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2.

VOORWOORD
Vanafdejaren '50vindtbijnajaarlijkseenopplantingvaneenjarigen
ophetProefstationplaats.Deeersterassenvergelijkingopvrijgrote
schaalvond plaatsin1957.
Doordathetaangebodenhandelssortimentsterkuitgebreidwerdmetnieuwe
aanwinstenenverbeteringen,onderanderedoorintroduktievandeFlhybriden
rassen,werdhetmakenvaneenjuistekeuzesteedsmoeilijker.Eenonpersoonlijke,maardeskundigebeoordelingwerdnoodzakelijk.
Dezeopplantingendoendienstalsgebruikswaarde-onderzoekenalsrassenvergelijking.
Bijdebeoordelingvandeopgeplanterassenwordtgeletopveleeigenschappen,namelijk:
-deplantinzijntotaliteit (groeiwijze,stevigheid,vertakking,lengte
enz.)
-bloeidatum,kleur,bloemgrootte,bloeirijkheid,weerbestendigheid
Verderspelennatuurlijkhomogeniteit,ongevoeligheidvoorziektenennog
veleanderefactoreneenbelangrijkerol.
Debeoordelingvindtplaatstijdensdegeheleontwikkelingsperiode,namelijk
vanhetzaaientothetafsterven.
Waarderingen
A=Algemeenaantebevelen
B=Aantebevelen
C=Beperktaantebevelendoorbepaaldebijzondereeigenschappen
zoalsbloemkleur,typebloem,herbloeienz.
D=Teverwerpen,waarbijonderanderebloeirijkheid,weersbestendigheid
inbelangrijkematebepalendkunnenzijnvoordekwalificatie.
-=Voormengselswordengeenwaarderingentoegekend.
BehalvedegenoemdewaarderingenwerddoordeKon.Mij.voorTuinbouwen
Plantkundebeslotenmetingangvan1972aannieuwighedenenverbeteringen
dieeenduidelijkewaardebezitten,het"GetuigschriftvandeProeftuin",
vanaf1979"GetuigschriftvanVerdienste"toetekennen.
Wanneerdeinzenderwenstdatdemethet"GetuigschriftvandeProeftuin"
bekroonderassenopnieuwopgeplantworden,dankanaandezerassennaeen
nieuwebeoordeling eventueelhet"Getuigschrifteersteklas"worden
toegekend.
Gezaaidvanafbeginjanuari.
Uitgeplant 24-26mei.
Degeheleopplantingvondplaatsoplichtekleigrond.Deopkweek,het
zaaienenverdereteeltbehandelingenwerdenuitgevoerd opdeinde
praktijktoegepastewijze.
Deopplantingwerdop19mei,15juni,13juli,3augustusen7september
doorhetEenjarigeperkplantencomitevandeVasteKeuringsCommissievan
deKon.Mij.voorTuinbouwenPlantkundebeoordeeld.
Deeindbesprekingvondplaatsop26oktober.
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Plant
nr.

Zaai Waarde- Ras
nr. ring
AgeratumhoustonianumFlhybride/AgeratumMexicanum

171

136
36 TerugTerug- 'Velvet_Danube'
gevr.

172

35 Terug135
Terug- 'BlueDanube'
gevr.

173

17 TerugTerug- 'Atlantic'
117
gevr.

174

11616 TerugTerug- 'Atlantic_Imp_roved'
gevr.
Vooreenjuistebeoordelingvandein1982als
nieuwigheid/verbetering ingezondenAgeratums,achthet
Perkplantencomitêeenheropplantingmeteenvolledig
handelssortimentwenselijk.
Alyssummaritimum (Lobulariamaritima)

48

122

B

'liDy_Zi r B'
Laaggewasca.15cm,zeerhomogeen.Vroegeenrijke
bloei,blijfttotheteindvanhetseizoenbloeien.
Sterkeovereenkomstmet 'Minimum'.
AntirrhinummajusFlhybride

5

185

B

'Floral_Carpet_Red'
Gewasblijftlaag,eindvanhetseizoenca.30cm.
Aanvangbloeivoldoendevroeg.Rijkbloeiend,bloemkleur
bruinroodmetgeleonderlip.Goedeherbloei.

6

188

B

'Floral_Carp_et_Bronze'
Laag,zeerhomogeengewas,aanvangbloeivroeg.Rijkbloeiend,debloemkleurvertoontsterkeovereenkomst
met 'KimosyOrange',isechterietsdonkerder.Goede
herbloei.

184

B

'Ei2EEi_C§EBf::!:_?-2EI:'
Laaggewas,zeerhomogeenvanlengte,aanvangbloei
vroeg.Rijkebloeimetdonkerrosebloemkleur.Herbloei
goed.

186

C

'Floral_CarDet_Pink'
Gewasblijftlaag,ca.25cm.Aanvangbloeigoed,bloemkleurbleekrose,bloeirijkheidgoed.Inverbandmette
blekebloemkleurbeperktaanbevolen.

5.

Plant
nr.

