Kniphofia Happy Halloween

Altijd op zoek naar nieuwe soorten

Wij krijgen nooit genoeg van nieuwe
soorten en onze lezers ook niet. Stuur
ons daarom informatie over de mooiste
cultivars, de opvallendste nieuwe soorten,
zodat we die hier in het zonnetje kunnen
zetten. Zend van de beste nieuwelingen
een mooie foto in, laat weten wat er
bijzonder aan is en welke kwekers,
licentiehouders, stekbedrijven en breeders
betrokken zijn bij de nieuwe plant. Dan
zetten wij in het volgende nummer de
bloemetjes weer buiten.

Er is altijd weer wat nieuws
onder de zon
Nieuwe Planten in Business, een nieuwe rubriek

Kwekers, handelaren, royaltymanagers, breeders, stekbedrijven, allemaal zijn ze een beetje verslaafd aan nieuw. En eerlijk gezegd geldt dat ook voor
ons. In deze rubriek presenteren wij daarom een (kleine) selectie van cultivars. Auteur Hanneke Tax

Ligularia dentata Censation
‘Little Golden Ray’
Licentiehouder: CNB New Plants
Breeder: J.M. van Duin
Uitgangsmateriaal: De Boezem, Vitro
Westland, Vitroflora
Kwekers: diverse in VK en VS
Deze compacte Ligularia is geschikt voor
de kleine tuin en voor in pot en bereikt
een hoogte tot 40 centimeter. Het is een
decoratieve plant met glanzend gekartel
de bladeren en goudkleurige bloemen, en
ook een geurende plant die aantrekkelijk
is voor bijen en vlinders.
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Miscanthus sinensis ‘Serengeti’

Miscanthus sinensis ‘Navajo’

Licentiehouder: CNB New Plants
Breeder: Hans Mesker
Uitgangsmateriaal: Symbiose, Meiland,
Gernée, Vitro Westland, Gootjes Allplant
Kwekers: Cammeraat, Van Riel

Licentiehouder: CNB New Plants
Breeder: Hans Mesker
Uitgangsmateriaal: Symbiose, Gernée,
Hommel, Meiland, Vitro Westland, Vitroflora
Kwekers: Cammeraat

De plant heeft tweekleurige bladeren
die in de vroege zomer groen tot rood
zijn. Het smalle blad vormt een fraaie
combinatie met de aantrekkelijke bloem.
De stelen zijn roodbruin. Miscanthus is
geschikt als potplant. Hij wordt in pot
tot 90 centimeter hoog, in de tuin tot
175 centimeter.

Deze Miscanthus is een meerkleurig sier
gras, dat tijdens de seizoenen verkleurt
van groen, oranje en paars tot rood.
De plant wordt 60 centimeter (in pot) tot
120 centimeter groot en is decoratief als
borderplant en in pot op het terras.

9 min. leestijd
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Molinia caerulea Censation ‘Torch’
Licentiehouder: CNB New Plants
Breeder: Hans Mesker
Uitgangsmateriaal: Symbiose, Gernée,
Meiland, Hommel
Weefselkweek: Vitro Westland, Gootjes
Allplant, Vitroflora
Kwekers: Cammeraat, Van Riel

Pennisetum orientale
Censation ‘Maxima’
Licentiehouder: CNB New Plants
Breeder: Hans Mesker
Uitgangsmateriaal: Symbiose, Meiland,
Gernée, Vitro Westland, Gootjes Allplant
Kwekers: Cammeraat, Van Riel

Exochorda ‘Magical Spring Time’
Licentiehouder, breeder: Kolster
Uitgangsmateriaal: FNK Youngplants
Kwekers: Van Son & Koot
Deze plant is zeer rijkbloeiend. De recht
opgaande takken van deze Exochorda
zijn tot de top bedekt met helderwitte
bloemen. In de knop zijn het net parels.
Deze struik staat daarom ook wel
bekend als parelstruik. Hij bloeit zeer
vroeg in april.

Een vroeg siergras, waarvan de blauwgrijze
bloemen zich oprichten als kaarsen. Deze
soort staat graag in de zon. De bloeiwijze
contrasteert mooi met de kiwigroene blade
ren. De plant wordt tot 110 centimeter hoog
in de border, in potten tot 60 centimeter.

De plant heeft tweekleurige bladeren
die in de vroege zomer groen tot rood zijn.
Het smalle blad vormt een fraaie combina
tie met de aantrekkelijke bloem. De stelen
zijn roodbruin. Miscanthus is geschikt als
potplant. Hij wordt in pot tot 90 centimeter
hoog, in de tuin tot 175 centimeter.

