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1.INLEIDING
OphetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeerheeftvan1juni1982
totenmet31december 1985hetproject"Produktvernieuwingbijpotplanten"
gelopen.Ditprojectomvatteverschillendeonderdelen(zieookIntern
Verslagnr.31).Eénbenaderingswijzeomtekomentotgeheelnieuwepotplanten,washetzoekenbinnengewassendieinAustraliëenNieuw-Zeeland
alstuinplantgeteeldworden.Relatiefweinigvanonzehuidigepotplanten
zijnuitditcontinentafkomstig.Tijdensreizennaardezelanden(2,3,4)
werdgeconstateerd daterinparkenen(botanische)tuinenplantenwaren,
diemogelijkalspotplantgeschiktzijn.Hetvoordeelvantuinplantenten
opzichtevanwildmateriaalisdatervaakaleenbepaaldeselectieofveredelingheeftplaatsgehad.Dezeplantenkunneninprincipevaakbijvrij
lagetemperatuurgeteeldworden.
VoorinformatieoverNieuw-Zeeland enAustraliëmetbetrekkingtotland,
klimaat,bevolking,tuinbouw (metnamesierteelt),onderwijs,onderzoeken
voorlichtingverwijsiknaarartikelenvanVonHentig(5,6)mettalvan
literatuurverwijzingen.
2.WERKWIJZE
Opverschillendemanierenisplantmateriaalverkregenvangewassenuit
AustraliëenNieuw-Zeeland.
OpaanvraagisstektoegezondendooreentuincentrumuitAustraliëenéén
uitNieuw-Zeeland.Hetverkrijgenvanstekviareedsgelegdecontactenverliephelaasnietzovlot,waardoornietallegewenstegewassenkonden
wordengetoetst.
DaarnaastwerdvandeBotanischeTuinvandeVrijeUniversiteitte
Amsterdamstekvanenkelegewassenontvangen.Inhetvoorjaarvan1986tenslotteisreedseerdertoegezegdstekverkregenvanDr.LawsonenDr.Roh,
AgriculturalResearchCentreBeltsville,Maryland (V.S.),waarmenookaan
Australischegewassenwerkt.
Hetontvangenplantmateriaalisaandegroeigebrachtenvermeerderdzodra
ditmogelijkwas.Deplantenzijnvervolgensgeteeldbij 18-20°C.Hierna
werdeeneerstetoetsingdoorgevoerd,waarbijgeletwerdopaspectenals
vermeerderbaarheid,groeisnelheid,plantvorm,sierwaarde,ziektegevoeligheid,bloeirijkheid,bloemgrootte,-vormen-kleurenbloeiduur.Nadeze
toetsingvieleenaantalgewassenaf.Metdegewassendieenigperspectief
bodenwerdvervolgensverderteeltonderzoekverricht.Hetdoelhiervanwas
hetontwikkelenvaneenglobaleteelthandleidingvoordeteeltalspotplant,gekoppeldaandeuitgiftevanplantmateriaalvoorNederlandse
telers.

3. RESULTATEN
3.1Afvallersnaeerstetoetsing
Vandegewassen,verkregenuitAustralië,Nieuw-Zeeland envandeV.U.,
vielendevolgendenadeeerstetoetsingaf:
Blandfordiaspecies
Callistemonformosus
Callistemonrigidus
Callistemonsalignus
Coprosmarepens 'MarbleQueen'
Coprosmarepens'Variegata'
Corokiaxvirgata 'LittlePrince'
Correabackhousiana
Correaspecies
Croweaexaltata
Griselinialittoralis
Griselinialucida
Hoheriapopulnea
Leptospermumflorescens
Libertiaperegrinans
Melaleucaincana
Merytasinclairii 'Moonlight'
Metrosideroskermadecensis 'Radiant'
Metrosideroskermadecensis 'Sunninghill'
Oleariacheesemanii
Podocarpusdacrydioïdes
Prostantheraovalifolia
Pseudopanaxlessonii 'CyrilWatson'
Westringiafruticosa
Westringiaspecies
Deinhetvoorjaarvan1986vanDr.MarkRoh,Beltsville,verkregen
Australischegewassenkondeninverbandmetbeëindigingvanhetproduktvernieuwingsonderzoekslechtsopkleineschaalwordengetoetst.Overhetalgemeenvielhetmateriaaltegen:houtigegewassenmeteenlagegroeisnelheid
envaakeenslechteplantvorm (ielgewasmetkleinesmalleblaadjes).
Hetbetrofhierdevolgendegewassen:
Callistemon 'LittleJohn'
Chamelauciumuncinatum 'PurplePride'
Chamelauciumuncinatum'White'
Correamanii
Correareflexa'Bicolor'
Eriostemon'Stardust'
Grevilleadellachiana
Grevilleapoorinda 'Tranquility'
Grevillea 'Rhondeau'
Hardenbergiaviolacea
Hypocalymmaangustifolium
Lechenaultiabiloba'Blue'
Lechenaultiaformosa'Orange'
Lechenaultia 'ScarletO'Hara'
Melaleucalaterilla