Zaai Waarde- Ras
nr. ring
187

C

'Floral_Car2et_0rchid'
Gewaswordtca.30cm,vrijgrofbladig.Bloemkleur
lilametgelekeel,bloeitrijkmetgrotebloemen.In
verbandmetbloemkleurenverbloeibeperktaanbevolen.

10

182

B

'Floral^ar^e^Yellow'
Gewasblijftlaagca.25cm,kleinbladig.
Aanvangbloeigoed,rijkebloeimetzeeropvallende
citroengelebloemen.Goedeherbloei.

11

183

B

'F±°ral_Çarget_White'
Gewaswordtca.30cm.Aanvangbloeigoed,rijkebloei
metgrotewittebloemen.

12

189

-

'Ei°ï!§i_ÇËïEË£_!l2™yiË_??i5f:<}_2°i2rË'
Mengselbestaandeuit7kleuren,zeerhomogeenqua
hoogte.Goedeverhouding inkleursamenstelling.Als
mengselaanbevolen.

13

191

17

193

C

'Ç2ï2B2ÏÏË_2E2hi422'
Gewaswordtca.35cm.Aanvangbloeimethoofdtakechter
watongelijk.Bloeitmetgrotepurperenbloemen.

20

177

D

'0^§5g2_59805'

Terug'Ç2ï22ËÏÏ2_§2harla!$en'
sevr.
'
Eenmiddelhoog typeAntirrhinum,datca.40cmhoog
wordt.Debloeibegintmetdehoofdtak,laterbloeien
de zijscheuten.Inverbandmettesterkevariatie
vankleurvoorherbeoordeling in1983teruggevraagd.

Zeergrove,takkigegroei,gewaswordtca.50cm.
Grootbloemig,bloeirijkheid onvoldoende,bloemkleur
brons/lichtoranje.Alsperkplantnietaanbevolen.
BegoniasemperflorensFlhybride
1

I

C

'§tara_Rose'(donkerrose)
Groenbladig,gewaswordtvrijgrofenca.35cmhoog.
Aanvangbloeivroeg,metgrotedonkerrosebloemen.
Verbloeitnaarlichtrose,aanheteindvanhetseizoen
wordendebloemenkleinendebloeirijkheid neemtsnel
af. Inverbandmethetplanttypealleenvoorgrotere
oppervlakten (beperkt)aanbevolen.

ïo

i6

B

'oiYn}Ei§_wi:È'
Bladkleurlichtgroen,gewasblijftlaag:ca.20cm.
Aanvangbloeivroegenrijk,bloemkleurzuiverwit.De
bloemensmettenechtersnel.Bloeirijkheid enweersbestendigheid goed.AlswitteBegoniaaanbevolen.

Plant
nr.
12

Zaai Waarde- Ras
nr. ring
69

B

'B£§D4Y'

Donkerbladig,gewasblijftlaag:ca.25cm.Aanvang
bloeivroeg,bloemkleurlichtrose.Opvallendebloemkleurdoordonkerblad.Zeersterkeovereenkomstmet
'BrandyHellrose'.
13

20

B

'§£§ndy_Hellrose'
Ziebeschrijving 'Brandy'

15

19

A

'VisionRose'
Bruinbladig,gewaswordtca.25cmenblijftzeerhomogeen.Aanvangbloeivroegenrijkmetgrotemiddelrose
bloemen.Debloemkleurvertoontsterkeovereenkomst
met 'GinRose'.

16

26

B

"CocoLightPink'
Donkerbladig,aanvangbloeivroeg,gewasvariabelin
hoogte.Rijkbloeiendmetvrijkleinebloemen.Weersgevoelig,hetgewaswordtaanheteindvanhetseizoen
takkigendebloemenwordenteklein.

17

24

B

'CocoRosePink'
Donkerbladig,bladkleurvariabel,homogeengewas,
rijkebloeimetdonkerrosebloemen.
Debloemenzijnvrijklein.

21

33

C

Triploide 'RusherRed'
Groenbladig,slechtegroei,gewaswordtca.20cm.
Bloeitmet zeergrotebloemen,bloemkleur intensrood,
Bloementedichtophetgewas.Weersgevoelig. 'Rusher
Red'wordtbeperktaanbevolen.

25

29

B

'YËE42_tight_Pink'
Groenbladig,aanvangbloeivroeg,bloemkleurbleekrose.
Weersgevoelig.

26

31

C

'VerdoSalmon'
Groenbladig,gewaswordtca.30cm,aanvangbloeien
bloeirijkheidgoed.Bloemkleurintensrood.Gewaswordt
ophetveld zeervariabelvanlengte.Bloemensmetten
snel.
BegoniatuberhybridaFlhybride

46

14

C

'Nonstop__Scharlach'
Gewasgroeitzeervariabel,bloemkleurdonkerrood.
Variabelvanbloemtypenl.enkel,halfgevuldengevuld.

Plant
nr.
51

Zaai Waardenr. ring
8

C

Ras

'Nonsto2_Geel'
Gewas ontwikkelt zich matig/slecht, zeer variabelqua
blad en bloem. Rijke b l o e i , echter bij zonnig weer
sterke verbloei. Gewas blijft laag, ca.20cm.
Callistephus sinensis (Aster)

23

283

C

'5Ï5BË ^ 2 2 ^ '
Gewas wordt ca.35 cm,vertakt zeer sterk en blijft
zeer homogeen. Aanvang bloei half juli, rijk bloeiend,
gevuldbloemig (Chrysanthemum b l o e m t y p e ) .

