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VOORWOORD
Vanaf dejaren '50vindtbijnajaarlijkseenopplantingvanéénjarigenop
hetProefstationAalsmeerplaats.Deeersterassenvergelijking opvrij
groteschaalvondplaatsin1957.
Doordathetaangebodenhandelssortiment sterkuitgebreidwerdmetnieuwe
aanwinstenenverbeteringen,onderanderedoorintroductievandeFl
hybriderassen,werdhetmakenvaneenjuistekeuzesteedsmoeilijker.Een
onpersoonlijke,maardeskundigebeoordelingwerdnoodzakelijk.
Dezeopplantingendoendienstalsgebruikswaardeonderzoek.Bijdebeoordelingvandeopgeplanterassenwordtgeletopveleeigenschappen,namelijk:
- deplantinzijntotaliteit (groeiwijze,stevigheid,vertakking,lengte,
enz)
-bloeidatum,kleur,bloemgrootte,bloeirijkheid,weerbestendigheid.
Verderspelennatuurlijkhomogeniteit,ongevoeligheidvoorziektenennog
veleanderefactoreneenbelangrijkerol.
Debeoordelingvindtplaatstijdensdegeheleontwikkelingsperiode,namelijkvanhetzaaien/stekkentothetafsterven.Gemiddeldperperkplantenseizoenwordenvijfkeuringenuitgevoerd.
Waarderingen
A=Algemeenaantebevelen(8-10)
B=Aantebevelen(7-8)
C=Doorbepaaldebijzondereeigenschappen,zoalsapartebloemkleur,type
bloem,enz.beperktaantebevelen(6-7)
D=Teverwerpen,waarbijonderanderebloeirijkheid enweerbestendigheid
inbelangrijkematebepalend zijnvoordekwalificatie (0-6).
BehalvedegenoemdewaarderingenwerddoordeKon.Mij.TuinbouwenPlantkundebeslotenmetingangvan1972aannieuwighedenenverbeteringendie
eenduidelijkewaardebezitten,het 'GetuigschriftvandeProeftuin',vanaf
1979'GetuigschriftvanVerdienste'toetekennen.
Wanneer deinzenderwenstdatrassenmethet 'GetuigschriftvanVerdienste'
opnieuwopgeplantworden,kanaandezerassennaeennieuwebeoordeling
eventueelhet 'GetuigschriftEersteKlas'wordentoegekend.
Degeheleopplanting enbeoordelingwordtuitgevoerd insamenwerkingmet
hetPerkplantencomitéuitdeVasteKeuringscommissievandeKon.Mij.TuinbouwenPlantkunde.Ditcomitébestaatuitvertegenwoordigersvanzaadbedrijven,telersvanperkplanten (NTS),hoveniers,vertegenwoordigersvan
gemeentelijkeplantsoenendienstenenmedewerkersvandevoorlichtingsdienst,consumentenonderzoek.Naafsluitingvanhetkeuringsseizoenwordt
uitdedoordekeurmeestersverzameldegegevenseenrapportopgesteld,dat
aandeinzenderswordttoegezondenenindevakpersenineenrapportvan
hetProefstationwordtgepubliceerd.Eenvolledigverslag isverkrijgbaarà
f 7,50 (buitenlandf12,50)ophetProefstationinAalsmeer.
Tijdensdeopplantingsperiodewordtiederegeïnteresseerdeindegelegenheidgestelddeopplanting tebezichtigen.Geziendegrotebelangstelling,
zowelvanzaadleveranciersalsvankwekers,mogenwestellendatdeopplantingenvoorgebruikswaardeonderzoek ineenbehoeftevoorzien.

OPPLANTINGEENJARIGEPERKPLANTEN 1986

In1986werdendevolgendegroepenéénjarigeninAalsmeervoorbeoordeling
opgeplant.
-Verbenahybridaalsperkplant
-Verbenahybridaalshangplant
- ImpatiensNewGuineatypen
-Diverseéénjarigeperkplanten
Daarnaast isinhetkadervanhetgebruikswaardeonderzoek in1986eenzo
volledigmogelijkhandelssortimentvaninNederlandverhandeldeFuchsia's
aangevuldmetnieuwighedenenverbeteringen,opgeplantvan:
-Fuchsiaalsperkplant
-Fuchsiaalshangplant
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Naastditrapportiseen'RassenlijstFuchsiaNederlandsHandelsortiment'
samengesteld onderRapportnr.41.
Rapportnr.41wordttoegezondennastortingvanf12,50(binnenland)of
f 17,50(buitenland)opgironummer 174855tennamevanhetProefstation
Aalsmeer ondervermelding:Rapportnr.41 'RassenlijstFuchsia'.Dit
rapport isverkrijgbaarvanaffebruari1987.