Vijfgewassenlekenredelijk,maarzijnbijnaderebeschouwingeveneensafgevallen:
Callistemon 'CaptainCook'
Correabauerlenii
Correareflexa'Salmon'
Cryptandraamara
Grevillea 'JohnEvans'
3.2Afvallersnaverder teeltonderzoek
Eenflinkaantalgewassenboodinbepaaldeopzichtenperspectief,maarleek
uiteindelijkalscommerciëleteeltniethaalbaar.Hetgrootsteprobleem
vormdedelagegroeisnelheid onderonzeteeltomstandigheden.Specifieke
minpuntenwordenhieronderpergewasgenoemd,alsmedeandereinformatiedie
voorgeïnteresseerdennuttigkanzijn.
Callistemoncultivars
Getestzijndecultivars 'HannahRay','RedPomPom'en'WildRiver'.Dit
oudebekendegewas (orangerieplant,Nederlandsenaam:lampepoetser)heeft
zeerfraaiebloeiwijzen,maarbloeitonregelmatig,heeftveellichtnodig
enheefteenslechteplantvormmetgevoeligblad.
Chamelauciumuncinatum
AlssnijbloemnaarEuropageëxporteerdvanuitIsraëlonderdenaam
"waxflower"(11).Vormtlossestruikmetlangetakken,bloeitslecht,heeft
meerlichtnodig.Doordehogelichtbehoefteongeschiktvooronzeomstandigheden,zoalsookinWest-Duitsland isgeconstateerd(1).
Coleonemapulchrum 'SunsetGold'
In1982"PlantoftheYear"inNieuw-Zeeland.Vormtcompact,bossigstruikje.Inhetlandvanherkomstontleentdezeplantzijnsierwaardeaanhet
fraaie,geel-roodgekleurde,naaldvormigeblad.Onderonzeomstandigheden
echterkleurdehetbladegaalgroen.Hetbleekbovendiengevoelig(snel
bladval).Despaarzame,zeerkleinefletspaarsebloemenhebbengeensierwaarde.
Coprosma'Brunette'
Redelijkeplant,echterproblemenbijhetstekkeneneentegeringesierwaardedoordathetbruin-groenebladbijminderlichtegaalgroenwordt.
Cordylineaustralis 'Purpurea'
Aantrekkelijkgewas.IsinNederland alindehandelgebrachtenwordtal
geteeld.Daaromisonderzoekgestopt.
Eriostemonmyoporoïdes
Dekleinewittebloemenzijnkorthoudbaar.Indewinterkomendeknoppen
nietopen.Bovendieneenslechteplantvormenslechttestekken.
Leptospermumscopariumcultivars
Getestzijndecultivars 'ElisabethJane','Kiwi'en'RoseGlory'.Wordt
incidenteelaangevoerd opveilingen (importuitIsraël).Wordtin
Denemarkeninkleineaantallengeteeld (teeltduuranderhalfjaar,kan's
zomersbuiten).Isvolgensliteratuureenkortedag-plant (10).Bloeitmet

