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Een klein applaus voor onszelf, dat we het 
al zo lang doen. Het jaar 2020 zit er weer 
op als je dit in de bus krijgt. 2020 is een 
bewogen jaar geweest! Bij het begin van een 
nieuw jaar denken we normaal gezien graag 

terug aan de voorbije 
zomerperiode. Een 
reflectiemoment dat ieder 
jaar weer opduikt in elk 
voorwoord. Maar heb 
ik daar nu wel zin in om 
terug te blikken of kijk ik 
samen met jullie eerder 
vooruit. Die bewuste 
voorbije zomer waar ik me 
zoveel van voorgesteld 
had, zal nog lang in mijn 
geheugen gebeiteld 
staan. Niet omwille van 
het mooie weer, maar 
vooral omwille van de 

vele beperkingen die ons opgelegd werden, 
waartoe het kleine coronabeestje ons 
onverbiddelijk toe verplichtte. Ik hoop toch 
dat de mooie, lange, warme zomerdagen, 
de aangename temperaturen en dat net 
iets andere vakantiegevoel jullie de nodige 
energie gaven om de batterijen op te laden. 
‘Alles waarop ik me had verheugd, ging niet 
door’. 

Een wens is niet altijd een doel, maar een 
doel is wel een wens…. Wat is het verschil? Als 
je een wens doet, spreek je een intentie uit, je 
formuleert iets wat je graag werkelijkheid zou 
willen zien worden. Een doel is natuurlijk ook 
iets wat je graag realiseert. Ik denk dat samen 
met mij velen een en hetzelfde doel nastreven 
in 2021. De terugkeer naar het normale 
leven! Het nieuwe normaal wordt, vrees ik 
het normaal! Door de taal zie je altijd wat 
er in de werkelijkheid gebeurt in de wereld 
en zie je de werkelijkheid ook veranderen. 
“Babyboomers” het klinkt ons reeds vele 
jaren vertrouwd in de oren. Misschien 
is het wel de moeder van de nieuwe 
generatie gelegenheidssamenstellingen 
als “coronaregering”. ‘Een woord als 
“coronakapsel” zal niet blijven bestaan. Het 
zal nog een tijdje worden gebruikt, in elk 
geval zolang de kappers niet aan het werk 

mogen, maar langzaam verdwijnen.’ En 
woorden die een begrip aan het worden zijn, 
zoals “coronababy” al lijkt mij de laatste, het 
te gaan halen op termijn als een blijvertje. 

Maart 2020, onze workshops moesten 
we noodgedwongen cancelen en ook 
internationaal moest men alles uit de kast 
halen om in veilige omstandigheden de 
geplande activiteiten en rozenkeuringen 
te laten plaatsvinden. Alles onder de 
gemeenschappelijke noemer ‘Covid Proof. 
De resultaten van deze brengen we graag 
in beeld in deze uitgave, met als special het 
verslag van een nieuwe rozenkeuring in Nyon 
Zwitserland. Het is de eerste keuring onder de 
noemer ‘NO SPRAY’-Trials waarbij elke vorm 
van behandeling tegen ziekten en plagen is 
geweerd. Een jaarlijks terugkerend verslag 
van de nieuwste rozen die voortaan het 
ADR-Label op hun etiket mogen afdrukken, 
ontbreekt natuurlijk niet. Helaas moesten 
we afscheid nemen van Dr. B. Spellerberg, 
die na 33 jaar dienst op pensioen mocht 
gaan. Het verslag van deze editie kregen 
we van Dr. Daniela Christ, zijn opvolgster. 
De prestigieuze rozenkeuring in de kuurstad 
Baden-Baden en commercieel heel belangrijk 
in de rozenwereld mag natuurlijk niet 
ontbreken. Overal waren veiligheidsregels 
“social distancing” prioritair, de rode draad 
door elke activiteit. De eindresultaten werden 
besproken en gedeeld met onlinevideo 
conferences. 

2021 zou een jaar moeten worden waar 
we ons 25 jarige jubileum in de picture 
wilden zetten maar in deze donkere dagen 
grijpt Corona opnieuw hard om zich 
heen en is het haast niet mogelijk om een 
degelijke jaarplanning op te maken. Het 
verenigingsleven van De Rozenkring Exclusief 
gaat door en daar zijn we terecht trots 
op…. Maar in de eerste plaats willen wij jou 
daarvoor bedanken. Jou als lid, sponsor of 
als sympathisant. Dankzij jullie werd dit alles 
werkelijkheid. Dank u! Dank u! Dank u! 