Lavandula ‘Magical Posy Pink’

Photinia ‘Magical Volcano’

Syringa ‘Magical Dream Cloud’

Licentiehouder, breeder: Kolster
Uitgangsmateriaal: Aron Heykoop

Licentiehouder, breeder: Kolster
Uitgangsmateriaal: FNK Youngplants
Kwekers: Van den Dool, Van Son & Koot

Licentiehouder, breeder: Kolster
Uitgangsmateriaal, kwekers:
Van Son & Koot

Een zeer volle dwergplant, die van onder
uitloopt. Hij is zwaar vertakt. De bloeiwijze
is aarvormig met een pluim op de top. De
plant is zeer aangenaam geurend en heeft
een grote aantrekkingskracht op insecten.

Deze Photinia is een compact groeiende
groenblijvende heester. Door zijn mooie
rood uitlopende blad en compacte groei
is hij geschikt om solitair te geplaatst te
worden, en door zijn gelijkmatige en uit
stekende vertakking bovendien geschikt
voor hagen. Dankzij het constante groei
proces laat ‘Magical Volcano’ zijn typerende
rode blad gedurende het hele seizoen zien.
De heester is ongevoelig voor ziekten.

Syringa ‘Magical Dream Cloud’ is een fraaie
zachtroze gekleurde sering, die heerlijk
geurt. De bloei is in de vroege zomer, met
grote pluimen die de volledige plant
vullen. Het is en zeer gezonde sering.
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Geranium 'Kelly-Anne' PBR
EU 20200953

Prunus laurocerasus ‘Bonaparte’
('Flippi01'PBR) EU 20192215

Rosa ‘Everglow Ruby’
('Geus1713'PBR) EU 20201307

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: MLTR Breeding
Uitgangsmateriaal, stekbedrijf: onder andere
Biotope 45, G. Hoogenraad, Vitro Westland
Kwekers: onder andere Biotope 45,
Walter Blom Plants, Heutinck

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Straver
Uitgangsmateriaal: onder andere
Batouwe, Heco Stekcultures, Jacobshoek,
Wilbert Stek
Kwekers: onder andere Boomkamp, Leune,
Lucassen, Huijbregts

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Select Breeding
Uitgangsmateriaal: onder andere Biotope
45, FNK Youngplants, G. Hoogenraad, Rosa
Mundo, Rötjes Young Plants
Kwekers: onder andere Biotope 45, Arie
Bouman, R. van Opstal, Robert Rijnbeek

Geranium ‘Kelly-Anne’ heeft helderroze
bloemen met een donkerder roze nerf.
De bloeiperiode is van het late voorjaar tot
aan de eerste vorst. ‘Kelly-Anne’ vormt een
nette, compacte plant en is goed resistent
tegen ziektes, hitte en vocht. Hij is geschikt
voor vasteplantenborders, rotstuinen,
massabeplanting en in pot. Een plant
die weinig onderhoud vraagt. Hij is winter
hard tot -20°C.

Prunus ‘Bonaparte’ heeft opvallend oranje
rood jong schot, dat mooi kleurt bij het
groene blad. Deze bladhoudende heester
valt ook op door zijn dichtvertakte, slanke
groeiwijze. Roze-witte bloemen ver
schijnen in de lente. ‘Bonaparte’ is geschikt
voor vakbeplanting, heggen en als solitair.
Hij is winterhard tot -22°C, goed te
snoeien en makkelijk in onderhoud.

Rosa ‘Everglow Ruby’ heeft rode bloemen
met een wit hart. De plant heeft helder
gekleurde bloemen die lange tijd in bloei
blijven. De plant is compact en vertakt
goed. ‘Everglow Ruby’ bereikt na drie jaar
een hoogte tot 80 centimeter en een
breedte tot 50 centimeter. ‘Everglow Ruby’
doet het goed in de volle zon en is winter
hard tot -18°C.

Taxus media ‘Eleganza’
('Her2009T01'PBR) EU 48975

Taxus baccata ‘Exotica’
('Her2009T06'PBR) EU 48976

Sedum ‘Bloody Mary’
(De-Weet-Compact-Rood)

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Herplant
Uitgangsmateriaal: Biotope 45,
Herplant, Vromans
Kwekers: onder andere Biotope 45,
Eurotree Horst, Lucassen, Herplant

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Herplant
Uitgangsmateriaal: Biotope 45,
Herplant, Vromans
Kwekers: Biotope 45, Eurotree Horst,
Lucassen, Herplant

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: De Weet
Uitgangsmateriaal: Gootjes Allplant
Kwekers: De Weet, Heutinck, Huverba

Taxus media ‘Eleganza’ is een nieuwe Taxus
met een uniforme, bossige, opgaande groei.
Dit maakt hem geschikt voor hagen en
wolkende massieven. Met zijn fijne naalden
heeft hij een elegante uitstraling. Het is een
mannelijke plant en hij draagt dus geen
(giftige) bessen. Zoals de meeste Taxus is hij
winterhard tot -25°C. ‘Eleganza’ groeit op alle
grondsoorten, maar houdt van een voed
zame, doorlatende bodem.

