PLANTARIUM

KVBC Summer
Challenge
Tekst: Lilian Braakman
Fotografie: PR

De noviteitenkeuring die jaarlijks op Plantarium
plaatsvindt, gaat verder onder een nieuwe
naam: de KVBC Summer
Challenge. Daarmee
profileert de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC)
zich als een merk. Eerder in juni was al de Spring
Challenge. Voor de Summer
Challenge zijn 25 nieuwigheden
aangemeld door zeven inzenders. Van elke inzender staat
hier één noviteit.

1. Echinacea ‘White Perfection’
De Echinacea ‘White Perfection’ is een
nieuwe variëteit in de SunSeekersserie van Innoflora. Deze Echinacea heeft
wel twee tot drie rijen bloemblaadjes. De meeste
cultivars hebben een enkele rij. De plant kan zowel
in de volle grond als in een pot en wordt tussen de
45 en 60 cm hoog. Hij is compact, rijkbloeiend en
heeft stevige stelen.
Inzender: Gootjes-AllPlant, Heerhugowaard
Veredelaar: InnoFlora
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Op 2 september tussen 10.00 en 10.45 uur worden
de winnaars bekendgemaakt door ‘Mr Plant Geek’
Michael Perry via Plantarium Digital Expo.
2. Calluna vulgaris ‘Frühe Lisbeth’
De ‘Frühe Lisbeth’ is wat de naam doet vermoeden
een vroegere variant van de Calluna vulgaris ‘Lisbeth’. Hij bloeit ongeveer twee weken eerder, daardoor is het de eerste violetkleurige struikheide. Half
augustus laat de plant haar kleur zien. Deze cultivar valt in de lijn Gardengirls, wat betekent dat
het een winterharde knopbloeier is. De knop gaat
niet open en blijf daardoor lang mooi.
Inzender: Gardengirls, Duitsland
Veredelaar: Johannes van Leuven, Duitsland
3. Physocarpus opulifolius Sweet Cherry Tea
Bijzonder aan deze sneeuwbalspirea is de herbloeiende eigenschap. De bloei begint in de zomer. Door
de nieuwe scheuten zijn er meer roze bloemtrossen.
De vertakking die volgt, zorgt voor veel zijscheuten met bloemen. Dit verhoogt de dichtheid van de
plant. Het blad van de Physocarpus opulifolius is in
de lente warm roodoranje. Met de tijd verkleurt dit
tot rijkpaars. Wanneer het bloemblad valt, komen
de rozerode vruchten in zicht. Deze houden een
paar weken hun kleur.
Inzender: Kolster, Boskoop
Veredelaar: David Zlesak
4. Spiraea japonica Double Play Doozie
Spiraea japonica Double Play Doozie is een introductie in het Proven Winners-assortiment. In het
voorjaar valt deze plant op door het frisse limekleurige blad met rode scheuten. De bloei start in juni.
Tot ver in de herfst komen er herhaaldelijk nieuwe
rozerode bloemen. Dit is de sterkste eigenschap
van deze steriele herbloeiende Spiraea. Waar bij
andere Spiraea’s de bloei stopt en bloemen bruin
kleuren, blijft deze continu bloeien waardoor de
sierwaarde blijft. De plant is winterhard, bladverliezend en is onderdeel van de serie Double Play.
Inzender: Valkplant, Hazerswoude
Veredelaar: T. Ranney, USA

markt. Dit pampasgras wordt inclusief bloem niet
langer dan 60 cm.
Inzender: Van Vliet New Plants, Stroe
Veredelaar: Kwekerij Daylight, Boskoop
7. Clematis ‘Manju’
In het najaar van 2020 komt Clematis ‘Manju’ op
de markt. Deze aanwinst komt uit Japan, is onder
licentie bij Planttip en wordt geproduceerd en verkocht door Joh. Stolwijk & Zonen Boomkwekerijen.
Bijzonder aan deze Clematis is zijn lange bloeitijd.
Deze is van mei tot oktober. De gevulde, dubbele bloemen zijn zo’n 8 cm groot. Verder is hij goed
winterhard tot -15°C.
Inzender: Joh. Stolwijk & Zonen Boomkwekerijen,
Boskoop
Veredelaar: Shigeaki Ochiai, Japan
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5. Salvia Feathers Flamingo
Het blad van de Salvia Feathers Flamingo is diep
ingesneden, wat de plant een luchtige uitstraling
geeft. Deze Salvia heeft zachtroze, puntige bloemen en bloeit al in het eerste jaar. De bloeiperiode is langer dan van andere Salvia: van juni tot en
met augustus met een nabloei in de herfst. Salvia Feathers Flamingo is goed vertakkend en blijft
klein: circa 45 cm hoog en 25 cm breed. De plant
is geschikt voor massabeplanting.
Inzender: Gebr. Th. & W Alkemade, Lisse
Veredelaar: Kees-Jan Kraan, Alphen a/d Rijn
6. Cortaderia selloana Tiny Pampa
Half augustus begint Cortaderia selloana Tiny Pampa met bloeien. Op een 5-literpot zitten vijf tot zes
bloemen die de hele winter bloeien. Ook als eenen tweejarige plant bloeit hij rijkelijk. Het grootste voordeel van deze plant zit hem in de logistieke
mogelijkheden. De Cortaderia selloana Tiny Pampa
is de kortste en meest compacte Cortaderia op de
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