Plantarium 2015
R.T. Houtman
Van 26 t/m 29 augustus 2015 organiseerde de
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij voor de
33e keer de jaarlijkse vakbeurs Plantarium. Ieder jaar
worden nieuwe planten ter keuring aangeboden,
die op sier- en gebruikswaarde worden beoordeeld.
De keuringen op Plantarium 2015 werden voor de
25e 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 2015 werden 130 planten ter
keuring aangemeld, één minder dan in 2014.
Hiervan werden 106 planten daadwerkelijk
beoordeeld, evenveel als in het recordjaar 2013.
De andere 24 planten kwamen niet voor keuring
in aanmerking. Twee planten waren te oud of het
betrof species, de andere 22 planten werden door
de inzenders (vlak) voor de keuringen terug
getrokken omdat ze niet bloeiden en/of geen
andere sierwaarde toonden. Van de gekeurde
planten werden 11 planten bekroond met een
Bronzen Medaille, 15 met een Zilveren Medaille
en acht met een Gouden Medaille. De bekronin
gen werden in de vorm van medaillecertificaten
toegekend.

Nadat er in 2014 al met behulp van een standaard
beoordelingsformulier tijdens GrootGroenPlus
was gekeurd, werd dit formulier in 2015 voor
het eerst tijdens Plantarium gebruikt. Hoewel de
algemene indruk van de keuringscommissie was
dat het sortiment niet heel erg vernieuwend was,
resulteerde de iets gewijzigde manier van beoor
delen in een iets hoger aantal (dan gemiddeld)
Gouden Medailles en een iets lager (dan gemid
deld) aantal Bronzen Medailles.
Op enkele uitzonderingen na was de presentatie
en teeltprestatie van de nieuwigheden prima
in orde. Een beknopte beschrijving van de
34 bekroonde planten:
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Anemone hupehensis ‘Red Riding Hood’
(Fantasy Red Riding Hood)
Bronzen Medaille
winner: Yoshihiro Kanazawa, Fukushima-ken,
Higashisirakawa-gun, Japan, 2014
inzender: Gootjes-Allplant BV, Heerhugowaard
Gedrongen groeiende plant met een opgaande
habitus en donkergroene bladeren. De bloemen
zijn enkelvoudig met diep rozerode tepalen.
Deze vormen een prima contrast met de donker
gele meeldraden. Het is de combinatie van de
compacte groei met de warme bloemkleur die
‘Red Riding Hood’ tot een opvallende cultivar
in dit geslacht maken.
Berberis thunbergii ‘Ruby Star’
Bronzen Medaille
winner: Szewzcyk Janusz, Krakau, Polen, 2014
inzender: Ergon Kwekerij, Eindhoven
Compact groeiende Berberis met een bolvormige
groeiwijze, op latere leeftijd afgeplat bolvormig.
De jonge scheuten zijn diep oranjerood, de vol
wassen bladeren zijn oranjerood tot steenrood.
Als de planten wat minder bemest worden, krijgen
de volwassen bladeren een zeer smal groengeel
randje. Het oude blad, onderin de planten, is licht
groen. Doordat ‘Ruby Star’ niet dwergachtig groeit
(eerder zoals ‘Atropurpurea Nana’) is deze voor
meerdere toepassingen geschikt.

Berberis thunbergii ‘Ruby Star’
foto: ek

Buddleja ‘BUD 116’ (Lilac Turtle)
Zilveren Medaille

Buddleja ‘BUD 797’ (White Swan)
Bronzen Medaille

winner: Ball Ornamentals, West Chicago, Illinois,
Verenigde Staten, 2014
inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk

winner: Ball Ornamentals, West Chicago, Illinois,
Verenigde Staten, 2014
inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk

Breed spreidend-opgaande groeiwijze, bladeren
iets grijsgroen. De bloemen staan in zeer dichte,
vrij korte pluimen. Ze zijn helder lilapaars met
een klein oranje hart. De vrije kroonlobben zijn
relatief breed en iets gekruld. Hierdoor geven de
afzonderlijke bloemen de indruk (half)gevuld te
zijn.

Breed spreidend-opgaand groeiende heester met
toch een vrij compacte habitus. De jonge bladeren
zijn licht grijsgroen, het volwassen blad is donker
groen. De bloempluimen zijn niet opvallend slank
of lang. De afzonderlijke bloemen zijn wit met en
klein oranje hart.