Taxus baccata ‘Exotica’ heeft gekrulde, lange
naalden, die dit nieuwe ras een elegante uit
straling geven. ‘Exotica’ heeft een uniforme en
bossige groei. Deze Taxus is makkelijk in con
tainers te telen. De plant is vruchtloos. ‘Exotica’
is winterhard tot -22°C. Hij verlangt een plaats
in de volle zon of halfschaduw in humusrijke,
vochtige grond. Deze conifeer is geschikt voor
gebruik in een container op patio of terras, als
lage of hoge haag of als vakbeplanting.
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‘Bloody Mary’ is een zeer compacte,
nieuwe variëteit in de Sedum-familie, met
donkerrode bloemen die niet uitvallen.
De plant is goed opgewassen tegen
warme en droge omstandigheden.

NIEUWE PLANTEN IN BUSINESS
Sedum ‘Pina Colada’
(De-Weet-Bont)

Agapanthus ‘Mi Casa’

Cornus drum. ‘Sunshiny Drops’
(‘Henval1801’) EUPBR 2019/0617

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: De Weet
Uitgangsmateriaal: Gootjes Allplant
Kwekers: De Weet, Heutinck, Huverba

Licentiehouder: Van Vliet New Plants
Breeder: Plant Select
Uitgangsmateriaal, stekbedrijf:
Rijnbeek en Zn, R&S Tissue, Gootjes
Allplants Kwekers: Snepvangers,
Hoogeveen Plants, De Weet

Licentiehouder: Valkplant

Sedum ‘Pina Colada’ is een compacte
groeier, net als ‘Bloody Mary’. Een plant die
zon, hitte en droogte goed kan verdragen.
‘Pina Colada’ heeft een opvallende,
witbonte schakering in het blad.

Agapanthus 'Mi Casa' is een sierlijke witte
Afrikaanse lelie. De plant is sterk en
maakt veel stevige witte bloemen op
stelen van circa 80 centimeter. Deze
bloemen zijn zeer geschikt als snijbloem.
De plant staat graag in de zon. 'Mi Casa'
doet het ook uitstekend in een pot op het
terras. De plant is goed winterhard.

De nieuwe Cornus ‘Sunshiny Drops’ heeft
van nature een opgaande groeiwijze en is
te kweken als boom en als struik. De plant
heeft opvallende gele bloemen en draagt
in het najaar gele bessen.
Hoogte: 250-300 centimeter.

Kniphofia ‘Happy Halloween’
EUPBR 58366

Vaccinium cor. ‘YelloBelloblue’
EUPBR: 2017/1069

Hydrangea paniculata
Breg14 (Polestar)

Licentiehouder: Valkplant
Uitgangsmateriaal, kwekers: Rijnbeek en Zn

Licentiehouder: Valkplant
Kwekers: Van den Dool, Bram Stolker

Een mooi rijkbloeiende Kniphofia, ook
wel vuurpijl genoemd. Bijzonder aan deze
Kniphofia is dat hij bloeit van eind
september tot eind november, dus precies
in de periode rond Halloween, met mooie
grote oranje bloemen. De plant wordt
125 tot 150 centimeter hoog.

Deze nieuwe Vaccinium geeft uiteraard
fruit, maar is ook een mooie sierstruik in de
tuin. ‘YelloBelloblue’ heeft mooi goudgeel
blad, dat in de herfst verkleurt naar oranje.
De blauwe bessen geven een mooi
contrast. De plant bereikt zowel een
hoogte als breedte van circa 60 centimeter.