aantrekkelijkekleinewitte,rozeofrodebloemen.Heeftechterergveel
lichtnodigenisdaaromvooronzeteeltomstandighedennietechtgeschikt,
zoalsookinWest-Duitsland alisgeconcludeerd (1).OpenkeleBoskoopse
bedrijvenzijntalvancultivarsaanwezig.
Metrosiderosexcelsa 'Variegata'
Eentraaggroeiende,bontebladplant,vrijmoeilijktestekken.InWestDuitslandheeftmenmetdegroenevorm (Metrosiderosexcelsa)enige
ervaringopgedaanalsblad-enkuipplant (13).Veellichtiseeneerste
vereiste.
Metrosideroskermadecensiscultivars
Naastdehiervoorgenoemde,eerderafgevallencultivars 'Radiant'en
'Sunninghill'zijngetest 'Jester'en 'RedandGold'.Beideredelijkebladplanten.Jongblad tweekleurig,geelengroen,ouderbladegaalgroen.
Groeiennietsnel,vrijmoeilijktestekken.Sierwaardenietbijzonder
grootinvergelijkingmetbijvoorbeeldEuonymusendergelijke.
Murrayapaniculata
Oudbekendgewas.Slechteplantvorm.Bloemengeuren,maarzijnkorthoudbaar.Aantrekkelijksamengesteldblad,datechtermakkelijkafvalt.
Pseudopanaxlessoniihybriden
DitenigszinsopScheffleralijkendgewaswordtinNederlandincidenteel
aangeboden.OphetProefstationiseenaantalhybriden (nietopnaam)uit
Nieuw-Zeelandgetest.Dezevertoondenverschilleninbladvorm(rond-spits),
bladkleur (groen-rood/bruin)engroeisnelheid.Overhetalgemeenwasde
groeisnelheid laag,vooralinhetwinterhalfjaar.Belangrijknadeelwasde
afscheidingvangommenen/ofbepaaldezoutkristallendoordetopvande
plant.Hierdoorwerdenjongebladerenvaakingekapseldengroeidenmisvormd
uit.Derestantenblijvenopblad enstengelachterengevenhetideevan
honingdauw(uitscheidingdoorluisofwittevlieg),waardoordeplantmoeilijkverkoopbaarzalzijn.Opzichzelfzijnhet,methunleerachtigblad,
sterkeplanten.
Sophoratetraptera
Eensierlijkgewasmetfijn,samengesteldblad,eenwatgrilligebruine,
verhoutestengel.Leekmogelijkgeschiktvoorpseudo-bonzai,maarverloor
gauwzijnbladenwasmoeilijktestekken.OpBoskoopsebedrijvenzijnook
andere (betere?)soortenencultivarsaanwezig.
3.3Introductievandriegewassen
Uithetvoortgezetteteeltonderzoekkwamendriegewassennaarvorenmet
mogelijkhedenalspotplant.
Coprosmakirkii 'Variegata'
Eenlaagblijvende,bontebladplant.Uitgaandevanvijf topstekkenper10
cm-potentweemaaltoppenbedroegdeteeltduurongeveer 14weken (bijstekweek2,16en 26).Opeindafstandstondener30plantenpernetto-m2.