24

285

C

'5iËDË_ h ïShï_S£§Elet'
Gewas blijft ca.30c m ,zieverder 'Diane Rood'.

25

282

C

'ÇÏËB2_Ç2B!SËEÏ;2ËS'

Gewas wordt ca.30c m ,aanvang bloei iets laterdan
van 'Diane Rood'
26

281

C

'5i§DË_52§Ë'
Gewas wordt ca.35 c m ,zeer rijk bloeiend. Verdere
eigenschappen e n z .zie 'Diane Rood'.

27

284

C

'Diane_Wit'
Gewas wordt ca.40c m ,kleur zuiver w i t , zeer rijk
bloeiend, voor de andere kenmerken zie 'Diane Rood'.
Asters Diane
Enkele algemene kenmerken v a nd e Dianetypen zijn:
Gewas wordt 30-40 cm.Erwordt eenzeer stevig, goed
vertakt gewas gevormd. Goede weersbestendigheid.
Aanvang bloei half/eind juli,bloei zeer r i j k , bloemdiameter 6-7 cm.Chrysanthemumbloemig: bloemtype als
van 'Milady'. Alsperkplant beperkt aanbevolen.
Chrysanthemum frutescens hybride

60

stek

D

61

stek

B

'^iî_?Hë£Ëi'
Gewaswordtzeerhoog,ca.1meter,geheelgeen
bloei.
'FlSEÏda'
Gewas wordt ca.50cm.Aanvang bloei vroeg en r i j k ,
herbloei g o e d , heeft goede weersbestendigheid.

62

stek

B

'Star_Swensk'
Gewaswordtca.50cm,bloemenzijnkleinerdanvan
'Florida'.

Plant
nr.
63

Zaai Waardenr. ring

Ras

stek

'San Diego nr. 4'

C

Gewas wordt vrij hoog, ca. 60 cm, vertakt slecht.
Bloeit met zeer grote bloemen, bloeirijkheid redelijk.
In verband met de lengte van het gewas minder a a n bevolen.
64

stek

C

'Vara'
Het laagst v a n de frutescens hybriden. Gewas wordt
ca. 35 cm. Vertakt zeer sterk, aanvang bloei vroeg en
zeer rijk met kleine bloemen. Vooral voor plantenbakken
geschikt.
Chrysanthemum frutescens hybride
In het kader van het gebruikswaarde-onderzoek bij perkplanten werd in 1979 extra aandacht besteed aan
Chrysanthemum als perkplant. Van de door stek v e r meerderde variëteiten welke afkomstig zijn van de
Swedish University of Agricultural Scienses te Alnarp
werden de Chrysanthemum frutescens hybriden 'Florida',
'Star Swensk', San Diego nr. 4 en 'Vara' als meest
waardevolle aan de praktijk uitgegeven.
(zie publikatie Vakblad voor de Bloemisterij nr. 4 1980:
"Waardevolle perkplanten").

Chrysanthemum Gardenmums
De zogenaamde Chrysanthemum Gardenmums worden door stek
vermeerderd. Het uitgangsmateriaal was bij de start
(3e week m e i ) zeer homogeen en goed vertakt: per plant
gemiddeld 3-5 scheuten. Het gewas ontwikkelt zich zeer
g o e d , de aanleg van de bloemknop werd al in een zeer
vroeg stadium waargenomen. Aan het eind van het seizoen
bleken niet alle ingezonden variëteiten aan de gestelde
maatstaven ten aanzien van aanvang b l o e i , bloeirijkheid
enz. te kunnen voldoen. Sommige waren namelijk op 27
oktober nog steeds niet of onvoldoende in bloei.
Bij
meerdere variëteiten werd het gewas te lang.
V a n de 14 ingezonden variëteiten werden de volgende
voor een herbeoordeling teruggevraagd.
In 1983 teruggevraagd:
65

stek

Teruggevr.

'docket' (enkelbloemig rose)

66

stek

Teruggevr.

'Buckeye'(enkelbloemig r o o d )

68

stek

Teruggevr.

'Wild_Çat' (rose decoratief)

75

stek

Teruggevr.

'Tiger' (lichtbrons pompon)

79

stek

Teruggevr.

'Minn_Goglier]'(rood decoratief)
9.

Plant
nr.
80

Zaai Waarde- Ras
nr. ring
stek

Teruggevr.

'Sundevil'(§eeldecoratief)
ColeussuperfineRainbow

183

127

Mengsel

'Midway_Mixed'
Eenmengselbestaandeuitca.tienkleuren.Gewas
wordtca.4-0cmhoogenisgrootbladig.Blijft
homogeenqualengte.Voorbijzonderedoeleinden
isheteenwaardevolleaanvullingvanonsperkplantensortiment.