Licentiehouder: Breederplants
Breeder: A.J. Bregman
Uitgangsmateriaal: onder andere Vromans,
Van Gils, Lendert de Vos, A&E Maaijen
Kwekers: onder andere Van Son & Koot
Deze bijzonder compact groeiende plant
bloeit vroeg in het seizoen. De bloemen
danken hun typische uitstraling aan de
vrij ronde vorm van de bloemblaadjes.
De bloemen verkleuren van geelgroen
naar crèmegroen tot groenwit; bij het
uitbloeien verkleuren de steriele bloemen
naar licht purperroze.
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Hydrangea paniculata ‘LC NO12’
(Living Pinky Promise)

Hydrangea paniculata ‘LC NO14’
(Living Pink & Rose)

Heuchera ‘Alchefril’ (Frilly)

Licentiehouder, breeder: Alex Schoemaker

Licentiehouder, breeder: Alex Schoemaker

Een paniculata die compact en
regelmatig groeit, met stevige takken.
De witte bloemen kleuren donker
rozerood, contrasterend met de donkere
twijgen. Hij kan in plantvakken, als
potplant of solitair worden gebruikt.

‘Living Pink & Rose’ is een wat grotere
plant die een open vorm heeft, met
stevige, vrij lange takken, die niet erg
doorbuigen. De bloempluimen zijn
regelmatig van vorm en de plant heeft
ondanks het forse formaat een enigszins
elegante uitstraling.

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: N.A. Horticulture
Uitgangsmateriaal: onder andere Biotope
45, Gootjes Allplant
Kwekers: onder andere E. Hopmans

Hydrangea macrophylla
‘BC271116’ (Americano)

Cornus alba ‘Verpaalen2’
(Miracle) EU 20202630

Fagus sylvatica ‘Verschuurfag1’
(Midnight Feather)

Breeder: Blooming Creations
Kwekers: De Jong Plant

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: H.C.E.M. Verpaalen
Uitgangsmateriaal: onder andere Batouwe,
Leenders Plants, Van den Dool, Vromans
Kwekers: onder andere Joh. Stolwijk en
Zonen, Leon van Lint, R. van Opstal,
Willy de Nolf

Breeder: Verschuuren
Uitgangsmateriaal, kwekers: A&E Maaijen

Een brede, ietwat afgeplatte plant,
met bloemtuilen die boven het loof
gedragen worden. De bladeren zijn
opvallend donker van kleur, waartegen
de paarsrode bloemen afsteken.

Een breed opgaand groeiende struik met
enigszins papierachtig blad, grijsgroen met
een lichte rand. Later in de zomer kleuren
de randen roze, terwijl het hart van het
blad purpergroen kleurt. In de herfst wordt
deze verkleuring sterker. De wintertwijgen
zijn donkerrood.

Hydrangea macrophylla ‘BC271116’ (Americano)
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Cornus alba ‘Verpaalen2’ (Miracle) EU 20202630

Heuchera 'Frilly' heeft aantrekkelijk karamel
kleurig blad. De bladeren zijn donker van
kleur en zeer gekruld, zelfs peterselieachtig. Hij heeft een stevige en dichte
groeivorm. 'Frilly' wordt ongeveer 40 cen
timeter hoog en is winterhard tot -25°C.

Een sterk groeiende beuk, die tot een
forse boom kan uitgroeien. Het blad van
‘Midnight Feather’ is diep ingesneden en
heeft de vorm van een veer. Zodra deze
beuk begint te groeien, loopt hij uit met
dieprode bladeren, die gedurende het
groeiseizoen verkleuren naar zwart, de
kleur van de nacht.

Fagus sylvatica ‘Verschuurfag1’ (Midnight Feather)

BE SOCIAL
Scan, lees & deel!
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Nandina domestica
‘NRL2015’(Red Light)

Rhododendron obtusum
‘Roblez’ (Encore Autumn Fire) (Evergreen Azalea)

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: Beotanics
Uitgangsmateriaal: onder andere
Batouwe Kwekers: onder andere
R. Van Opstal, Biotope 45

Licentiehouder: Plantipp
Breeder: PDSI
Uitgangsmateriaal: onder andere G. Hoogenraad, Maarten Bloemen
Kwekers: Van der Peijl

Een compact opgaand groeiende cultivar
met een bossige vorm. De jonge scheuten
zijn opvallend dieprood tegen de
volwassen bladeren, die heldergroen tot
donkergroen zijn, met crème- tot roze
kleurige vlakken en strepen.

Een ‘doorbloeiende’ azalea, die een compacte, dicht bebladerde plant vormt met
donkergroen blad. De grote bloemen zijn helderrood, met twee kransen van kroonbladen
in elkaar. Hij bloeit uitbundig in het voorjaar,
maar ook in het najaar zijn er bloemen.
Geschikt voor op het terras, voor massabeplanting of in de heesterborder.

NWST heeft ook digitale

Digitaal
jaarabonnement?
nu €65,-

abonnementen
waardoor je jouw
vakblad nu overal
kan lezen.
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