Wedstrijd

Internationale Rozenkeuring reikt
59e Gouden Roos uit
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Jaarlijks vindt in het begin van de zomer in de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk de
Internationale Rozenkeuring plaats. De leden van de permanente jury reikten de Gouden
Roos uit aan Nervia (VISmofau), veredeld door Viva International en ingezonden door Rosa
Mundo.
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De Internationale Rozenkeuring is een organisatie van de
Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Inagro in de
tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. Met de keuring willen
de organisatoren de rozenliefhebbers, de selecteurs, de
handel en de beroepstuinders objectief informeren over de
waarde van de nieuwe rozen op de markt. Door de verspreiding van het coronavirus kon de prijskamp van 2020
niet doorgaan zoals gepland. Enkel de leden van de permanente jury beoordeelden de rozen. Zo kreeg de kweker van
de best presterende nieuwe roos op 26 juni alsnog de 59e
ereprijs ‘Gouden Roos’.
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Zestien rozenkwekers uit vijf landen (België, Nederland,
Denemarken, Frankrijk en Duitsland) waagden dit jaar hun
kans in de Internationale Rozenkeuring in Kortrijk. Alle
selecteurs brachten zo maar liefst 87 rozen samen. Van de
ingezonden rozennieuwigheden bleek de floribunda-categorie de populairste, gevolgd door de thé-hybriden.
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Aangepaste keuring door corona

Omwille van corona is de uitslag van 2020 gebaseerd op
zes beoordelingen van de permanente jury, verspreid over
twee teeltjaren.
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“De leden van de permanente jury voerden de keuring uit
volgens de gebruikelijke procedure. Technisch verliep de
beoordeling dus zoals gewoonlijk”, zo klonk het. Zo kregen
de kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten
alsnog een prijs toegekend. De kweker van de roos die het
hoogste aantal punten behaalde, ontving de ereprijs: de
zogenaamde “Gouden Roos.” Die eer was deze editie weggelegd voor de roos Nervia (VISmofau) van veredelaar Viva
International (Martin Vissers, BE); de roos werd ingezonden door Rosa Mundo.

Sterke, goed groeiende en mooie rozen
Alle rozen die in aanmerking kwamen voor de titel zijn nog
niet of hoogstens vijf jaar op de markt. De rozen worden
beoordeeld op hun geschiktheid voor de groeiomstandigheden die in (West-)Vlaanderen heersen en krijgen dus geen
behandeling tegen ziekten. De juryleden spreken zich uit

Gouden Roos uit aan Nervia (VISmofau), veredeld door
Viva International en ingezonden door Rosa Mundo.

over de kenmerken ‘gewas’, ‘ziekte’, ‘bloei’ en ‘geur’. 30%
van de punten gaat naar de groeikracht, de algemene
ontwikkeling en bladertooi; 30% naar de weerbaarheid
tegen ongunstige groeiomstandigheden en ziekten; 30%
naar de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopeenvolging, de vorm en de kleur en 10%
naar de geur van de bloemen.
Varianten die in de prijzen vielen, zijn gegarandeerd sterke,
goed groeiende en mooie rozen. Dit jaar vormden de
weersomstandigheden een grote uitdaging. “Al zeer vroeg
in het seizoen kregen de rozen te kampen met droogte. In
volle bloei moesten ze dan weer veel water slikken”, legt
Kathleen Storme van Inagro uit. “Dergelijke weersomstandigheden zijn een voedingsbodem voor ziektes. De sterke,
resistente rozen hebben zich dan ook ten volle bewezen.” n
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