Hebeelliptica
Eenbladplantmetkleine,glanzendgroenebladerendiekruisgewijszijn
gerangschikt,waardoorvierkaarsrechterijenvanbladerenlangsderoodbruinestengelstaan.Bijstekkeninweek2en17(vijftopstekkenper10
cm-pot)bedroegdeteeltduurmeteenmaaltoppenongeveer 16weken.Opeindafstandstondener30-35plantenpernetto-m2.Hebeellipticaheeftinde
proevennognooitgebloeid,ooknietnateeltbuitenindezomer.
Hebe 'Inspiration'
Hebe 'Inspiration'heeftaantrekkelijkpaars-wittebloeiwijzen.DeteeltwijzekomtovereenmetdievandegangbareH.Andersonii-hybriden.Planten,
gestekt inoktober,novemberenjanuarienindezomerbuitengeteeld,
bloeidenbeginseptember.Maarookplantendiecontinuineenkasbij
18-20°Cgeteeldwaren,bloeidenindeperiodedecember-maart,zijhetniet
zorijkalsdebuitengeteeldeplanten.
Opgrondvandeteeltervaringenzijndezedrieplanteninoktober1985
geïntroduceerd,doormiddelvanartikelenindevakbladen (8,9).Voormeer
teeltinformatieoverdezegewassenwordtverwezennaardezeartikelen(zie
bijlage).
Indepraktijkbestondveelbelangstellingvoordenieuwepotplanten.
VeertientelershebbenmoerplantenvanCoprosmaaangekocht.Vandebeide
Hebe'shebbentientelersplantmateriaalaangeschaft.
Nahetverschijnenvanbovengenoemdeartikelenisnogwatervaringopgedaan
metCoprosmaenHebe,diehetvermeldenwaardis.
BijstekkeninhetnajaarwasdeteeltduurvanCoprosmaenHebeelliptica,
zoalsteverwachtenwas,langerdandeindeartikelenaangegeven14en16
weken:deteeltduurbedroegongeveer20weken.
Stekkeninjanuaribevestigdedeeerdereresultaten:eenteeltduurvan
14-15weken.
InmiddelsisookdehoudbaarheidvanCoprosmaenHebeellipticauitgebreid
getoetst,inhetkadervanhetonderzoekdoorProefstationBoskoopen
SprengerInstituutnaardemogelijkhedenvanboomteeltproduktenalspotplant (12). Dehoudbaarheidbijtweelichtniveaus (1000en10.000lux)
bleekgoedtezijn,tothetbeëindigenvandeproeftoe(na12weken).
Coprosmakirkii 'Variegata* isin1986ophetProefstationopgeplantals
perkplant,inhetkadervanhetgebruikswaardeonderzoek.Hetgewaswordt
zowelvolveldsalsinbloembakkengetest.Resultatenvanditonderzoekzijn
bijhetschrijvenvanditverslagnognietbekend.
IncidenteelisHebe 'Inspiration'alstuinplantuitgeplant inhetvoorjaar
van1986,metenkelebloeiendescheuten.Debloeihield langaan,meteen
watintenserepaarsekleurdanindekas.Erwerdenregelmatignieuwe
bloeiwijzengevormd,waardoorgedurendedehelezomeraantrekkelijke
bloeiendestruikjesbehoudenbleven.Misschienbiedtdezegebruiksmogelijkheidperspectief.Destruikjeszijnechterwaarschijnlijknietwinterhard.

4.DISCUSSIE
OndankseerdergelegdecontacteninAustraliëenNieuw-Zeeland verliephet
verzamelenvanplantmateriaalhelaasnietzovlot.Hierdoorkondenniet
allegewassendiegewenstwerden,ookdaadwerkelijkgetoetstworden.Een
voorbeeldvanzo'ngewasisCoprosma 'KiwiGold',naarverluid eengeelbonte,compactebladplant dienaastCoprosmakirkii 'Variegata'nietzou
misstaan.
Vandeintotaal65getoetstegewassenzijnerdriegeïntroduceerd (8,9).
Eéndaarvan,Coprosmakirkii 'Variegata'isin1983reedsinDenemarken
geïntroduceerd,samenmetCoprosma 'BeatsonsGold'enCoprosma
'Coppershine'(7).VolgensberichtenuitDenemarkenwordtvandezedrie
slechtsC.kirkii 'Variegata'noggeteeld.Afgewachtmoetwordenhoede
teeltvandezenieuwegewassenzichinNederlandzalontwikkelen.Misschien
zijnergebruiksmogelijkhedenalsperk-entuinplant.HierbijdenkikvooralaanHebe 'Inspiration'enC.kirkii 'Variegata'.
Eengrootdeelvandegetoetste (tuin)plantenuitAustraliëenNieuwZeelandbestonduithoutigegewassen,meteenhogelichtbehoefteeneen
geringegroeisnelheid.GeziendehogeeisendiedemoderneNederlandsepotplantenteler steltlijkthetverstandigindetoekomsthetonderzoekte
richtenopkruidigegewassen,dieookbijminderlichtvoldoendesnel
groeien.Misschienbiedeninheemseplantenuitdetropischeregenwoudenvan
Australiëmeermogelijkheden.
InhetkadervanhetonderzoekmetgewassenuitAustraliëenNieuw-Zeeland
ishetbelangrijkhetonderzoekinhetbuitenlandtevolgen.Zowerkenin
deVerenigdeStatenDr.LawsonenDr.RohuitBeltsvilleookaandeze
gewassen.InWest-Duitslandwerktdezogenaamde"ArbeitskreisNeue
Zierpflanzen"onderleidingvanprof.VonHentighieraan.VonHentigwas
zeersuccesvolmetdeintroductievanBrachycomemultifida,eengewasdat
inmiddelsookinNederlandalsperkplantbekendheidkrijgt.Menwerktdaar
verderonderanderemetMetrosideros enCorrea,maarditheeftnoggeen
introductiesopgeleverd.
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Plantmateriaaltebestellen