184

126

Mengsel

'Extra_laag_Formule_^Mixed_Colors'
Mengselbestaandeuitca.twaalfkleuren,gewas
blijftzeerlaag,ca.20cm.Kleinbladig.Voor
bijzonderedoeleinden zoalsplantenbakkenbeperkt
aanbevolen.
ImpatiensNewGuineatype

155

stek

B

'Halo'
Gewaswordtca.30cm,geel-bont,bloeivrijvroeg
metgrotezalmkleurigebloemen;goedeweersbestendigheid.

156

stek

B

'Galaxy'
Gewaswordtca.40cm,grootbladig,geelbont,
bloeitmetzalmrosebloemen,sterkeverbloei.Later
inhetseizoenwordthetgroeipuntgeheelgeelbont.

157

stek

C

'Eclipse'
Kleinbladig,donkerbruinebladkleur,gewaswordtca.
25cm.Matigeofgeenbloei.Beperktaanbevolen.

158

stek

A

'Astro'
Grofbladig,geelbontmetrodebladrand.Goedplanttype,gewaswordtca.35cm.Zeerdecoratief.
Bloeitmetgrotelichtrosebloemen.

160

stek

A

'Telstar'
Gewaswordtmiddelhoog,ca.35cm.Bladkleurgeelgroenlaterrood-geel.Bloemkleurlila,bloeitmet
zeergrotebloemen.Quabloemkleur enbladkleurzeer
opvallend.

10.

Impatiens

New Guinea 'Telstar':

bladkleur geel-groen,

Impatiens

New Guinea 'Telstar':

grote,

lila

bloemen

later

rood-geel

Plant
nr.
161

Zaai Waardenr. ring

Ras

stek

'Sunfire'

A

Gewaswordtvrijhoog,ca.40cm.Bladkleurgeel
bont.Aanvangbloeienbloeirijkheid goed;bloemkleuroranje-zalm.Hetrijkstbloeiendvanalle
NewGuineatypen.
162

stek

B

'StarWar'
Gewaswordtca.35cm,isdonkerbladigenblijft
zeerhomogeen.Bloemkleurbleekrose,bloeirijkheidmatig.

163

stek

B

'RedPlanet'
Gewasblijftlaag,ca.30cm.Bladkleurgeel-groen
bont,kleinbladig.Aanvangbloeienbloeirijkheid
goed.Bloemkleur zeeropvallend,namelijkoranjerood.

164

stek

A

'Meteor'
Gewaswordtca.35cm.Bladkleurgeel-groenbont,
latermeerbruin:heeftvrijgrotebladeren.Aanvangbloeivroegmetgroterosebloemen.

165

stek

B

'Zodiac'
Gewaswordtvrijlang,ca.40cm.Bladkleurgeelgroenbont.Bloemkleurbleekrose.
Impatiens New Guineatype
De New GuineatypenkanmenduidelijkonderscheidenvandeFlhybridendiesteedsuitzaadworden
vermeerderdenopo.a.hunbloeirijkheidwordenbeoordeeld
ImpatiensNewGuineatypenwordendoorstekken
vermeerderd
Hunsierwaardeligtindebladkleurenbijenkele
decombinatiebladkleurenbloemkleur.
Degewashoogtevarieertvanca.25-40cm,debladkleur (bontbladig)varieertvangeel-groentot
rood-bruin.Indemeestegevallenisderandvan
hetbladdonkerderenhetgedeeltelangsdehoofdnerflichtervankleur (geel).Debladerenzijn
lancetvormigenpervariëteitverschillendvan
grootte.Aanvangvandebloeiendebloemgrootte
varieertpersoortsterk.
Debloeirijkheid isinhetalgemeenminderdanvan
dedoor zaadvermeerderdeFlhybriden.
Impatiens New Guineatypenhebbeneengoedeweersbestendigheid,enblijvenzeerhomogeen.Doorhet
goedeplanttype,bladkleurheeftImpatiensNew
Guineaalsperkplanteengoedegebruikswaarde.
Aanbevolen.
Jammerdatzeonderverschillendebenamingenin
dehandelwordengebracht.

12.

Plant
nr.

Zaai Waardenr. ring

Ras

Pelargonium Fl hybride
9

41

-

'Gremlin Mix'
Gewas blijft laag, ca. 35 cm. Een mengsel bestaande
uit kleinbladige typen, licht en donkerbladig.
(Stadt Bern t y p e ) . Aanvang bloei vrij laat en o n voldoende. Weersgevoelig, vooral voor regen. Als
mengsel beperkt aanbevolen.

19

40

Teruggevr.

10

72

'Red' (extra l a a g )
Kleuraanduiding niet juist, wordt voor herbeoordeling
teruggevraagd. Laag gewas ca. 30 cm, compact en
zeer homogeen. Aanvang bloei en bloeirijkheid goed.
' s B 2 ï d 2 D _ Ç 2 m P 5 £ î '(SG- m 9 W h i t e )
Vertoont in alle opzichten sterke overeenkomst
met 'Snowdon'. Grote bloeiwijze, aanvang bloei
vroeg en rijk. Gewas wordt ca. 35 cm, lager dan
'Snowdon'.

