winterhard en de gele bloemen trekken veel insecten aan. ‘SMNDRSF’ heeft, in tegenstelling tot de
soort, zwartgroene bladeren. De donkere bladkleur contrasteert mooi met de lichtgele bloemen,
die in de vroege zomer openen.
Het blad is niet zo donker als bij D. ×splendens
‘El Madrigal’ (Diva), die tijdens Plantarium 2017
met een Gouden Medaille werd bekroond (zie
Dendroflora Nr. 53, pag. 123). Desalniettemin is
‘SMNDRSF’ een leuke aanwinst in dit veelzijdige
geslacht.

Garden Trials & Trade 2019
R.T. Houtman

Van 11 t/m 13 juni 2019 werd voor de tweede keer
de vakbeurs Garden Trials & Trade georganiseerd.
Bij deze beurs staan nieuwigheden centraal. De door
beursdeelnemers aangemelde nieuwigheden werden
door de keuringscommissie van de KVBC op sier- en
gebruikswaarde beoordeeld.
Na een voorspoedige start in 2018 werd de vakbeurs Garden Trials & Trade opnieuw opgezet met
het doel meer aandacht te schenken aan innovaties
in het sortiment boomkwekerijgewassen. De praktische organisatie was in handen van de Stichting
Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Initiatiefnemers
voor deze nieuwe beurs zijn Greenport Business
Centre en de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Garden Trials & Trade
wordt georganiseerd in de week waarin ook de
Flower Trials plaatsvinden. Professionals vanuit de
hele wereld zijn daardoor in staat ook naar Boskoop-Hazerswoude te komen om Garden Trials &
Trade te bezoeken.
Voor deze tweede Garden Trials & Trade werden
26 nieuwe cultivars ter keuring aangemeld. Hiervan werden 19 planten daadwerkelijk beoordeeld.
Van de gekeurde planten werden vier planten
bekroond met een Bronzen Medaille, drie met
een Zilveren Medaille en twee met een Gouden
Medaille. De bekroningen werden in de vorm van
medaillecertificaten toegekend.

De kwaliteit van de inzendingen was uitstekend,
al moeten inzenders steeds alert blijven op vieze
potten, beschadigd blad en bloemen etc. Hier
volgt een beknopte beschrijving van de negen
bekroonde planten:
Clematis ‘Evipo111’ (Tranquilité)
(Early Large-Flowered Group)
Bronzen Medaille
Inzender: Hoogeveen Plants BV,
Hazerswoude-Dorp
Winner: Guernsey Clematis, Guernsey,
Verenigd Koninkrijk, 2018
Zoals de meeste moderne Clematis cultivars is ook
dit een relatief compact groeiende plant. De bloemen verschijnen al op geringe hoogte in de plant,
wat de bloeirijkheid ten goede komt. De bloemen
van ‘Evipo111’ zijn vrij groot en hebben een mooie
zacht lilablauwe kleur met een hart van licht
violetbruine meeldraden. De bloei vindt plaats
vanaf het late voorjaar tot in de nazomer. Geen
unieke plant met unieke eigenschappen, wel een
rijkbloeiende Clematis in een prima presentatie.
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Hydrangea macrophylla ‘Bailmacfive’
(Endless Summer Summer Love)
Bronzen Medaille
Inzender/ Winner: Bailey Nurseries Inc.,
Newport, Minnesota, Verenigde Staten van
Amerika, 2017
Commercieel sterke aanvulling in het toch al zo
grote sortiment H. macrophylla. Dicht vertakte
plant met donkergroen blad. De plant vormt
doorlopend nieuwe bloemen, die in bolvormige
bloeiwijzen (mop head) staan. Ze openen vanaf
de vroege zomer tot diep in het najaar. Van nature
zijn de steriele lokbloemen diep rozerood.
Wanneer ze “geblauwd” worden kleuren ze paarsblauw. De steriele lokbloemen onttrekken de
fertiele bloemen geheel aan het gezicht. De plant
bloeit goed op één jarig hout, wat vooral belangrijk is in koudere streken, waar de twijgen regelmatig (diep) invriezen. ‘Bailmacfive’ is niet vernieuwend, wel is het een fraaie plant met sterke,
intens gekleurde bloemen.

Clematis ‘ST17333’ (Multi Pink)
(Early Large-Flowered Group) (foto: vs)

Clematis ‘ST17333’ (Multi Pink)
(Early Large-Flowered Group)
Gouden Medaille
Inzender/ Winner: Van der Starre BV, Boskoop
Sterke, zeer gezonde cultivar die als mutatie ontstond in de welbekende ‘Hagley Hybrid’. Van deze
ouder heeft ‘ST17333’ dan ook alle goede eigenschappen meegekregen. Vanaf de late lente verschijnen de licht lilaroze bloemen die, in tegenstelling tot bij ‘Hagley Hybrid’, halfgevuld tot geheel
gevuld zijn. Vooral tijdens de eerste bloei zijn de
bloemen geheel gevuld, later in het seizoen zijn
ze meer halfgevuld. Bloeit lang en rijk. Vanwege
de prima eigenschappen en de unieke combinatie
van bloemkleur en -vorm verkoos de keuringscommissie ‘ST17333’ tot “Beste Nieuwigheid
Garden Trials & Trade 2019”.