En dan mogen we de deur van 2020 definitief 
dichttrekken… lang terugblikken hoeft niet 
voor mij!

jouw voorzitter

Michel Oyen

Jawel, helemaal!
De Rozenkring 

bestaat 25 jaar…

Dus van ganser harte, een gelukkig, zalig en lekker gezellig superdruk 2021, 
veel rozenplezier en een goede gezondheid! Wij zijn er helemaal klaar voor.



4



NYON  |   5

WAAROM EEN 
ROZENWEDSTRIJD 
IN DE ZWITSERSE 
STAD NYON

We  vragen het aan Mevrouw Fabienne Freymond Cantone

De roos is reeds lange tijd de meest populaire 
bloem in onze tuinen. Rozen worden sinds 
mensenheugenis in veel landen spontaan 
gevonden of gekweekt.

De tuinroos is een vaak besproken onderwerp 
waar reeds veel onderzoek naar verricht is. 
De rozenkwekers in Europa, Noord- en Zuid-
Amerika, Azië en Australië creëren elk jaar 
tientallen nieuwe variëteiten, die bedoeld zijn om 
openbare parken en tuinen, maar ook privétuinen 
mee te verfraaien.

Sinds 2015 is er in Zwitserland geen internationale 
rozencompetitie meer. De gemeente Nyon 
ging enthousiast de uitdaging aan om deze 
prestigieuze wedstrijd, uniek in Zwitserland, te 
organiseren. Onder auspiciën van de World 
Federation of Rose Societies heeft Zwitserland 
terug een plaatsje in het wereldje van steden die 
het organiseren van rozenwedstrijden naast Parijs, 
Baden-Baden, Madrid, Rome, Monaco, Belfast, 
Tokio, Adelaide in het bloed hebben zitten.

De internationale rozentrials, zeg maar 
keuringswedstrijden, voor nieuwe rozen maken 
het mogelijk om de kwaliteiten van deze 
nieuwe rassen te testen door met name de 
groeikracht van de plant, de bloeirijkheid, de 
natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen, 
het decoratieve aspect, de geur te beoordelen. 
Deze wedstrijd maakt deel uit van een beleid 
met betrekking tot ruimtelijke ordening, 
milieubescherming, verfraaiing van steden, 
dorpen en privé-eigendommen. Door dergelijke 

organisaties in een openbare ruimte, die tijdelijk 
toegankelijk is voor het publiek, maken ze het 
mogelijk om bewoners voor te lichten over de 
evolutie van natuur, planten en teelttechnieken.

Via dit mooi initiatief draagt de gemeente Nyon 
bij tot de actieve ontwikkeling van een omgeving 
door nieuwe rozensoorten te promoten die van 
nature resistent zijn tegen ziekten en plagen. 
In dit opzicht specificeren de regels voor de 
wedstrijd van Nyon, en dit is momenteel de 
enige ter wereld, dat chemische of biologische 
behandelingen weert in haar keuringsprogramma. 
Enkel een bemesting en de watervoorziening zijn 
toegelaten.

“Nyon voegt zich bij Barcelona, Parijs, 
Baden-Baden op de shortlist van 
internationale rozencompetities. De 
organisatie is er trots op enkel de allerbeste 
van nieuw gecreëerde rozen te presenteren 
aan de buitenwereld. En ze zijn nog trotser 
dat ze de enige wedstrijdorganisatie zijn die 
alleen op 100% natuurlijke wijze de rozen 
beoordeelt in hun trials, door chemische of 
biologische behandelingen te verbieden, 
dit is de visie in lijn met de doelstellingen, 
die de stad Nyon- in haar beleid nastreven 
om de biodiversiteit en het milieu te 
beschermen “

Verantwoordelijke voor groen 
en bossen in de gemeente



R O S E S

Rosa ‘Bukavu’ ®

Rozenkwekers en 
beplantingsadviseurs 
sinds 1870

Advies en vakkennis
Groot assortiment (pot en blote wortel)
Workshops
Snoeicursussen
Geleide wandelingen
Vernieuwde rozentuin (2500m2)
Rozenbotteldagen
Opmaak beplantingsplannen

tel: 0032 (0) 59 / 26 78 30
info@lens-roses.com
www.lens-roses.com

Rechtstreeks vanop ons veld 
naar uw tuin.
Bezoek onze rozenkwekerij
Redinnestraat 11 
8460 Oudenburg
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Verloop van de rozenkeuring 2020 en criteria

DE AANPLANTING VAN 
DE NIEUWE SOORTEN DIE 

IN 2019-2020 GEKEURD 
WERDEN VOND PLAATS IN 

HET NAJAAR VAN 2018

De rozen konden zich gedurende twee jaar 
ontwikkelen om dan in de periode tussen mei 2019 en 
juni 2020 zeven keer beoordeeld te worden door een 
vaste jury bestaande uit 8 tuinrozenteeltspecialisten. 