Door de dikke bloempluimen lijken de bloemen
ietwat ‘mollig’, een typisch kenmerk van deze
cultivar.
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Stevige plant met een forse polvormige habitus.
Het lijnvormige blad is tot circa 60 cm lang, sier
lijk gebogen en aan de toppen vaak iets gedraaid
of gekruld. Het jonge blad is middengroen met
crèmegele randen. Het volwassen blad is donkerder
groen met crèmewitte randen.
Ceanothus impressus ‘Cool Blue’
Gouden Medaille
winner/inzender: Huisman Boomkwekerij,
Boskoop, 2014
Breed spreidend-opgaande groeiwijze. Het ovale
tot elliptische blad is relatief klein. Het blad is
donkergroen met onregelmatige crèmewitte ran
den. De frisse kleuren en fijne loofstructuur geven
de plant een speels en aantrekkelijk uiterlijk. Het
bonte blad lijkt behoorlijk stabiel; in de getoonde
planten werden geen groene bladeren aangetroffen.
Clematis ‘Zo09067’ (Lucky Charm)
(Late Large-flowered Group)
Zilveren Medaille

Buddleja ‘NC2009-3’ (Blue Chip Jr.)
foto: vp

winner/inzender: J. van Zoest BV, Boskoop, 2014

Buddleja ‘NC2009-3’ (Blue Chip Jr.)
Zilveren Medaille

Klimplant tot circa 3 m hoogte. Het drietallige of
geveerde blad is middengroen, de jonge scheu
ten zijn bronskleurig. De recht omhoog gerichte
bloemen zijn 6-8 cm groot en bestaan gewoonlijk
uit zes tepalen (bloemblaadjes). Deze zijn wit met
opvallend violette randen. Bloeit vanaf juni tot in
september.
De kleurencombinatie in één bloem is een toe
voeging in dit geslacht.

winner: North Carolina State University, Raleigh,
North Carolina, Verenigde Staten, 2014
inzender: Valkplant BV, Boskoop
Zeer gedrongen groeiende cultivar met uiteinde
lijk een bolvormige habitus. De ovale bladeren
zijn wat ronder dan bij andere Buddleja cultivars.
De bloempluimen zijn opvallend slank en lijken
daardoor langer. De bloemen zijn lichtviolet met
een lichtoranje hart.
Ondanks de oppervlakkige gelijkenis in handels
naam en uiterlijk is ‘NC2009-3’ minder blauw van
bloemkleur dan ‘Blue Chip’.

Clematis ‘Zo09088’ (Super Nova)
(Viticella Group)
Bronzen Medaille
winner/inzender: J. van Zoest BV, Boskoop, 2014

Carex ‘Feather Falls’
Zilveren Medaille

Klimplant tot circa 3 m hoogte met geveerd
middengroen blad. De bloemen, circa 5-8 cm in
doorsnede, bestaan gewoonlijk uit zes tepalen
(bloemblaadjes). Deze zijn wit met donkerviolette
randen. In het witte centrum van de bloemblaadjes

winner: Eternal Plant Boijl, Boijl, 2013
inzender: CNB New Plants, Lisse
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Ceanothus impressus ‘Cool Blue’
foto: hb

is een mooie donkere adering te zien. Bloeit vanaf
juni tot in september.
De plant lijkt enigszins op ‘Venosa Violacea’
maar deze laatste is veel moeilijker in de tuin (en
kwekerij) en de bloemkleur is veel minder diep.

Cosmos bipinnatus ‘Xanthos’
Zilveren Medaille

Coreopsis ‘PRO535’ (KA-POW Golden Yellow)
Gouden Medaille

Breed opgaande eenjarige plant met stevige licht
groene stelen en fijn dubbel geveerde bladeren.
De bloeiwijzen worden tussen en boven het blad
gedragen. De lintbloemen zijn aantrekkelijk licht
geel met een crèmekleurige basis. De buisbloemen
zijn donkergeel.
‘Xanthos’ heeft een opvallend frisse en vrolijke
uitstraling die door veel mensen erg wordt
gewaardeerd.

winner/inzender: Van Hemert & Co Seeds,
Hazerswoude-Dorp, 2014

winner: Darrell R. Probst, Hubbardston,
Massachusetts, Verenigde Staten, 2014
inzender: Moerheim New Plant/Meilland
Nederland, Leimuiderbrug
Vrij korte, stevige stelen die een compacte,
bossige plant vormen. De relatief grote bloeiwijzen
van circa 6 cm doorsnede worden goed boven het
loof gedragen. De lintbloemen zijn diepgeel met
een oranjebruine basis. Hierdoor lijkt het alsof de
bloeiwijze een donkerder ring in het hart heeft.
Zeer rijkbloeiende cultivar.