Hydrangea macrophylla ‘Hocomagicevo’
(Magical Evolution)
Gouden Medaille

Diervilla rivularis ‘SMNDRSF’ (Kodiak Black)
Bronzen Medaille

Inzender: Kolster BV, Boskoop
Winner: Dijk van Dijk, De Lier, 2018
Ontstond als mutant in ‘Hokomarevo’ (Magical
Revolution), die tijdens Plantarium 2010 met een
Gouden Medaille werd bekroond (zie Dendroflora
Nr. 47, pag. 109). Eén van de aspecten die vrijwel
uniek zijn voor ‘Hokomarevo’ is dat de steriele
lokbloemen erg stevig zijn en daardoor nauwelijks
gevoelig voor weersinvloeden.

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten van
Amerika, 2014
Diervilla is een wat ondergewaardeerd geslacht
van ijzersterke bladverliezende heesters. De
planten groeien niet al te hoog, zijn uitstekend
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Dat niet alle nieuwe planten een gesloten habitus
of bolvormige habitus moeten hebben bewijst deze
nieuwe Spiraea. ‘SMNSNFD’ is een ietwat grillig
groeiende cultivar die toch vrij compact blijft.
De bladeren zijn mooi blauwgroen en vormen een
fraaie achtergrond voor de witte bloemen. Deze
staan in kleine tuilen en verschijnen over een, voor
een Spiraea, lange periode in het late voorjaar tot
vroege zomer. Prima winterharde aanvulling in
het kleine sortiment S. nipponica. Met een uiteindelijke hoogte van ongeveer 1 m is dit een goede
vakbeplanter.

Deze eigenschap is ook te zien in ‘Hocomagicevo’.
Maar deze nieuwe aanwinst heeft grotere bloeiwijzen (mop head) en donkerder roze steriele
lokbloemen. Goed gevormde en bijzonder rijkbloeiende cultivar.

Weigela florida ‘VUKOZ041323’
(Colourtwist Sunny Side Up)
Bronzen Medaille

Hydrangea macrophylla ‘Hocomagicevo’
(Magical Evolution) (foto: ko)

Hydrangea macrophylla ‘SchrollA20’
(Sparkling Blue) (foto: jp)

Itea virginica ‘SMNIVDFC’ (Scentlove)
(foto: vp)

Hydrangea macrophylla ‘SchrollA20’
(Sparkling Blue)
Zilveren Medaille

Itea virginica ‘SMNIVDFC’ (Scentlove)
Zilveren Medaille

Spiraea nipponica ‘SMNSNFD’
(Wedding Cake)
Zilveren Medaille

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten van
Amerika, 2017
Planten uit het kleine geslacht Itea, in het bijzonder van de soort I. virginica, zijn populair vanwege
de schitterende, lang aanhoudende herfstkleuren. Daarnaast bloeien de planten uitbundig, zij
het slechts kort. De nieuwe ‘SMNIVDFC’ groeit
gedrongen maar toch met een meer open habitus
dan andere cultivars en zal uiteindelijk circa 70 cm
hoog worden. Omstreeks half juni openen de witte
bloemen in slanke, relatief lange trossen. De bloemen contrasteren goed met het iets bronskleurige
jonge loof en geuren aangenaam zoet. De bloei
duurt slechts enkele weken, maar de belangrijkste
sierwaarde wordt gevormd door de wekenlang
aanblijvende diep oranjerode tot purperrode
herfstkleuren.

Inzender: De Jong Plant BV, Boskoop
Winner: Schroll Gartneriet Brylle ApS, Årslev,
Denemarken, 2018
Zoals vrijwel alle nieuwe introducties in
H. macrophylla groeit ook ‘SchrollA20’ compact
met een goed gesloten habitus. De bladeren zijn
donkergroen en staan aan stevige twijgen, die
relatief grote, halfbolvormige (mop head) bloeiwijzen dragen. De jonge steriele lokbloemen zijn
licht geelgroen met opvallende paarse randjes aan
de kleurige kelkblaadjes. Als ze rijpen kleuren de
steriele lokbloemen mooi paarsblauw tot donkerblauw. Dit geeft een mooie kleurschakering. Het is
een zogenaamde doorbloeiende cultivar die vanaf
de vroege zomer tot in het najaar bloemen produceert.
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Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Silva Tarouca Onderzoeksinstituut
voor Landschaps- en Siertuinbouw, Průhonice,
Tsjechië, 2016
Middelhoge struik tot circa 1,75 m hoog met
een breed opgaande groeiwijze. De bladeren zijn
donkergroen en contrasteren mooi met de lichte
bloemen. In mei openen de witte bloemen met een
heldergeel honingmerk. Bij uitbloeien kleuren de
bloemen iets roze. Prima winterhard en daardoor
ook geschikt voor toepassing in koudere klimaten.

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
Winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten van
Amerika, 2015

sum m a ry
In June 2019, the relatively new trade show Garden Trials & Trade was held for the second time. This
trade show focuses on the introduction of new cultivars and all companies attending either grow and/or
licence new cultivars. Garden Trials & Trade is a platform for breeders to show their latest achievements.
In this second edition of Garden Trials & Trade, 26 new varieties were announced for assessment.
Of these applications 19 varieties were actually assessed for their ornamental and trade value. Seven
applications were withdrawn from assessment because they were not showing their ornamental value
at the time of assessment.
The trials were organized by the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC),
in close cooperation with the organisation committee of Garden Trials & Trade. The plants were assessed
according to the KVBC rules for assessment on trade shows.
Descriptions of the nine awarded plants are given (in Dutch). Two plants were awarded a Gold Medal,
three plants were awarded a Silver Medal and four plants were awarded a Bronze Medal. Clematis
‘ST17333’ (Multi Pink) was awarded “Best new introduction of Garden Trials & Trade 2019”.
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