B

Petunia Grandiflora Fl hybride
93

158

B

'P2Ëîii±2D_5f!^'
Gewas wordt ca. 35 cm, aanvang bloei vroeg met
g r o t e , diep rode bloemen. Vertoont in vele o p zichten overeenkomst met 'Imperator'. Bij warm
zonnig weer snelle beschadiging van de bloemen.

101

162

B

'Postillon Pink'
Gewas wordt c a . 4-0cm, dus vrij hoog. Aanvang
bloei vroeg met zeer grote bloemen. Goede weersbestendigheid. 'Postillon Pink' vertoont sterke
overeenkomst met 'Recover Pink'.

98

164

B

'Postillon Salmon'
Vertoont in alle opzichten sterke overeenkomst
met'Fulcon Rose'. Aanvang bloei zeer vroeg met
grote bloemen. Goede weersbestendigheid.

104

166

C

'Postillon Blue'
Qua g e w a s , bloemkleur en bloeirijkheid overeenkomend met 'Fulcon Blue'. Gewas wordt ca. 40 cm.
Bloemkleur tussen middelblauw en donkerblauw.

109

163

D

'Postillon White'
Gewas wordt ca. 35 cm. Bleekgroene b l a d k l e u r ,
aanvang bloei en bloeirijkheid goed. Door de zeer
grote bloemen weersgevoelig bij wind en regen.

13.

Plant
nr.
112

Zaai Waardenr. ring
165

C

Ras

'P2Ëtillon_Burgundy'
Gewas blijft laag, ca. 30 cm en stevig. Aanvang
bloei vroeg met grote purperen bloemen. Weersgevoeligheid bij regen en langdurige droogte.

114

159

-

'PSËtïilÇD.^ÉSlEËi'
Qua gewashoogte vrij homogeen; grootbloemig mengsel. Voor de eigenschappen zie de eerder genoemde
'Postillon'typen. In verband met de weersgevoeligheid beperkt aanbevolen.
Petunia Grandiflora Fl hybride 'Postillon'
De 'Postillon' serie vertoont in vele opzichten
een sterke overeenkomst met de 'Fulcon' serie.
De gewashoogte varieert van 30-40 cm. Aanvang van
de bloei is vroeg met grote bloemen. De weersgevoeligheid is bij enkele kleuren bij wind en
regen vrij groot. De 'Postillon' serie is qua bloemgrootte en aanvang bloei voor de teler waardevol,
bij de consument levert de gebruikswaarde echter
problemen op.
Petunia Grandiflora Fl hybride 'Fulcon'

94

150

c

'I!yicon_Red'
Aanvang bloei v r o e g , gewas wordt ca. 35 cm. Bloemkleur iets lichter dan van 'Postillon Red'. Grote
b l o e m e n , weersgevoelig bij w a r m , droog w e e r .

99

151

B

'EHi22 n _5°Ëê' (voorheen'Eureka Rose')
Gewas blijft laag ca. 30 cm, bloeit vroeg met g r o t e ,
intens rose bloemen. Bloeirijkheid goed. Weersgevoeligheid bij r e g e n , echter vrij snel herstel.

97

152

B

'Ful£22_Salmon'
Gewas wordt ca. 30 cm, aanvang bloei vroeg met
zalmrose bloemen; rijk bloeiend. Goede weersbestendigheid. In vele opzichten sterke overeenkomst met
'Postillon Salmon'.

103

153

C

lEulcon^Blue^
Vertoont in vele opzichten sterkeovereenkomst met
'Postillon Blue'. Bloemkleur middelblauw, gewas wordt
ca. 35 cm. Weersgevoelig bij warm en droog weer.

110

14.

154

C

'ÜHi22E_ë22^I^iï'
Gewas blijft laag, namelijk ca. 30 cm. Aanvang
bloei vroeg met grote bloemen. De bloem isrood met
een witte ster; variatie en verbloei treedt bij
de bloemen op. 'Resisto Rood-Wit' is qua kleurensamenstelling beter.

Plant
nr.

Zaai Waardenr. ring

Ras
PetuniaGrandifloraFlhybride 'Fulcon'
DeFulconseriekomtinveleopzichtenzeersterk
overeenmetde 'Postillon'serie.

106

160

C

'RedPicotée'
Gewasblijftlaageniszeerhomogeen.Aanvang
bloeivroegmetgrotebloemen.Debloemenzijn
roodmetwittebloemrand.Ophetveldzeer
variabelquabloemkleursamenstelling,somsmeer
witdanrood.Debloeirijkheid neemtlaterin
hetseizoenaf.

107

155

C

'RieWhite'
Gewaswordtvrijhoog,ca.4-0cm.Aanvangbloei
vroegmetzeergrotebloemen,(in1980aleerder
beoordeeld).Weersgevoeligheidbijregenenwind
groot.
PetuniaMultifloraFlhybride

89

172

B

"ResistoRose/WitSter'
Gewaswordtca.35cm,aanvangbloeivroegmet
vrijkleinebloemen.Bloeirijkheid zeergoed.
Desterkleurblijftgoed,goedeweersbestendigheid.
Salviasplendens

126

142

B

'SG-43'('Kobold Scharlaken')
Gewasblijftlaag,maximalehoogteca.25cm.
Aanvangbloeivroeg;bloeiwijzevrijklein,
echter zeerrijkbloeiend.Dittypeligttussen
'St.Jansvuur'/'Kobold'en'Piccolo'.

