Nepeta ‘Purrsian Blue’ (Faassenii Group)
Bronzen Medaille

Lobelia speciosa ‘Gencrim’ (Crimson Princess)
Bronzen Medaille

winner: Walters Gardens, Inc., Zeeland,
Michigan, Verenigde Staten, 2013
inzender: Cultivaris North America LLC,
Mainz, Duitsland

winner: Peter M. Dealtrey, Maldon, Verenigd
Koninkrijk, 2013
inzender: Compass Plants BV, Hillegom

Dichtvertakte, bossig breed spreidend-opgaand
groeiende vaste plant. De bladeren zijn donker
groen en verspreiden een typische geur die niet
door iedereen wordt gewaardeerd. De bloemen
zijn paarsblauw en verschijnen in dichte pluimen.
Deze rijkbloeiende vaste plant lijkt een verbetering
van N. ‘Kit Cat’ (Faassenii Group).

Breed opgaand groeiende vaste plant die, zoals
uit het ingestuurde materiaal bleek, gemakke
lijk uniform gekweekt kan worden. Gedurende
het seizoen worden steeds nieuwe scheuten met
bloemaren gevormd. De purperrode bloemen
zijn circa 3 cm breed en steken goed af tegen het
frisgroene blad. Door de lange bloeitijd is het een
prima border- of potplant.
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Pennisetum alopecuroides ‘Hameln Gold’
Bronzen Medaille

Potentilla fruticosa ‘Lissdan’ (Danny Boy)
Bronzen Medaille

winner: Michael Merz, Merz Stauden, Offenbach
am Main, Duitsland, 2014
inzender: Cultivaris North America LLC, Mainz,
Duitsland

winner: Chris Sanders, Eccleshall,
Verenigd Koninkrijk, 2012
inzender: Plantipp BV, IJsselstein
Relatief lage heester met een brede, spreidendopgaande groeiwijze. Bladeren vijfdelig, midden
groen, met smalle deelblaadjes. De bloemen zijn
intens donkerrood met een iets roze tint. Binnen
het sortiment valt ‘Lissdan’ vooral op vanwege de
aparte bloemkleur.

Ontstond als mutant in de bekende en veel toe
gepaste ‘Hameln’ en groeit eveneens meer gedron
gen dan de soort tot een hoogte van circa 1 m.
‘Hameln Gold’ heeft, in tegenstelling tot ‘Hameln’
helder geelgroene bladeren. De plant geeft al op
jonge leeftijd veel bloempluimen. Prima aanvul
ling in het sortiment Pennisetum.

Rosa ‘EVERA254’
(Roses Forever Maasland Gold)
Zilveren Medaille

Physocarpus opulifolius ‘Hoogi016’
(Little Angel)
Zilveren Medaille

winner/inzender: Roses Forever ApS, Sabro,
Denemarken, 2014

winner: Pavel Schuch, Kostelec nad Černými lesy,
Tsjechië, 2014
inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad,
Ederveen

Goede patioroos met, naar verhouding, grote
bloemen die iets flets verbloeien. De bloemen zijn
gevuld, licht geurend en circa 7 cm in doorsnede.
Ze zijn lichtoranje en kleuren iets lichter oranje
roze bij verbloeien. De bloemkleur wordt versterkt
door contrast met het donkergroene blad.

Goed vertakkende plant met een gedrongen,
breed opgaande habitus. De jonge scheuten zijn
dieprood en erg opvallend. Het volwassen blad
is bruinrood. De bloemen zijn wit en worden
gevolgd door roodachtige vruchtjes.

Rosa ‘G05-52’
(Plant ‘n’ Relax From Far Away)
Bronzen Medaille

Physocarpus opulifolius ‘SMPOTW’
(Tiny Wine)
Zilveren Medaille

winner/inzender: Roses Forever ApS, Sabro,
Denemarken, 2014

winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Spring Lake, Michigan, Verenigde Staten, 2013
inzender:Valkplant BV, Boskoop

Grootbloemige heesterroos met gezond donker
groen blad. Bloemen halfgevuld en circa 10 cm
in doorsnede. De bloemen zijn licht zalmroze en
verbloeien lichter waarbij het gele hart duidelijk
zichtbaar wordt. Helaas zijn de bloemen niet
geurend. Rijkbloeiend doordat er gedurende
het seizoen steeds nieuwe scheuten met bloem
knoppen worden gevormd.