OPPLANTINGVANNIEUWIGHEDENENVERBETERINGENPERKPLANTEN1986
Plant- Zaai Waardenr. r i n g —
nr.

Ras
Brachycome
Brachycomemultiflda
(teruggevraagdvan1985)
B.multifidawordtdoorstekvermeerderd,iszeer
compact,kleinbladigenvertaktgoed.Ophetveldca.
20cmhoog,blijftzeerhomogeen.Aanvangbloeiredelijkvroegmetkleineblauwebloemen.B.multifidakan
zeerrijkbloeien,heefteengoedeweerbestendigheid.
Waardevolalsbodembedekkerenvoorbakkenenschalen.

50

stek

51

stek

27

stek

28

stek

'Geel85'
Hetgewaswordtvrijhoog,ca.40cm;groenbladig.
Aanvangbloeiisvroegmetgrotegelebloemen.
Debloeirijkheidblijfthetgeheleseizoengoed,
verbloeitweinig.Demeestwaardevollevandegele
typen.

29

stek

'SchonevonNizza'
Hetgewaswordttehoog,ca.50cm;bladkleuriets
grijs-groen.
Aanvangbloeivrijvroegmetvrijgrotecitroengele
bloemen.Zeersterkeverbloei,blekebloemkleur.Dit
gewasisterommelig.

30

stek

'BeautydeNice'
Ditgewaswordtzeerhoog,ca.60cm;kleinbladig.
Aanvangbloeiredelijkvroeg,metkleinecitroengele
bloemetjes.Verbloeittotbleekgeel;rommelig.Als
perkplantbeperktaanbevolen.

B

Brachycomeiberidifida
(teruggevraagdvan1985)
B.iberidifidawordtdoorzaadvermeerderd.Hetgewas
wordtvrijlang,ca.60cmenisnogalvariabelvan
lengte.Aanvangbloeiredelijkvroeg,kanrijk
bloeien;bestaatuit6kleuren.Aanheteindevanhet
seizoenwordthetgewasrommelig.Uitsluitendvoorde
liefhebber.
Chrysanthemumfrutescenshybride
'Sonnenschein'
Ditgewaswordtophetveldvrijhoog,namelijk40cm;
grofbladig,intensgroenebladkleur.Aanvangbloei
redelijkvroegmetgeleenkelebloemen;heefteen
langebloemsteel.Bloeirijkheid redelijk,neemtechter
snelaf.Goedeweerbestendigheid.

Plant- Zaai Waardear.
nr. ring
31
stek
D

Ras
'Mars'
Laag, slechtgroeiend gewas;zeer kleinbladlg, groene
bladkleur.Aanvang bloei laat,met lila-rozebloemen;
langebloemsteel.Sterkeverbloei naar bleekroze
kleur.Qua gewas,bloeirijkheid enbloemkleur voldoet
het niet aandegestelde eisen:wordt niet aanbevolen.

33

stek.

'Ananta'
Het gewaswordt ca.40 cmhoog;grijsgroene bladkleur,
kleinbladig.Aanvang bloeimet kleinewittebloemen is
redelijkvroeg.Zeer rijkbloeiend op hetveld, de
bloemen zijn echter teklein.Slechteherbloei.
Beperkt aanbevolen.

34

stek

'Comtesse du Chambord'
Hoog gewas,namelijk ca.50 cm;grijsgroene bladkleur.
Aanvang bloeivroeg metkleinewittebloemen.Op het
veld zeer rijkbloeiend, goedeherbloei enweerbestendigheid.

35

stek

'Wit 55'
Vrij hoog gewas,ca.50 cm;groenbladig vrij grof
blad, snellevergeling.Aanvang bloei redelijk vroeg
metvrijgrotebloemen.Bloemgrootte enbloeirijkheid
neemt na augustus snel af.Beperkt/niet aanbevolen.