Elaeagnus ×ebbingei ‘Abrela’ (Maryline)
Bronzen Medaille
winner: Albert Brenelière, Machecoul,
Frankrijk, 2015
inzender: SAPHO, La Menitré, Frankrijk
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Hydrangea macrophylla ‘Dancing Snow’ (Doppio Bianco)
foto: klv

Bossig groeiende wintergroene struik, wat com
pacter groeiend dan ‘Limelight’. Het glimmende
blad heeft opvallend gegolfde bladranden. Het
is licht groengeel met een donkergroene rand en
soms lichtgroene delen. ‘Abrela’ is een cultivar
met een sterke en gezonde uitstraling.

alle bekende donkerbladige cultivars bloeien met
blauwe bloemen.
De teeltprestatie om tijdens Plantarium bloei
ende planten van Geranium pratense te kunnen
tonen werd eveneens door de keuringscommissie
gewaardeerd.

Geranium pratense ‘Midnightlyona’
(Midnight Ghost)
Gouden Medaille

Helenium ‘Short and Sassy’
Zilveren Medaille
winner: Skagit Gardens, Mount Vernon,
Washington, Verenigde Staten, 2012
inzender: Vaste Plantenkwekerij
Remon Bakhuijzen, Hazerswoude-Dorp

winner: Jan van Lakwijk, Dronten, 2014
inzender: Compass Plants BV, Hillegom
Vaste plant met een bossig opgaande groeiwijze.
Het handvormig zeer diep ingesneden tot bijna
gedeelde blad is diep zwartgroen. De bloemen
zijn niet extreem groot, circa 4 cm in doorsnede.
Ze zijn wit met iets donkerder nerven.
Het is de combinatie van blad- en bloemkleuren
die deze Geranium uniek en vernieuwend maakt;

De lintbloemen zijn diep oranje bij openen en
kleuren later lichter oranje. Ze steken goed af
tegen de donkerbruine ongeopende buisbloemen.
Bij openen verschijnen de donkergele meeldraden
en stampers tegen deze donkere achtergrond.
De mooie gedrongen groeiwijze in combinatie
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met de rijke bloei in sterke kleuren maken ‘Short
and Sassy’ aantrekkelijk. In de Verenigde Staten
is deze plant als ‘Short ‘n’ Sassy’ geregistreerd bij
het USPTO maar deze naam werd door het CPVO
voor Europa afgewezen.
Hydrangea macrophylla ‘Dancing Snow’
(Doppio Bianco)
Gouden Medaille
winner: Toyokazu Ichie, Kakegawa-city,
Shizuoka, Japan, 2013
inzender: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk
Een Hortensia van het lacecap type; de bloem
schermen zijn niet geheel vlak maar door de
relatief zware randbloemen hebben deze de nei
ging afgeplat bolvormig uit te groeien. De steriele
(rand)bloemen bestaan uit meerdere kransen
bloemblaadjes (eigenlijk zijn dit de kelkbladen).
Deze zijn zuiverwit. De fertiele (centrale) bloemen
bestaan eveneens uit meerdere kransen kroon
blaadjes. In veel gevallen bezitten ze geen meel
draden.
‘Dancing Snow’ toont een vernieuwende combi
natie van bloemvorm en -kleur.