In tegenstelling tot de meeste andere cultivars
van P. opulifolius heeft ‘SMPOTW’ een opvallend
compacte en duidelijk opgaande groeiwijze. De
bladeren hebben dezelfde drielobbige vorm als
de soort maar zijn eveneens opvallend klein. Ze
zijn donker bruinrood. Hoewel door de inzender
aangegeven dat de plant rijk bloeit met witroze
bloemtuilen, waren er in de gekeurde planten geen
bloemen of vruchten zichtbaar.
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Physocarpus opulifolius ‘SMPOTW’ (Tiny Wine)
foto: vp

Salvia ‘SAL 0101’ (Ember’s Wish)
Zilveren Medaille

Sambucus racemosa ‘SMNSRD4’
(Lemony Lace)
Bronzen Medaille

winner: Plant Growers Australia Pty. Ltd.,
Wonga Park, Victoria, Australië, 2013
inzender: Florensis B.V.Hendrik-Ido-Ambacht

winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Spring Lake, Michigan, Verenigde Staten, 2013
inzender: Valkplant BV, Boskoop

Vrij forse, breed opgaand groeiende vaste plant
tot een hoogte van circa 80 cm. Bladeren donker
groen, in tegenstelling tot veel andere Salvia
geuren ze niet bij wrijven. De bloemkelken
zijn caramelkleurig met een vleugje roze.
De bloemen zijn helderrood en circa 6 cm lang
en staan in lange aren. Zeer vernieuwende
Salvia die een decoratieve combinatie vormt van
bloemkelken/-knoppen en helderrode geopende
bloemen. Helaas is deze cultivar onvoldoende
winterhard om als overblijvende tuinplant toe
te passen. Maar als potplant wel waardevol.

Ontstaan uit een kruising tussen Sambucus
racemosa ‘Sutherland Gold’ en S. racemosa
‘Dropmore Fernleaf ’. Relatief gedrongen plant
die uiteindelijk wel meer dan 1,5 m hoog en breed
zal worden. De deelblaadjes van het geveerde blad
zijn zeer diep ingesneden, waardoor het blad bijna
dubbel geveerd lijkt. Het loopt iets bruin getint uit
en kleurt al snel diepgeel. Het oudere blad kleurt
geelgroen. Het gele blad lijkt niet of nauwelijks in
de zon te verbranden.
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Sambucus racemosa ‘SMNSRD4’ (Lemony Lace)
foto: vp

Sedum ‘Blue Pearl’ (Sunsparkler)
Zilveren Medaille

Sedum tatarinowii ‘Pure Joy’
Bronzen Medaille

winner: Chris Hansen, Holland, Michigan,
Verenigde Staten, 2013
inzender: Plantipp BV, IJsselstein

winner: Brent Horvath, Hebron, Illinois,
Verenigde Staten, 2010
inzender: Cultivaris North America LLC, Mainz,
Duitsland

Gedrongen, bossig groeiende vaste plant tot
circa 50 cm hoogte. De bladeren zijn eirond,
circa 12 cm lang en zwartpurper met een opval
lend blauwachtige waas. Ook de bloemknoppen
hebben deze waas, waarnaar de rasnaam verwijst.
De geopende bloemen hebben crèmekleurige
kroonbladen en donker rozerode stijlen, stempels
en vruchtbeginsels. De typische bladkleuren
en opvallende en aantrekkelijke bloemkleuren
vormen een mooie combinatie.

Compacte, bossige vaste plant met relatief klein,
omgekeerd eirond, dof blauwgroen blad. Zeker
in verhouding tot bekende cultivars als ‘Herbst
freude’ en ‘Matrona’ is het blad relatief klein.
De bloemen verschijnen overdadig en staan in
zeer brede, vertakte bloemschermen (eigenlijk
gevorkte bijschermen). De afzonderlijke bloemen
zijn bleek lilaroze.
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Weigela ‘Slingco1’ (All Summer Red)
foto: vp

Weigela ‘Slingco1’ (All Summer Red)
(Red-Flowered Group)
Zilveren Medaille

Het relatief grote blad is donkergroen. De
bloemen zijn helder donkerrood en vormen een
prima contrast met het blad. ‘Slingco1’ bloeit vanaf
half mei zeer rijk, tot ver in september. Uitstekend
geschikt voor vakbeplanting, als borderplant en
zelfs als potplant.

winner: Bert Verhoef, Hazerswoude-Dorp, 2011
inzender: Valkplant BV, Boskoop
Gedrongen groeiende heester met een bossige,
spreidend-opgaande groeiwijze tot circa 75 cm.

summ ary
At the trade show “Plantarium 2014” new plants were assessed for their ornamental and utility value.
The trials were organized by the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC),
in close cooperation with the Plantarium-organization. The plants were assessed according to the KVBC
rules for assessing plants on trade shows (value of the new plant for the nursery trade and quality of the
plant material presented).
Descriptions of the 39 awarded plants are given (in Dutch only). Three plants were awarded a Gold
Medal, 14 plants were awarded a Silver Medal and 22 plants were awarded a Bronze Medal. Campsis
×tagliabuana ‘Takarazuka Freza’ (Summer Jazz Fire) was awarded “Best novelty of Plantarium 2014”.
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