36

stek

'Friesdorfer Schnitt'
Groenbladig,vrij hoog gewas,ca.45 cm;aanvang bloei
redelijkvroeg met kleinewittebloemen.Bloeit rijk
ophetveld, debloemenblijven echter vrij klein.
Heeft eengoede weerbestendigheid.
Chryanthemum frutescens hybrida
Er zijn intotaal elf door stekvermeerderdevariëteitenbeoordeeld. Pervariëteit is er eenvrij groot
verschil ingewasontwikkeling,bloemgrootte,bloeirijkheid enherbloei.Inverband met de gewashoogte
zijn demeestevariëteitenbeperkt bruikbaar alsperkplant.Van degelevariëteiten is 'Geel 85' het meest
waardevol als perkplant.C.frutescens hybrida wordt
vrij hoog,ca.40 cm,bloeit vroeg met grote gele
bloemen.Debloemkleur blijftvrij constant,debloeirijkheid isdoor het gehele seizoen goed.
Chrysanthemum frutescens hybrida 'Geel85'wordt
momenteel inNederland nog niet verhandeld.

Plant- Zaai Waardenr.
nr. ring
57

54

55

52

stek

Ras
Coprosma
Coprosmakirkii 'Variegata'
Coprosmawordtdoorstekkenvermeerderd;kleinbladig,
grijs-groenebladkleur.Buitenverhouthetgewas
sterk;traaggroeiendgewas.Heefteengoedeweerbestendigheid.
Geschiktalsbodembedekker envoorplantenbakkenen
schalen.Coprosmaisreedsgeïntroduceerd endoorhet
ProefstationAalsmeeralspotplantuitgegeven.
DianthusFl-hybride
'TelstarScarlet'
Laag,zeerhomogeengewas,vertaktzondertoppengoed;
wordtca.25cmhoog.Aanvangbloeivroeg,zeerrijkbloeiendmetscharlakenrodebloemen.Nahoofdbloei
goedeherbloei.Debloemkleur isnietzuiver,wordt
gevormddoorverschillendetintenrood.Goedeweerbestendigheid.
'TelstarWhite'
Ditgewasblijftvrijlaag,debladkleur isvr^j
licht;variabelvangroeiwatbetreftlengteen
vertakking.Aanvangbloeivroegenvariabelperplant.
Bloemkleurnietzuiverwit,verbloeinaarlila-roze.
Deherbloeinadehoofdbloeiisgoedenzeerrijk.
Goedeweerbestendigheid.
Gazaniasplendens
'DaybreakBrightOrange'
Laaggewas,ongelijkvanplantenblad.Aanvangbloei
vroegenzeerrijkmetgoudgelebloemen.Blijftophet
veldrijkbloeienmetgrotebloemen.Goedeweerbestendigheid.
ImpatiensNewGuinea-type
Impatiensisalsperkplantzeerwaardevol,bloeitrijk
enbeziteengoedeweerbestendigheid.Dezogenaamde
NewGuinea-typenzijnbijzonderwaardevoldoorhun
mooiebladkleur.In1986zijnteroriëntatie
Impatiensrassenopgeplantdiedoorhundubbelgevulde
bloemeneenzeerbijzonderegroeponderdeperkplanten
vormen.
OverdeingezondenrassenkondeV.K.C,geenofonvoldoendeoordeelvormeninverbandmet:
- teveeluitval(onvolledigepartij)
-geenbloei (pasbijdederdekeuring)

Plant- Zaai Waardenr.
nr. ring

C

Ras
Melampodium paludosum
'Medaillon'
Tijdens de teelt blijft het gewas zeer homogeen; het
heeft een lichtgroenebladkleur envertakt zonder
toppen.Aanvang bloei vrijvroeg met kleine goudgele
bloemen.Groeit zeer ongelijk ophet veld enwordt ca.
40cm hoog.Debloeirijkheid is tot het eindevan het
seizoen goed.

56

20

60

stek.

C

25

stek

B

Pelargonium peltatum 'DubbelRose'
Maakt voldoende lange takken envertakt goed;kleinbladig,blad met zone.Aanvang bloeivroeg met lilarozebloemenmet donkerevlek.Grotebloem, redelijke
bloeirijkheid.

24

stek

B

Pelargonium 'Starlight'
Maakt middellange takken,blad zonder zone.Aanvang
bloeivroeg en zeer rijk met donkerroze bloemen.
Verbloei heel sterk,bloeirijkheid neemt snel af.
Nieuwekleur.

