Nieuwe, veelbelovende cultivars
van vaste planten en boomkwekerijproducten in de markt zetten.
Dat is wat CNB New Plants voor
ogen heeft. Opvallende introducties worden in Greenity tegen het
licht gehouden.

Schildpadbloem
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: CNB New Plants

Maak kennis met Penstemon digitalis ‘Goldfinger’, de eerste uit het geslacht Penstemon met een geelgouden blad
dat, met een beetje fantasie, doet denken aan de kleuren
van het schild van een schildpad. Vandaar de Nederlandse
naam ‘Schildpadbloem’.
De Schildpadbloem kent zĳn oorsprong in Europa en is
daarmee niet een echt exotische plant, hoewel je dat misschien wel zou denken als je afgaat op zĳn vormen. ‘Penstemon’ is afgeleid van het Griekse ‘penta’ wat ‘vĳf’ betekent en ‘stemon’ is het Griekse woord voor ‘meeldraden’.
Dit is een verwijzing naar de vijf meeldraden die elke
bloem bevat. ‘Digitus’ is het Latĳnse woord voor ‘vinger’
en is een verwĳzing naar de vorm van de bloembladen.

VOLLE ZON
Penstemon digitalis ‘Goldfinger’ is sinds 2017 op de markt
en komt uit de stal van het Franse veredelingsechtpaar
Sandrine en Thierry Delabroye. Vanwege zĳn aantrekkelĳke vormen, helder witte bloem en geelgouden blad is
de Schildpadbloem met name geschikt voor postorder en
voor de visueel aantrekkelĳke markt. De plant wordt zo’n
60 centimeter hoog en bloeit in de periode juni- juli. Hĳ
heeft een voorkeur voor een standplaats in de volle zon
of half schaduw. De plant doet het goed in natuurlĳke
borders en in een verwilderde omgeving, zoals een park.
Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
21 december 2017
René Schrama (r.schrama@cnbnewplants.nl, 06-53 39
02 28) of met Henk de Jong (h.d.jong@cnbnewplants.nl,
21 46
december
2017
06-22
85 36).
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Naam: Penstemon digitalis 'Goldfinger'
Kleur: wit
Hoogte: 60 centimeter
Bloeitijd: juni-juli
Standplaats: volle zon, half schaduw
Merkenrecht: TM
Bijzonderheden: zeer geschikt voor de
visuele markt en postorder
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