Hydrangea macrophylla ‘Ruby Tuesday’
(Magical Ruby Tuesday) foto: rh

Hydrangea paniculata ‘PIIHPI’ (Baby Lace)
Gouden Medaille

Hydrangea macrophylla ‘Ruby Tuesday’
(Magical Ruby Tuesday)
Gouden Medaille

winner: Mike Dirr, Watkinsville, Georgia,
Verenigde Staten, 2014
inzender: Boomkwekerij Alex Schoemaker/
Plantipp BV, Boskoop/IJsselstein

winner: De Jong Plant BV/Hydrangea Breeders
Association, Boskoop/De Kwakel, 2014
inzender: De Jong Plant BV, Boskoop

Vrij gedrongen groeiend met steil opgaand groei
ende hoofdtakken. De takken zijn purperbruin en
contrasteren goed met de bloeiwijzen. De bloem
pluimen zijn vrij slank conisch en bestaan uit fer
tiele en steriele bloemen. De steriele bloemen zijn
aanvankelijk lichtgroen en kleuren wit bij rijpen.

Compact groeiende cultivar met zeer stevige
twijgen die de bloeiwijzen prima kunnen dragen.
De bolvormige bloeiwijzen (mophead) bestaan
voornamelijk uit steriele bloemen. Deze zijn
aanvankelijk lichtgroen en kleuren bij rijpen warm
kersrood en donker bruinrood. Bij uitbloeien
kleuren de bloemen nog dieper.
Vanwege de compactheid, stevigheid, hardheid
van de bloemen en de prachtige kleuren, besloot
de keuringscommissie aan ‘Ruby Tuesday’ het
predikaat “Beste Nieuwigheid Plantarium 2015”
toe te kennen.

Lagerstroemia indica ‘Milarosa’
(With Love Girl)
Zilveren Medaille
winner: Piero Frangi, Barlassina, Italië, 2014
inzender: About Plants Zundert BV/Plantipp BV,
Zundert/IJsselstein
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Miscanthus sinensis ‘Navajo’
Zilveren Medaille
winner: Kwekerij Mesker, Nieuw Annerveen,
2014
inzender: CNB New Plants, Lisse
Vrij slank opgaand groeiend gras met stevige
scheuten. De jonge bladeren zijn groen maar
kleuren gedurende de zomermaanden steeds
roder. In de herfst is het blad diep purperrood
voordat het pas in de winter afsterft. ‘Navajo’ bloeit
niet of nauwelijks.
Nandina domestica ‘Twilight’
Gouden Medaille
winner: Magnolia Gardens Nursery, Magnolia,
Texas, Verenigde Staten, 2014
inzender: About Plants Zundert BV/Plantipp BV,
Zundert/IJsselstein
Het aantal cultivars van Nandina is de laatste jaren
enorm toegenomen. Maar een bontbladige was
er nog niet. Daar is met ‘Twilight’ verandering in
gekomen. Het jonge blad is roze tot licht brons
kleurig. Het volwassen blad is licht- tot midden
groen en onregelmatig crèmekleurig gevlekt,
gemarmerd en gerand.
Deze kleurencombinatie maakt van ‘Twilight’ een
unieke maar ook aantrekkelijke aanwinst.
De jonge scheuten zijn roze en dragen eveneens
bij aan de sierwaarde van deze cultivar.

Parrotia persica ‘JLPN01’ (Persian Spire)
foto: vsk

Gedrongen maar bossig breed opgaand groeiende
heester. Bladeren donkergroen, breed elliptisch tot
breed omgekeerd eirond. De bloemen verschijnen
in losse eindstandige pluimen. Ze zijn warmroze
bij openen en verbloeien iets lichter. ‘Milarosa’
bloeit op jonge leeftijd al opvallend rijk, ook bij
teelt en toepassing in een Nederland klimaat.

Nepeta subsessilis ‘Blue Panther’
Bronzen Medaille

Lagerstroemia indica ‘Milavio’
(With Love Eternal)
Zilveren Medaille

winner/inzender: Van Hemert & Co Seeds,
Hazerswoude-Dorp, 2015

winner: Piero Frangi, Barlassina, Italië, 2014
inzender: About Plants Zundert BV/Plantipp BV,
Zundert/IJsselstein

Nepeta subsessilis is van nature een vrij forse vaste
plant die 60 tot 90 cm hoog wordt. ‘Blue Panther’
groeit daarentegen beduidend compacter. Al op
jonge leeftijd, dus als kleine plant, bloeit deze
cultivar rijk. De bloemen zijn helder violetblauw
en staan in gedrongen eindstandige trossen.