45

15

C

46

16

D

'FulconDeepRose'
(teruggevraagd van 1985)
Matige tot slechte gewasontwikkeling, hetgewas groeit
ongelijk.Aanvang bloei vroeg met donkerroze grote
bloemen.Bloemkleur blijft constant.Departij is
onvoldoende uniform.

47

17

C

'Fulcon Plum Vein'
Laag, zeer homogeengewas;ophetveld ca.25 cm.
Aanvang bloeivroeg enrijk metgrote purper/roze
bloemen.Licht geaderdebloemen.Dekleur blijft ook
bij zeerhoge lichtintensiteit constant.Redelijke
weerbestendigheid.

f

Pelargonium
Pelargonium zonale 'Joni'
P. zonale 'Joni' is een Stadt Berntype,kleinbladig,
donkerebladkleur met heldere zone.Het gewas blijft
zeer compact;ophetveld ca.30 cmhoog. Aanvang
bloei vrijvroeg met oranje/rodebloemen.
Rijkbloeiend met grotebloeiwijze;heeft eengoede
weerbestendigheid. Dit ras isverkrijgbaar bij NAK-S,
afdeling Pelargonium teRoelofarendsveen.

Petunia Grandiflora Fl hybride
'FulconPinkVein'
(teruggevraagd van 1985)
Dit gewas wordt ophetveld vrij hoog,namelijk 30cm
enheeft een lichtebladkleur.Aanvang bloei zeer
vroeg,met zeergrote donkerroze bloemen. Bloemkleur
blijft vrij constant.

Plant- ZaaiIWaardenr.
nr. ring
48
18
B

Ras
'FulconBlushPink'
Ditgewasgroeitzeerhomogeen;vrijlichtebladkleur,
wordtophetveldca.30cmhoog.Aanvangbloeivroeg
enrijkmetzeergrotebloemen(ca.8cmdoorsnede).
Debloemkleur islichtroze,ietsgeaderd.Dekleur
blijftophetveldconstant.Inalleopzichteneen
zeerwaardevolleaanwinst.

49

19

C

38

7

C

39

8

C

'Ginger'
Laaggewas (ca.20cm),vrijgrofbladig.Bloemkleur
lichtoranje (goudgeel).Debloemisvanhettype
'Marietta'.Aanvangbloeivroegenzeerrijk.
Bloeirijkheid enbloemgroottelooptterug.

40

10

C

'Saffron'
Zeerlaaggewas,ongelijkvanlengtewordtca.15cm.
Aanvangbloeivroeg.Watbetreftkleurenbloemtype
vertoontditgewasovereenkomstmet 'Ginger'.De
bloeirijkheid looptsterkterug.

44

9

'RedMorn'
Laaggewas,ongelijkvanontwikkeling,vrijlichte
bladkleur.Aanvangbloeivroegenrijkmetvrijgrote
bloemen.Bloemkleurroodmetcrème-wittekeel.De
kleurblijftgoed.Geheelnieuwekleur.
Tagetespatuianana
'Tarco'
Ditgewasblijftzeer laag,ca.15cmeniskleinbladig.Aanvangbloeivroegmetvrijkleinebloemen.
Bloemkleurgeel-bruingevlekt.Herbloeiredelijk.

'Bonanzamix'
Ditgewasgroeitvariabel,matigegroeier,wordtca.
15cm.Aanvangbloeivroeg,bestaatuit4kleuren,
bloeitrijk.Redelijkmengsel;eenlaagtype.

2

stek

B

3

stek

B

Verbenahybriden
'Cupido'
Laagcompactgewas,wordtca.25cm,kleinbladig.
Aanvangbloeivroegmetkleinelichtpaarsebloemen.
Rijkbloeiend,heeftgoedeweerbestendigheid.
'Ophelia'
Ditgewaswordtca.40cm.Rijkbloeiendmet
donkerblauwebloemen.
Goedeweerbestendigheid. 'Ophelia'komtgeheelovereen
methetrasVerbenabipinnatifidadatophetProefstationAalsmeerreedsin1980werdbeoordeeld.