128

143

B

'Pixie'
Gewaswordttehoog,namelijk ca.35cm.Aanvang
bloeivroegenzeerrijkmetgrotebloeiwijze.
'Pixie'vertoontsterkeovereenkomstmet 'Roodkapje'
Zeerhomogeen,metgoedeherbloei.
TagetespatuiaNana

55

238

D

'YellowGirl'
Gewasontwikkeltzichzeertraag,eindvanhet
seizoenca.15cmhoog.Departijisquagroei
zeervariabel,aanvangbloeivroegmetgrote,
intensgelebloemen.Bloemtypealsvan 'Yellow
Boy',echtergroter.Wordtnietaanbevoleninverbandmetslechteplantgroei.

15,

Plant
nr.

61

Zaai Waarde- Ras
nr. ring

249

C

'Ç:£i!u0_BryiD_nîËÏ_2EaDiË_î}Ëï]ï'(ex"tralaag)
Gewaswordtca.25cm.Aanvangbloeivroeg,vertoontquabloemkleurovereenkomstmet 'Harmony
Boy',debloemenvan 'HarmonyBoy'zijnechter
kleiner.Debloeirijkheid neemtaanheteindvan
hetseizoensterkaf.

62

253

B

'Prï1ï!0_AE^içot/Bruin'
Gewaswordtca.30cm,departijiszeerhomogeen.
Aanvangbloeivroegenrijk.Variabelvanbloemkleur (leeftijdbloemen)perplant.

63

252

C

'P£imo_Ap_ricot'
Laaggewas,eindvanhetseizoenca.25cm;zeer
homogeen.Aanvangbloeienbloeirijkheidgoed,
bloemkleurgoudgeel,ineenjongstadiummetiets
bruin.Debloeirijkheid neemtaanheteindvanhet
seizoensterkaf (lageuitvoeringvan 'Goldstrike').

64

254
Gewasontwikkelt zichtraag,eindvanhetseizoen
ca. 20cm.Aanvangbloeienbloeirijkheidgoed.
Bloemkleuropvallendoranje (zie 'OrangeBoy').Op
hetveldontwikkelthetgewaszichmatig/slecht.
QuaplantsterkvananderePrimo'safwijkend.

65

251

B

'PrimoGold'
Gewasblijftlaag,ca.25cm.Aanvangbloeivroeg
enrijkbloeiend.Debloemenzijnvrijklein.Qua
bloeirijkheid eenvandebestevande 'Primo'serie.

66

250

C

'PrimoYellow'
Gewasontwikkeltzichmatigenisvariabelvan
lengte.Aanvangbloeigoed enrijkmetcitroengele
bloemen.Ophetveldkomendebloemennietgoed
open.

67

255

-

'PrimoMixed'
Alsmengselqualengteverschillenacceptabel.
Voldoenderijkebloei.Wordtalsmengselaanbevolen.
TagetespatuiaNanaPrimo
De 'Primo'-seriekenmerktzichdooreenvrijgrote
variatieingewasenbloeirijkheid perkleur.De
'Primo'-seriekomtinveleopzichtendichtbijde
'Boy'-serie ,debloemenwordenechtergroterenhet
gewashoger.Degeheleseriekanmengroeperen
bijdemiddelhogetypen.

16.

Plant
nr.
70

Zaai Waarde- Ras
nr. ring
237

C

'R!Ë_Cherry'
Gewaswordtca.25cm,isechtervariabelvan
lengte.Debloeirijkheid ismatig,inknop
bruinmetrood,sterkeverbloeinaaroranje.De
bloemkleurisvrijsomber.Qualengteenbloemgrootteeenverbeteringvan 'Carmen'uitde
Bonita-serie.

78

261

C

'Scarlet_Sophie'
Gewasblijftlaag,nl.ca.25cm.Aanvangbloei
enbloeirijkheid isgoed.Bloemkleurmahonie-rood
metgoudgelebloemrand.Grotebloemen;debloemkleuristedonker.Vrijsterkeovereenkomstmet
'SpanishBrocaie'.

79

260

B

'Queen_Sop_hie'
Laagenhomogeengewas,aanvangbloeivroegen
rijk.Bloemkleurbruinmetgoudgelerand,verbloeinaargoudgeel.Grotebloemen,zeergoed
bloemtype.

81

232

C

'Goldië_Rood'(60813)
Hetgewasiszeervariabelvanlengte,een
middelhoogtypemeteengemiddeldelengtevan
25cm.Bloemkleurbruinrood,weinig 'Goldië'.
Sterkeverbloeienzeervariabelvankleur.