Qua groeiwijze en bladvorm- en kleur is ‘Milavio’
identiek aan ‘Milarosa’. De bloemen zijn helder
paars en verbloeien iets lichter.
Ook ‘Milavio’ bloeit op jonge leeftijd al opvallend
rijk, ook bij teelt en toepassing in een Nederland
klimaat.
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Parrotia persica ‘JLPN01’ (Persian Spire)
Bronzen Medaille
winner: JLPN Inc., Salem, Oregon, Verenigde
Staten, 2014
inzender: Van Son & Koot B.V./Plantipp BV,
Kaatsheuvel/ IJsselstein
Het aantal cultivars in het geslacht Parrotia is klein
en iedere nieuwe toevoeging aan dit sortiment is
dus opvallend. ‘JLPN01’ heeft een smal opgaande
habitus en relatief klein blad. De jonge scheuten
zijn purperachtig groen van kleur. Het zomerblad
is groen met purper aangelopen randen. In de
herfst kleurt het blad geel tot oranjerood.
De voorjaars- en herfstkleuren konden ten tijden
van de keuring niet worden waargenomen.
Penstemon hartwegii ‘Peptalk Red’
Bronzen Medaille
winner: Bartels Stek, Aalsmeer, 2014
inzender: Dümmen Orange, Aalsmeer

Photinia serratifolia ‘Oploo5’ (Pink Crispy)
foto: vot

Rijkbloeiende, door zaaien vermeerderde vaste
plant. De eindstandige trossen dragen relatief
grote dofrode bloemen. In tegenstelling tot de
soort P. hartwegii, die een duidelijk begrensde
witte binnenzijde van de bloemen heeft, is deze
bij ‘Peptalk Red’ wit gestreept en gemarmerd.
De winterhardheid van deze vaste plant is in het
Nederlandse klimaat gewoonlijk onvoldoende.

Photinia serratifolia ‘Oploo5’ (Pink Crispy)
Gouden Medaille
winner: Van Oploo Tuinplanten, Bavel, 2014
inzender: Van Oploo Tuinplanten/Plantipp BV,
Bavel/IJsselstein

Phlox ‘Early Red’ (Paniculata Group)
Zilveren Medaille

Forse, breed opgaand groeiende bladhoudende
struik. Het glanzende blad is langwerpig tot
omgekeerd eirond met scherp gezaagde blad
randen. Het is donkergroen en sterk crèmegroen
gemarmerd en bepoederd. Het bonte blad steekt
goed af tegen de rode tot donkerrode twijgen. Als
plant is ‘Oploo5’ een zeer opvallende verschijning
die ook het grote publiek erg lijkt aan te spreken.

winner: Bartels Stek, Aalsmeer, 2014
inzender: Dümmen Orange, Aalsmeer
Bossig groeiende maar toch vrij compacte vaste
plant. De stelen zijn donker olijfgroen. De bloe
men verschijnen in brede eindstandige pluimen
maar de afzonderlijke bloemen zijn (voor een
Phlox) relatief klein, circa 1,5 - 2 cm. De bloemen
zijn diep karmijnrood en verbloeien iets meer
purper.
‘Early Red’ heeft een mooie, wat klassiek
aandoende uitstraling in een sterke kleur.
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Rubus ideaus ‘NR7’ (Ruby Beauty)
Zilveren Medaille

Sambucus nigra ‘Jdeboer001’ (Golden Tower)
Bronzen Medaille

winner: The New Zealand Institute for Plant &
Food Research Ltd., Auckland, Nieuw Zeeland,
2012
inzender: Handelskwekerij G. Hoogenraad BV,
Ederveen

winner: Jan de Boer, Boelenslaan, 2014
inzender: Plantipp BV, IJsselstein
Het sortiment Sambucus met een opvallende
sierwaarde is de afgelopen decennia behoorlijk
gegroeid. Dat er in 2015 maar liefst drie nieuwe
cultivars op Plantarium ter keuring werden aan
geboden is een bewijs dat deze heesters onvermin
derd populair zijn.
‘Jdeboer001’ heeft een vrij slank opgaande groei
wijze. Naast de plantvorm is het blad de andere
sierwaarde. Het is dubbel geveerd en heldergeel
van kleur.

Dicht vertakte bossige struik tot circa 1 m hoogte.
De gezonde scheuten dragen donkergroene
bladeren. Bloeit op tweejarige scheuten. De vruch
ten (frambozen) smaken prima. Zeer geschikt als
potplant (blijft dan compacter) of als fruitstruik in
de kleine(re) tuin.
De op Plantarium getoonde planten waren kunst
matig geremd en daardoor veel compacter.