Plant- Zaai Waardenr. r i n g ,
nr.
stek
B

Ras
'Dema'
Inalleopzichten 100%overeenkomstmetVerbena
'Aspcrale';reedsin1980doorhetProefstation
Aalsmeeraandepraktijkuitgegeven.

stek

'Kleopatra'
Inalleopzichten100%overeenkomstmetVerbena
'Aspcrale';reedsin1980doorhetProefstation
Aalsmeeraandepraktijkuitgegeven.

stek

'WeiserZwerg'
Ditgewasblijft laag,namelijk20cm.Opgaandegroei,
grofbladig,maaktgoedevertakking.Aanvangbloei
vroegmetgrotewittebloemen.Ophetveldblijfthet
redelijkgoedbloeien,hetgewaswordtongelijkvan
lengte.Bladkleurgrijs.Redelijkweerbestendig.

stek

'KleopatraWit'
Vertoontzeersterkeovereenkomstmet 'WeiserZwerg'.
Departijisminderuniformenheefteenlelijkebladkleur.

stek

'Blaze'
Ditgewasblijft laag,ca.20cm.Opgaandegroei,
grofbladig.Aanvangbloeivroeg,rijkbloeiend.
Bloemkleurhelderrood.Vertoontsterkeovereenkomst
metdedoorzaadvermeerderdeVerbenahybrida'Blaze'.

10

stek

'Elara'
Hetgewaswordtca.25cm;eenkruipendgewas.Redelijkgoedevertakking,grofbladig,type'Aspcrale'.
Aanvangbloeivroeg.Opvallendheldereoranje/rode
bloemkleur.Zeergoedeweerbestendigheid.Wordtaanbevolenalsbodembedekker envoorplantenbakkenen
schalenalshangplant.

11

stek

'KleopatraLeuchtfeuer'
Opgaandegroeiwijze,grofbladig,goedevertakking.Het
gewasblijftlaag,ca.20cm.Aanvangbloeivroegmet
rodebloemen;kleinebloeiwijze.Sterkeverbloeinaar
donkerroze.Weergevoeligbijlangdurigdroog,warm
weer.

12

stek

'Katja'
Opgaandegroeiwijze,vrijgrofbladig,goedevertakking.Ditgewaswordt20cmhoog.Aanvangbloeivroeg
metgrotebloemen;rijkbloeiend.Bloemkleurroodmet
witoog.Hetgewaswordtophetveldvariabelvan
lengte,verbloeitzeersterknaarbleekrood.

10

Plant- Zaai Waardenr.
nr. ring
13
stek

Ras
'Delight'
Opgaandegroeiwijze,grofbladig.Hetgewaswordt20cm
hoog.Aanvangbloeivroeg,bloemkleurdonkerrozemet
witoog-Zeersterkeverbloeinaarbleekroze.Groeit
ophetveldnietuniform,meeldauwgevoelig.Wordt
beperktaanbevolen.

14

stek

'Schmuckstück'
Opgaandegroeiwijze.Grofbladiggewas,blijftzeer
laag,namelijkca.15cm.Aanvangbloeivroeg,met
vrijgrotebloemen.Bloemkleurlilametwittester.
Watbloemkleurbetreftzeervariabel,tewetenlila,
wit,ofmetster.Groeitophetveldmatigtotslecht,
wordtrommelig.Inalleopzichtenongelijk;wordtniet
aanbevolen.

15

stek

^IPwlicht^
Opgaandegroeiwijze.Hetgewaswordtca.15cmhoog.
Grofbladig,ongelijke,slechtegroeier.Aanvangbloei
goed,echterongelijk.Debloemkleurhoortpaars/blauw
tezijnmetwittester.Zeerongelijkvanbloemkleur.
Wordtnietaanbevolen.

16

stek

'Hektor'
InalleopzichtenalsVerbenabipinnatifida,welkein
1980doorhetProefstationAalsmeeraandepraktijk
werduitgegeven.
ZiebeschrijvingVerbenabipinnatifida.

17

stek

'PiccoloBlau'
InalleopzichtenalsVerbenabipinnatifida,welkein
1980doorhetProefstationAalsmeer aandepraktijk
werduitgegeven.
ZiebeschrijvingVerbenabipinnatifida.

19

stek

'Aphrodite'
Ditgewasblijftlaag,ca.15cm;kruipendegroei.
Kleinbladig,vertaktgoed.Aanvangbloeivoldoende
vroegmetkleinebloemen.Bloemkleurlilametwit,
sterbloemig.Redelijkebloeirijkheid,ongelijkvan
bloemkleur enbloeirijkheid.Gevoeligvoorregenen
droogte,aanheteindvanhetseizoenneemtdebloeirijkheid sterkaf.Inverbandmetdegewasontwikkeling
geschiktalsbodembedekkereninplantenbakkenen
schalen.