Introductiedrienieuwepotplanten
Ir.P.Lentjes
Proefstationvoor de Bloemisterij, Aalsmeer

Inhetonderzoeknaarnieuwepotplanteniseenaantalplantenuit
AustraliëenNieuw-Zeelandgetest.Geblekenisdatdriegewassenmogelijkhedenhebben.Deze
wordenhiervoorgesteld.GeïnteresseerdetelerskunnenplantmateriaalbestellenbijhetproefstationAalsmeer.
Naeeneersteselectie binnenAustralischeenNieuwzeelandse planten vorig
jaar,isin1985hetonderzoek opwat
grotereschaalvoortgezet metdemeestbelovendegewassen.Hieruit kwamen
driepotplanten(tweegroeneenéén
bloeiende)naarvoren,diehierworden
beschreven,metdaarbijde resultaten
vandeteeltproeven.

Coprosmakirkii'Variegata'
Vanhetgeslacht Coprosma(familie Rubiaceae)komeninNieuw-Zeeland en
Australiëongeveer zestigsoortenvoor.
Enkeledaarvanzijndaarnaveredelingenselectiewerk incultuurgenomen,
vooralalstuinplant. InEuropaisCoprosmanagenoegonbekend.Inhetverleden
zijnenkelecultivarsvan Coprosma
baueriopkleineschaalgeteeldalspotplant,bijvoorbeeld 'Marginata'en'Storkii'.TweejaargeledenzijnrnDenemarkendrieCoprosmageïntroduceerd:Coprosma'BeatsonsGold', Coprosma
'Coppershine'enCoprosmakirkii'Variegata'.Vanditlaatstegewaswasopdat
momentinAalsmeerookstek verkregen
vanuitNieuw-Zeeland inhetkadervan
hetproduktvernieuwingsonderzoek.
Coprosmakirkii'Variegata'isontstaan
uiteenkruisingtussenC.bauerienC.
acerosa.Hetiseencompacteplantmet
korteinternodiën(1-2cm)enkleine,
langwerpige bladeren(0,5 x 1,5cm).
Hetbladheefteenwitterandmetdaarbinnentweetintengroen.Opvallendis
datbijelkbladpaarookaldirect twee
zijscheutjeswordengevormd.Aande
topvaneenscheut bestaatzo'n zijscheutje alleenmaaruittweeblaadjes,
verdernaarbenedenwordtheteen echtescheutvanenkelecentimeters lang.
Natoppenvandehoofdscheut lopen
dezezijscheutenzeersneluit.
Coprosmakirkii'Variegata'groeitminof
meerkruipend.Deplantlijkt daardoor
30