82

230

B

'Oranje_met_Bruin'(63388)
Gewaswordtvrijhoog,namelijk35-4-0cm,enkele
wijkenqualengteaf.Aanvangbloeienbloeirijkheidgoed.Groteuitvoeringvan 'Goldie'.
TagetespatuiaNanaTriploldeFlhybride

87

259

C

'Orange_Drop_'
Gewasblijftlaag,nl.ca.25cm.Grotebloemen,
rijkbloeiend,bloemkleurgoudgeel.Sterkeverbloei.Sterkeovereenkomstmet 'Nugget'.Inverbandmetdeplantontwikkelingbeperktaanbevolen.
TagetespatuiaNana

100

231

C

Enkelbloemig_Rood (60697)
Gewaswordtmiddelhoog,namelijkca.30cm.Aanvang
bloeivrijlaatmetgrote,enkelebloemen.
Bloemkleurbruinmetrood,sterkeverbloei.De
bloemkleurisvrijsomber.

17

J

±anr
nr.

102

Tagetes

105

nr.
268

patuia

229

Waardering
Teru£
gevr.

Raj

'Pascal'
Zeer compact g e w a s , lengte ca.20cm.Aanvang
bloei vroeg metgrote enkele bloemen. De bloemen
lijken opdievan 'Naughty Marietta',zijn echter
groter en hebben 7-8 bloembladen. De ingezonden
partij vertoonde tegrote variatie quagewas en
bloemgrootte. Voor herbeoordeling in1983teruggevraagd.

Nana 'Pasaal ' voor herbeoordeling

in 1983

teruggevraagd

5BlSëlbloemig_mengsel (63422)
Gewas wordt vrij hoog, namelijk ca.35cm.
Mengsel, hoofdzakelijk bestaande uittwee kleuren,
namelijk bruinrood en type 'Pascal'.
Grote bloemen, bloeirijkheid variabel perplant.
Eventueel voor grotere oppervlakten.
Tagetes tenuifolia (T.signata pumila)

106

275

'Rusty'
Gewas wordt vrij hoog ca.35cm,envariabelvan
lengte. Aanvang bloei perplant variabel. Kleine
bloemen, bloemkleur bruin metoranje bloemrand.
Zeer rijke bloei echter matigeherbloei. Inverband metlengte enbloemtype beperkt aanbevolen.

Plant
nr.

Zaai
nr.

Waardering

Ras
Tageteserecta
OmeenjuistbeeldvanhetsortimentTagetes
erectaquabloemkleur,gewaslengte,bloeirijkheidengebruikswaardeophetveldtekrijgen,
heefthetPerkplantencomitébeslotenomvoor
1983allelage,middelhogetypenvoor
opplantingoptevragen.
Devolgendetypenwordenin1983opgeplant (aangevuldmetnieuwigheden): 'Apollo','Moonshot',
'Cupido','Colando','Rapsody','Jubilee','Lady',
'GoudenEeuw','Luxor','Rexor',Climaxserieenz.
Verbenahybriden
'5?Eky_§£h§£l§ken'

32

Hetgewaswordt25-30cm,aanvangbloeivroegmet
grotescharlakenrodebloemenmetwitoog.Rijke
bloeiaanheteindvanhetseizoen.Wordtaanbevolen.
35

Stek

Verbena_biginnatifida
Vermeerderingvindtplaatsdoormiddelvanstek.
Zeergeschiktalshangplantenbodembedekker.
Rijkbloeiendmetkleineblauwebloemen.Zeergoede
weersbestendigheid enherbloei.

Verbena bipinnatifida:

rijk bloeiend met kleine blauwe bloemen

19

Plant
nr.
36

Zaai
nr.
Stek

Waarde- Ras
ring
B

'Aspcrale'
Grofbladig,meeropgaandegroei,grotebloemen.
Debloemkleurisdonkerrose,verbloeinaarlichtrose.Rijkebloeiengoedeweersbestendigheid.
Gebruikswaarde alsvanVerbenabipinnatifida.
BeidedoorstekvermeerderdeVerbena's zijnin
1981doorhetProefstationvoordeBloemisterij
aandepraktijkuitgegeven (ziepublikatie
VakbladvoordeBloemisterijnr.4,1980'WaardevollePerkplanten').
ZinniaFlhybride

84-

290

C

'DasherOrange'
Gewaswordtca.35cm,isvariabelvanlengte
envertaktgoed.Aanvangbloeivanafbeginjuli
metgroteoranjebloemen;zeerrijkbloeiend.

85

291

B

'5§Ë^Ëï;_§£ËEiêî'
Vertoontovereenkomstmet 'DasherOrange'.Bloeit
zeerrijkmetscharlakenrodebloemen.Bloemgrootte
kleinerdanvan 'Orange'.Vooral 'DasherScarlet'
wordtalsperkplantaanbevolen.
Minderbekende/gebruikteeenjarigeperkplanten

4-6

Stek

C

Calceolaria'gessilis'
Vermeerderingdoorstek,plantengroeienwat
takkigopenwordenhoutachtig.Aanvangbloei
vrijlaatmetkleinecitroengelebloemen.De
bloeiiszeerrijk,maarinverbandmetdebloemgrootteweinigopvallend.

45

80

-

CalceolariaFlhybride 'Any
time_Form_._Mengsel'
Nietgeschiktalsperkplant,maareventueelals
potplant.