22

stek

'Wit'
Zeercompactegroei.Ditgewaswordtca.15cmhoog;
kleinbladig,bleekgroenebladkleur.Aanvangbloeivrij
laatmetzeerkleinebloemen.Bloemkleurvuilwitmet
ietsroze.Bloeirijkheid enherbloeionvoldoende,
weergevoelig.Wordtnietaanbevolen.

11

Plant- Zaai Waardenr. ring
nr.
23
12

Ras
'RomanceFormule-mengsel'

25

'RomanceScharlaken'
Beiderassenwordenvoorheropplantingaangeboden.

24

'SchowtimeBlaze'
Hetgewasisongelijkvanlengteenwordtca.20cm.
Aanvangbloeiisvroegmetgrotebloemen.Rijkbloeiend
methelderrodebloemkleur.Redelijkherbloeien
weerbestendigheid.
Verbenahybrida
Verbenastaatbekendalseenwaardevolleperkplant.De
vermeerderingvindthoofdzakelijkplaatsdoorzaad.De
laatstejarentreftmensteedsmeervariëteitenvan
Verbenaaandiedoorstekkenwordenvermeerderd.In
1980zijntweedoorstekvermeerderdevariëteitendoor
hetProefstationinAalsmeeraandepraktijkuitgegeven.
Verbenahybridabipinnatifida
Kleinbladig,zeerrijkbloeiend,bloemkleurvioletpaars.Ideaalalsbodembedekkerenookzeergeschikt
voorplantenbakkenenschalen.
Verbenahybrida'Aspcrale'
Grovervanbladenbloemdanbipinnatifida,meer
opgaandegroeiwijze.Bloemkleurdonkerroze,zeerrijk
bloeiend.Gebruikswaardealsvanbipinnatifida.
Tijdensdeopplanting isgeblekendatermomenteel
doorstekbedrijvenVerbenahybrida 'Hektor'en'Picolo
Blau'wordenaangeboden.Beidegenoemdevariëteiten
vertonen100%overeenkomstmetVerbenabipinnatifida.
DezelfdeconclusiewerdgetrokkenbijVerbenahybrida
'Dema'en 'Cleopatra'.Dezezijngeheelindentiekaan
Verbena 'Aspcrale'.

12

Opplanting opproefstation Aalsmeer

Sortimenteenjarigeperkplanten
weeruitgebreid
Ing.J.Bonnyai
Proefstation voor deBloemisterij, Aalsmeer

Ophetproefstation inAalsmeer
wordtjaarlijks,sinds1957,onderzoekverrichttenbehoevevande
Nederlandse perkplantentelers en
deconsument dooronder meer
eenjarigeperkplantenophungebruikswaardetetoetsen.In1986
bestonddeopplantinguithetin
Nederlandverhandelde Fuchsiasortiment,aangevuld metvele
nieuween/ofverbeterde eenjarige
perkplanten.
Het Nederlandse perkplantensortiment
wordt jaarlijks aangevuld met nieuwigheden en verbeteringen, afkomstig uit de
gehele wereld.

Verbena hybrida
Verbena staat bekend als een waardevolleperkplant. De vermeerdering heeft
hoofdzakelijk plaats door zaad. De laatste jaren worden steeds meer variëteiten
van Verbena door stekken vermeerderd.
In 1980zijn twee door stek vermeerderde
variëteiten door het proefstation in Aalsmeer aan de praktijk uitgegeven.
Verbena hybrida bipinnatifida. Kleinbladig, zeer rijk bloeiend, bloemkleur violet-paars. Ideaal alsbodembedekker en
ook zeer geschikt voor plantenbakken en
-schalen.

sie werd getrokken bij Verbena hybrida
'Dema' en 'Cleopatra'. Deze zijn geheel
identiek aan Verbena 'Aspcrale'.
Verbena hybrida 'Elara'vertoont wat gewas betreft overeenkomst met 'Aspcrale', namelijk vrij grof blad. De bloemkleur is intens rood, rijk bloeiend, goede
weerbestendigheid. 'Elara' iszeer geschikt alsbodembedekker, maar ook van
toepassing in plantenbakken en schalen.
Verbena hybrida 'Aphrodite' blijft laag,
iskleinbladig en bloeit rijk met kleine
bloemen. De bloem istweekleurig: lila
met witte ster. Aan het eind van het seizoen neemt debloeirijkheid af. Te gebruiken alsbodembedekker en in plantenbakken.
Verbena hybrida 'Romance' formulemengsel wordt vermeerderd door zaad.
Laag stevig homogeen gewas, bloeit
vroeg en zeer rijk. Het mengsel bestaat
uit zes kleuren, isgrootbloemig en heeft
een intense bloemkleur met oog. Een
waardevolle aanwinst.

