Innovation Award ISU voor
vĳf nieuwe vaste planten
Jaarlijks beoordeelt een
internationale jury van deskundigen
tientallen nieuwe vaste planten
op hun innovatieve karakter. Dit
op initiatief van de Internationale
Stauden-Union (ISU). Van de 53
nieuwe vaste planten kregen er vijf
de Innovation Award.
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Aan nieuwe vaste planten is nimmer gebrek. Maar zijn het
ook verbeteringen van het bestaande sortiment, voegen ze
daadwerkelijk iets toe, en vooral, wordt de consument van
die noviteiten blij? Jaarlijks beoordeelt een groep internationale deskundigen op initiatief van de ISU nieuwe vaste
planten. Ze kunnen hiermee de Innovation Award verdienen. Dit jaar zonden acht bedrijven samen 53 nieuwe vaste
planten in. Deze werden opgeplant in de Botanische Tuin
van Praag. In augustus vond de beoordeling plaats onder
leiding van Petr Hanzelka, die een team van elf collega’s
uit diverse Europese landen begeleidde. Deze jury keek bij
alle inzendingen naar de volgende criteria: nieuwheid, stabiliteit, presentatie van de plant, bloeirijkheid en ziekteresistentie. De ISU kijkt daarbij ook naar de levensduur van
vaste planten. Vooral die komen in aanmerking voor een
award. Uit de 53 beoordeelde vaste planten koos de jury er
vijf die de Innovation Award kregen.
1. NEPETA ‘BOKATRUNE’ NEPTUNE
Deze Nepeta, ingezonden door de Vitroflora Grupa Producentów, is korter en compacter dan andere selecties van Nepeta. Hij wordt 70 cm hoog. Hij produceert veel bloeistengels,
die zo stevig zijn dat ze niet omvallen De bloeitijd valt vooral
in de periode juni en juli. Na de bloei blijft de plant aantrekkelijk door de donkere stelen. Deze vaste plant houdt van een
zonnige plek, niet te droog en een normale tuingrond.
2. ANDROPOGON GERARDII ‘DARKHAWKS’ BLACKHAWKS
Dit door Henk de Jong van CNB ingezonden siergras heeft opvallende donkere bladeren. De plant kan tot 150 cm hoog worden. De bloeiaar is wijnrood, de bloei valt in de periode juli tot
en met september. Nieuw blad kleurt in het begin groen, om
later paars tot zwart te kleuren. Deze plant houdt van de zon.
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3. SILPHIUM TEREBINTHINACEUM ‘MOA VEN TOH’
Spruyt Select GCV selecteerde deze cultivar uit Silphium
terebtninaceum, omdat hij een mooiere presentatie heeft
dan de soort zelf. Het blad is hartvorming en lang en wordt
niet hoger dan 30 cm. De bloeisteel kan tot 250 cm lang
worden. In augustus-september verschijnen er geel tot
oranje bloemen. Deze vaste plant kan op een zonnige tot
halfschaduwplek worden geplant en houdt van een normale tuingrond.
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4. EPIMEDIUM ‘SUNNY AND SHARE’
Deze selectie van Epimedium heeft voor de tuinliefhebber
veel te bieden. De kleine groene bladeren hebben bronskleurige vlekjes. In het vroege voorjaar, maart en april,
verschijnt er een enorm aantal bloemsteeltjes met kleine
gele bloempjes. Deze selectie van Villier Vaste Planten in
combinatie met Compass Plants heeft verder als bijzondere eigenschap dat hij lang doorbloeit, zelfs tot het midden van de zomer. In vijf jaar tijd heeft de tuinliefhebber
een aangesloten altijdgroene beplanting. Het blad wordt
tot 30 cm hoog, de bloemen tot 35 cm. Deze vaste plant
houdt van kleigrond en groeit het beste op een halfschaduwplek in de tuin.
5. DICENTRA SPECTABILIS ‘CUPID’
De afgelopen jaren is het sortiment van Gebroken hartjes ofwel
Dicentra spectabilis uitgebreid. Een van de noviteiten is de
door Henk de Jong van CNB ingezonden ‘Cupid’, die opvalt
door de lichtroze kleur van de bloemen. De bloeiperiode valt
van april tot juni. Op een zonnige tot halfschaduwplek groeit
deze selectie goed. Een normale tuingrond is gewenst. De
plant is compact: het blad wordt maximaal 60 cm hoog, de
bloemen tot 60 cm.
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