V Inzaai van Tagetes tussen de rozenpartijen helpt tegen bodemmoeheid.
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Samen met de permanente jury, onder leiding van het provinciaal wetenschappelijk tuinbouwinstituut INAGRO, worden de
rozeninzendingen jaarlijks opgeplant en verzorgd. Na 2 jaar
keuring worden de nieuwe rozensoorten bij de eindkeuring nogmaals kritisch bekeken maar ook besnuffeld door de leden van
de vakjury. De weersomstandigheden een paar weken vóór de
keuring waren zeker niet optimaal met veel regen en weinig zon
on
en te kille temperaturen. Er was dit jaar opnieuw veel belangng
gstelling vanwege de internationale juryleden.

Permanent op zoek naar tuinvernieuwing
Sedert een 10-tal jaar is de Kortrijkse rozentuin permanent op
zoek naar vernieuwing en groei met o.a. een belangrijk renova-
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De winnende rozen Kortrijk anno 2016
D
De rozen die deelnamen aan het concours 2016 in Kortrijk
waren afkomstig van 19 rozenkwekers uit 7 landen, namelijk
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Japan. Daarvan waren er 100 rozennieuwigheden en 31
rozen die de laatste 5 jaar in de handel kwamen.
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tuinliefhebbers. Ook de zachte kleuren zijn winners omdat ze
goed combineerbaar zijn met andere bloeiende tuinplanten.
De telers selecteren dan ook graag op deze eigenschappen.
Heesterrozen en trosrozen doen het goed bij de keuringen en
zijn bijgevolg ook populair in de hedendaagse tuinarchitectuur.
Goede klimrozen zijn jammer genoeg zeldzame winnaars in
onze proeftuin.

V Gouden Roos Kortrijk 2016 voor de Floribundaroos van Kordes.

De Gouden roos Kortrijk 2016 werd toegekend aan de Floribundaroos KO 03/1781-09 van Kordes (76,46%). Verder werden nog
16 gouden en zilveren medailles uitgereikt. Vijf daarvan waren
voor geurende rozen. Q
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KEURING TESTROZEN IN KORTRIJKSE ROZENTUIN