Sedum ‘Dazzleberry’ (Sunsparkler)
Zilveren Medaille

Salvia nemorosa ‘Caramia’
Bronzen Medaille

winner: Garden Solutions, LLC, Zeeland,
Michigan, Verenigde Staten, 2013
inzender: De Noordpoel/Plantipp BV,
De Kwakel/IJsselstein

winner: Bartels Stek, Aalsmeer, 2014
inzender: Dümmen Orange, Aalsmeer
Sterke S. nemorosa met een breed opgaande,
bossige groeiwijze. De bladeren zijn heldergroen
en de stelen donker bruinpurper. De bloemen zijn
diep violetblauw.
De donkere stelen, die een goed contrast met
het blad en de bloemen vormen en de goede
vertakking zijn de voornaamste kenmerken van
‘Caramia’.

Laag en breed groeiende vaste plant. Het blad is
mat groengrijs en vormt een mooie achtergrond
voor de bloemen. De kroonbladen zijn donker
purperbruin met een lichtbruine tot crèmebruine
basis. De vruchtbeginsels, die bij deze planten
voor een belangrijk deel de bloemkleur bepalen,
zijn roze.

Salvia ‘SERENDIP6’ (Love and Wishes)
Zilveren Medaille

Sedum ‘Lime Zinger’ (Sunsparkler)
Zilveren Medaille

winner: John Fisher, Orange, New South Wales,
Australië, 2014
inzender: Florensis BV, Hendrik-Ido-Ambacht

winner: Garden Solutions, LLC, Zeeland,
Michigan, Verenigde Staten, 2013
inzender: De Noordpoel/Plantipp BV,
De Kwakel/IJsselstein

Stevige breed opgaand groeiende vaste plant met
een bossige habitus. Het blad is donkergroen en
de stelen donker purperbruin. Ook de kelken zijn
donker purperbruin, wat zeer mooi contrasteert
met de diep paarsrode bloemen.
De winterhardheid van deze vaste plant is beperkt.
In de meeste gevallen is ‘SERENDIP6’ dus uit
sluitend toepasbaar als potplant of borderplant.

Heeft dezelfde groeiwijze als de hierboven
beschreven ‘Dazzleberry’ maar lijkt iets meer
opgaand te groeien. De bladeren zijn groen met
purperrood aangelopen randen. De kroonbladen
zijn licht lilaroze, de vruchtbeginsels zijn donker
der lilaroze. De kleurindruk van de gehele plant is
duidelijk lichter dan bij ‘Dazzleberry’.
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Sedum telephium ‘Eline’ (Yellow Matrona)
Bronzen Medaille
winner: Jan Dijkstra, Aan de Dijk,
Oudeschip, 2014
inzender: CNB New Plants, Lisse
Breed opgaand groeiende vaste plant. Het jonge
blad is purper en kleurt later groenpurper tot
donkergroen. Zowel de kroonbladen als de vrucht
beginsels, die bij deze planten voor een belangrijk
deel de bloemkleur bepalen, zijn lichtgeel.
Weigela ‘Velda’ (Ebony and Ivory)
(Purpurea Group)
Zilveren Medaille
winner: Bert Verhoef Boomkwekerij,
Hazerswoude, 2013
inzender: Valkplant BV, Boskoop
Breed opgaand groeiende maar toch compacte
heester. Het blad is donker groenbruin tot zwart
groen. De bloemen zijn ivoorwit en komen goed
open, in tegenstelling tot andere cultivars. Ze
hebben een vrij onopvallend honingmerk aan
de binnenzijde. ‘Velda’ is een zogenaamde door
bloeiende Weigela en zal gedurende de gehele
zomer bloemen blijven produceren.

Weigela ‘Velda’ (Ebony and Ivory)
foto: vp

summ ary
At the trade show “Plantarium 2015” 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 34 awarded plants are given (in Dutch only). Eight plants were awarded a Gold
Medal, 15 plants were awarded a Silver Medal and 11 plants were awarded a Bronze Medal. Hydrangea
macrophylla ‘Ruby Tuesday’ (Magical Ruby Tuesday) was awarded “Best novelty of Plantarium 2015”.
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