zeergeschiktvoor schaalbeplantingen.
Indeproeven isgestekt inweek2,16en
26.Erisuitgegaanvanvijf topstekken
per10cm-pot.Eenmaalistussenstek
mettweebladparengebruikt, hetgeen
ookeengoedresultaatgaf.BijhetstekkenwerdRhizoponAA 1%gebruikt.De
stekkenwerdendirectindeeindpot gestoken.Alspotgrond iseenmengselvan
75%tuinturf en25 %perlitegebruikt.Na
driewekenbij20 °Cwashetstekgoed
doorgeworteld.
Deplantenzijngeteeldopeeneb-vloedsysteem,ineenlichtgechermdekasbij
eentemperatuurvan18 °Cnachten
20 °Cdag.Eenteeltbij 16 °Cnacht en
18 °Cdagverliepooknaarwens.
Topstekisongeveerzesofzevenweken
nahetstekkengetopt.Hiernaliepende
zijscheuten sneluitenontstondeen
mooivertakteplant.Vierwekenlaterzijn
dehoofdscheuten(uitschieters)nogeen
keergetopt.Bijheftoppen isookwijder
gezet.Nadeeerstekeerwijderzetten
stondenervijftigplantenpernetto-m 2 ,
nadetweedekeerdertig(eindafstand).
InDenemarkenschijntdeze Coprosma
(ongetopt)ookwellangseenbooggeteeldteworden.HiermeezijninAalsmeergeenervaringenopgedaan.
InprincipekanCoprosmainverschillendestadiawordenafgezet.Menkankiezenvooreenwatgrotere,goedgevuldeplantofeenwatkleinere,minder
vertakteplant.Deteeltduur isdusafhankelijkvanhetproduktdatmenwiltelen.
Indeproevenwaarbijtopstek tweemaal
getoptwerd,bedroegdeteeltduur
steedsongeveerveertienweken(uitgaandevanstekweek2,16en26).Wanneermenmeerdanvijftopstekken per
potzoustekenenéénmaalzoutoppen,
kanhetsneller.Doorbijvoorbeeld acht
tussenstekken per10cm-pottesteken
zounaarschattinginachttottienweken
tijdaleenveilingrijpprodukttetelenzijn.
Erisnoggeenervaringopgedaan met
jaarrondteelt,maardatlijktgoedmogelijk,geziendegoederesultateninde
proefvanstekweek2,beginjanuari.
Teeltbij16tot20 °Cgafgoederesultaten.Koudertelenkaninprincipe ook,
maargaattenkostevandegroeisnelheid.GeziendeherkomstvanCoprosma
kanhetgewas'swintersook eventueel
ineenkoudekasoverwinteren.Coprosmaiswaarschijnlijk nietwinterhard.
DeconclusievandeproeventotdusverreisdatCoprosmamogelijkheden heeft
alsgoedkope,kleinebladplant.Dehoudbaarheidindehuiskamer lijktgoed.De

plantvraagteenlichtestandplaats envr
veelwater.

Hebeelliptica
Hebebehoordevroegertothetgeslacht
Veronica(familieScrophulariaceae) en
wordtooknunogvaakonderdie naam
aangeboden.Meestalgaathetdaarbij
ombloeiendeplanten,behorendetotde
Andersonii-hybriden,ontstaanuitdein
Nieuw-Zeelandinheemsesoorten Hebe
speciosaenHebesalicifolia.InDenemarkenwordenhiervanbijvoorbeeldde
cultivars'Heidi'en'Hobby',metpaarse,
respectievelijk rodebloemen,geteeld.
Hebeellipticaechterwordthiervoorgesteldalskleinegroeneplant.H.elliptica
komtvannaturevoorinNieuw-Zeeland,
deFalkland-eilanden,VuurlandenZuidChili.Deplantheeftopvallende,glanzendgroene,minofmeerovale bladerer
(0,7 x 2,0cm).Debladerenstaankruisgewijs,datwilzeggendatde bladparen
omenomloodrechtopelkaarstaan.
Hierdoorontstaanlangsde rood-bruine
stengelheelopvallendvier kaarsrechte
rijenvanbladeren.De internodiënlengte
is1 cm.Dooreenmaaltetoppen worden
attractieve,bossigeplantenverkregen.
Inproevenisgestektinweek2enweek
17,vijftopstekkenper10cm-pot,direct
indepotgestoken.Eenmaalis,metsucces,tussenstekmetdriebladparengestekt.BijhetstekkenisRhizoponAA 1 %
gebruikt.Depotgrondbestonduit75%
tuinturf en25%perlite.Nadrie,vier
wekenbij20 °Cwashetstekgoedaande
wortel.Deplantenzijnvervolgensgeteeldopeeneb-vloedsysteemineen
lichtgeschermdekasbijeentemperatuurvan18 °Cnachten20 °Cdag.Topstekiszevenwekennahetstekkengetoptopvijfbladparen.Perstek liepen
danvaakzevenofachtogenuit,waardoorfraaiebossigeplanten ontstonden
met35-40scheutenperpot.Deplanten
werdendriewekennahettoppenwijdergezettot55pernetto-m 2envierweken
laternogeenstot30à35pernetto-m 2 .
Deteeltduurisafhankelijkvandegrootte
(hoogte)vanhetproduktdatmenwil
telen.Indeproevendieinweek2en
week17zijngestart,wasdeteeltduur
ongeveerzestienwekenbijeenplanthoogtevan15-18cm.
Watbetreftdemogelijkhedenvoorjaarrondteeltgeldendezelfdeopmerkingen
alsbijCoprosma:erisnoggeenervaring
meeopgedaan,maarhetlijkt mogelijk.
Indeproevenisgeteeldbij18-20 °C.
Koudertelenkanook,maardevraagis
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Voorlichting
daninhoeverredatteeltduurverlenging
zalgeven.Overwinteren ineen koude
kasiswaarschijnlijk ook mogelijk.
Dehoudbaarheid indehuiskamer lijkt
goed. NetalsCoprosmavraagt Hebe
ellipticaeenlichtestandplaats envrij
veelwater.
Hebeelliptica heeft ophet proefstation
nognooitgebloeid.Volgensde literatuur
heeftdeplantvrijkleinewittebloeiwijzen.Plantendiedezezomer buitenzijn
geteeld,bloeientotopheden nogniet,in
tegenstellingtotplantenvanHebe Inspiration'.