40

108

D

Dianthuscaryophyllis 'Bambing_Rood'
Gewasblijftzeerlaag,ca.20cm,vertaktgoed.
Aanvangbloeieindjulimetgrote,bleekrode
bloemen.Bloeirijkheidmatig,weersgevoelig.
Alsperkplantnietaanbevolen.

41

109

-

'Bambino_Mengsel'
Hetgewaskomtovereenmet 'BambinoRood',echter
alsperkplantnietaanbevolen.

20.

Plant
nr.
121

Zaai Waardenr. ring
Stek

B

Ras

'Felicia_ammeloïdes'
Kan door stek enuit zaad vermeerderd worden.
Het gewas wordt vrij lang,ca.4-0cm,groeit
wat takkig, iskleinbladig enwordt houtachtig.
Aanvang bloei vrij vroeg en zeer rijk met enkele,
kleine blauwe bloemetjes. Bloemstelen vrij lang
goede weersbestendigheid enbloei totlaat in
het seizoen.

73

111

-

Gerbera 'HaDgiDot_Mixed_Colors'
Laag g e w a s ,aanvang bloei vrij laat, hoofdzakelijk
rode en oranje tinten. Debloemsteel is zeer kort,
waardoor de bloem te dicht ophetblad staat.Als
perkplant niet aanbevolen.

51

112

B

Heliotropium peruvianum 'Marine'
Heliotropium kandoor stekken enuit zaad vermeerderd worden. Hetgewas kanvrij lang worden,
remmen iswenselijk. Uit zaad geteelde variëteiten
vertonen inhetalgemeen kleurvariatie. Aanvang
bloei voldoende vroeg,m e tgrote bloemen. Standplaats: zo zonnig mogelijk.

Stek

B

Lantana camara 'OudRose'
Vermeerdering door stekken, gewas wordt vrij snel
houtachtig. Aanvang bloei voldoende vroeg en
tijdens hetgehele seizoen rijk. Bloemkleur in
knop oranje-rose,bijopenbloeien rose. Na vruchtvorming snelle afname van bloeirijkheid.

Stek

B

'CitE^êDgëêi'
Gewas komt overeen met 'Oudr o s e ' ,bladkleur bleekgroen. Snelle verbloei vanopvallend citroengeel
naar bleek-geel/wit.

Stek

B

'ÇEÏhËB^yïS'
Sterke overeenkomst met 'Oudrose'. Hetgewas is
echter watdonkerder vanbladkleur. Bloemkleur meer
oranje endonkerder rose. Rijk bloeiend met grote
bloemen.

Stek

C

'kolibrie'
Kleinbladig g e w a s , vertakt minder enkanvrij lang
worden. Bloeirijkheid zeer goed, de bloemen zijn
echter ergklein. Bloemkleur: oranje-rood.

21,

Plant
nr.

Zaai
nr.

Waardering

Ras

LavateraTrimestris 'MontBlanc'

116

Gewasblijftlaagophetveld;wordtca.50cm.
Grofbladig,aanvangbloeivrijlaatmetgrote
bloemen.Debloemenblijventeveelinhetblad.
Snellehoofdbloei,matigeofgeenherbloei.
59

125

Lobeliasiphilitica 'Blue'
Gewasontwikkeltzichbossigmetgrotebladeren
ophetveld;wordtca.35cm.Bloeitvanafhalf
toteind julimetdehoofdtak.Debloeiwijzeis
lang,debloemen zijnmiddelblauw,watvlekkig.
Alsperkplantinverbandmetdebloeirijkheidniet
aanbevolen.

175

Nolananapiformis
Ideaalgewasalsbodembedekker;gewaswordtca.
15cmhoog.Maaktlangeranken,steedsuithet
centrum.Bloeitvroegmetblauwwittebloemen.
Bloeiwijzealsvanconvolvulusofklokwinde.
Standplaatsvoorkeur:zonnigtotwarm,maarniet
altedroog.-Goedeweerstbestendigheid enherbloei.
Voorherbeoordelingvoor1983teruggevraagd.

Nolana napiformis:
ideaal als bodembedekker;
voor herbeoordeling
voor 1983 teruggevraagd.

22.

Plant
nr.

74

Zaai Waardenr. ring

299

Ras

Sanvicalia procumbens '§ingle_Yellow'
Sanvitalia is al lang bekend als ideale bodembedekker enalshangplant. Uitzaad heel
makkelijk tetelen, maakt lange ranken waardoor
bij hetverhandelen problemen kunnen ontstaan.
Bloeit vroeg en zeer rijk, heeft voorkeur voor
een zonnige plaats.

Sanvitalia procumbens 'Single Yellow':
voorkeur voor een zonnige plaats
55

115

een bodembedekker met

Trachelium coeruleum 'Balaton'
Dit gewas wordt ophetveld ca.30 cm. Vertakt
goed,de partij is zeer homogeen. Aanvang bloei
vroeg metgrote bloemen. Bloemkleur lichtblauw.
Rijk bloeiend, echter slechte herbloei. Voor
bijzondere doeleinden enalspotplant beperkt
aanbevolen.

23,