Chrysanthemum frutescens
hybrida
Er zijn in totaal elf door stek vermeerderde variëteiten van Chrysanthemum frutescens hybrida beoordeeld. Per variëteit
iser een vrij groot verschil in gewasontwikkeling, bloemgrootte, bloeirijkheid
en herbloei. In verband met de gewashoogte zijn de meeste variëteiten beperkt
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ImpatiensNew Guinea-type
Impatiens isals perkplant zeer waardevol, bloeit rijk en bezit een goede weerbestendigheid. De zogenaamde New
Guinea-typen zijn bijzonder waardevol
door hun mooie bladkleur. In 1986 zijn
ter oriëntatie Impatiensrassen opgeplant
die door hun dubbelgevulde bloemen een
zeer bijzondere groep onder de perkplanten vormen.

Melampodium paludosum
'Medaillon'
Melampodium paludosum 'Medaillon'
wordt ongeveer 40 cm hoog. Tijdens de
teelt zeer homogeen, en te telen in setjes
en alspotkluit. Aanvang bloei vroeg,
bloemkleur goud-geel, vrij kleine bloemen. O p het veld groeit Melampodium
wisselvallig.

Brachycome
Brachycome kan worden vermeerderd
door stek en zaad.
B. multifida wordt door stek vermeerderd, bloeit rijk met kleineblauwe bloemen. Zeer waardevol in bakken en schalen en als bodembedekker.
B. iberidifolia wordt door zaad vermeerderd en bestaat uit rond de zes kleuren.
Het gewas wordt circa 30cm, bloeit rijk,
maar wordt aan het einde van het seizoen rommelig.

Verbena hybrida 'Aspcrale' isgrover van
blad en bloem dan bipinnatifida, meer
opgaande groeiwijze. Bloemkleur donkerroze, zeer rijk bloeiend. Gebruikswaarde als van bipinnatifida.
Tijdens de opplanting isgebleken dat er
momenteel door stekbedrijven Verbena
hybrida 'Hektor' en 'Picolo Blau' worden aangeboden. Beide genoemde variëteiten vertonen 100% overeenkomst met
Verbena bipinnatifida. Dezelfde conclu-

Eenvolledig verslag van het gebruikswaarde-onderzoek eenjarige perkplanten 1986 isvanaf eind
november verkrijgbaar bij het Proefstation voor
deBloemisterij inAalsmeer. Het iste bestellen
door het storten van f 7,50 op girorekening
174855ten namevan het proefstation inAalsmeer, onder vermelding van rapport nr. 39'Gebruikswaarde eenjarige perkplanten 1986'.

bruikbaar als perkplant. Van de gele variëteiten is 'Geel 85' het meest waardevol
als perkplant. C. frutescens hybrida
'Geel 85' wordt vrij hoog, ongeveer 40
cm, bloeit vroeg met grote gele bloemen.
De bloemkleur blijft vrij constant, de
bloeirijkheid is door het gehele seizoen
goed. Chrysantemum frutescens hybrida
'Geel 85' wordt momenteel in Nederland
nog niet verhandeld.
Belangstellenden voor uitgangsmateriaal
van deze variëteit kunnen zich wenden
tot het proefstation in Aalsmeer.

Dianthus

Chrysanthemum frutescens hybrida

Dianthus 'Telstar Scarlet' iseen laag gewas, enkelbloemig, aanvang bloei vroeg
en rijk. Bloemkleur diep scharlakenrood, variabel van kleur, verbloei.
D. 'Telstar White' iswat gewas betreft
hetzelfde als 'Telstar Scarlet', bloemkleur niet zuiver. Vrij sterk verloop naar
lila-roze. Zeer rijk bloeiend, goede herbloei.
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