Hebe'Inspiration'

Hebe'Inspiration'

Hebeelliptica

?

vV

Decultivar Hebe'Inspiration' afkomstig
uitNieuw-Zeeland,ishet proberen
waardalsbloeiende potplant.Hebe'Inspiration'heeftaantrekkelijketweekleurigebloeiwijzen:dejonge bloemenzijn
paars,deoudereverkleuren naarwit.De
houdbaarheidonder huiskameromstandigheden isnietgetest,maarlijkt gezien
deervaringen indekasvrijgoed.
Hebe'Inspiration'geefteenwatgrover
gewasdanH.elliptica,maarfijnerdande
gangbare H.Andersonii-hybriden.Het
stekkengaataanmerkelijk moeilijker dan
bfjH.elliptica.Degroeisnelheid ligtlager,maarkomtwaarschijnlijk welovereenmetdegangbarecultivars: planten
dieinoktober,november 1984enin
januari 1985zijngestektendezezomer
buitenzijngeteeld,bloeiden begin
september.
Ditvoorjaar bloeidenindekasookde
watoudereplantendiecontinu,ookin
dewintermaanden,bij18tot20 °Cwaren
geteeld.MisschienheeftdezeHebedus
ookalsvoorjaarsbloeier mogelijkheden.
Ditmoetindepraktijkverder worden
nagegaan.Ookmoetdaarblijkeninhoeverre'Inspiration'eenverbeteringisten
opzichtevanhetgangbare sortiment
bloeiendeHebe.

Uitgifte
Plantmateriaalvandedrie hierboven
beschrevengewassen istebestellenop
hetProefstation voordeBloemisterijin
Aalsmeer. Plantenuitdelopendeproevenwordenverkocht.Uitdebeschrijvingenzalduidelijkzijndatvanéénplant
tientallenstekkentesnijdenzijn.Men
kanvanelkgewasafzonderlijk planten
bestellen.Pergewasmoeten minimaal
25plantenàƒ7,50wordenafgenomen.
Inschrijvingvooreengroter aantalisook
mogelijk.Menkantelefonisch contact
opnemenmetP.Lentjes, proefstation
Aalsmeer,tel.(02977)2 61 51.
Binneneenweeknahetverschijnenvan
dezepublikatiedientmenzichaante
melden,omdatleveringvandeplanten
opkortetermijnmoetplaatsvinden.Indiengewenstkanmendeproevenmet
dedrienieuwepotplantenopdinsdagmiddagbezichtigen.
Coprosmakirkii'Variegata'
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