Bij elk bezoek aan het testveld werden punten 
toegekend uit een tabel opgesteld door de 

Wereldfederatie van Rozenverenigingen (30 punten 
voor vegetatie, 30 punten voor het bloemenaspect, 

30 punten voor natuurlijke weerstand tegen ziekten en 
plagen, 10 punten voor parfum).

Op de dag van de wedstrijd, 20 juni 2020, 
beoordeelde een internationale jury van 22 personen 
de gepresenteerde nieuwe rozen variëteiten volgens 

dezelfde tabel als voor de vaste jury. 
Het eindklassement kwam tot stand door voor 60% 

rekening te houden met het gemiddelde van de 
7 passages van de vaste jury en voor 40% de 

punten toegekend door de internationale jury.

Voor een gouden medaille moet de nieuwe roos 
minimaal 73 punten behalen, een zilveren medaille 

tussen 68 en 72 punten en een certificaat van prestatie 
tussen 63 en 67 punten. Het ras met de meeste punten 

wordt bekroond met de “Rose d’or de Nyon”. 
Een jury bestaande uit 3 parfumeurs (neuzen) reikt de 

Perfume Cup (geurprijs) uit.

In Nyon zijn de variëteiten onderverdeeld in 
5 categorieën, maar vanwege de verschillende 

groeitijden waren er slechts 3 in wedstrijd in 2020, 
namelijk edelrozen of theehybriden, floribunda rozen 

en miniaturen (beoordeeld over twee jaar). 
Parkrozen (bodembedekker en landschap) en klimrozen 

worden in 2021 beoordeeld.
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Overzicht 
resultaten Trials 

Nyon 2020

GOLD MEDAL
gouden medaille
▼ ABBAYE DE BEAULIEU® 

(Evealexedit)
 kweeker ROSE ANDRÉ EVE, France

▼ MADELEINE DELBREL® (ORanobo)
 kweeker ROSERAIES ORARD, 

France

SILVER MEDAL
zilveren medaille
► MEIORLUM
 kweeker MEILLAND 

INTERNATIONAL, France
► ALTAMODA®
 kweeker NIRP INTERNATIONAL 

SA, France

CERTIFICATE OF MERIT
► FEL 11001
 kweeker ROSERAIES FELIX, France
▼ AMOROSA® (KORpiadyla)
 kweeker W. KORDES’ SÖHNE, 

Germany

► ROYAL DIVA™, PLANT’ M’ RELAX®
 kweeker ROSES FOREVER APS, 

Denmark

GOLD MEDAL
gouden medaille
▼ ZEPETI®
 kweeker MEILLAND 

INTERNATIONAL, France

SILVER MEDAL
zilveren medaille
▼ CORAZON® (KORneumaid)
 kweeker W. KORDES’ SÖHNE, 

Germany

► MEIRADBUX
 kweeker RADLER-CP-MEILLAND, 

France/USA
► MEIPOUSRO
 kweeker M. RICHARDIER, France

CERTIFICATE OF MERIT
► FEMOLA FE-13013
 kweeker MATILDE FERRER, Spain
► SPANISH CANAVAN®
 kweeker MY ROSES LUKASZ 

ROJEWSKI, Poland

COUPE DU PARFUM
geurprijs
▼ FEDOLCA FE-15003 (theehybride of 

edelroos)
 kweeker MATILDE FERRER, Spain

THEEHYBRIDEN
OF EDELROZEN

MINIATUUR
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GOLD MEDAL
gouden medaille
▼ XENIA® (KORelpusch)
 kweeker W.KORDES’ SÖHNE, 

Germany

▼ THE MATADOR™, PLANT’ N’ 
RELAX®

 kweeker ROSES FOREVER APS, 
Denmark 

► OSCAR PETERSON™
 kweeker VINELAND RESEARCH 

AND INNOVATION CENTER, 
Canada

▼ CHINOOK SUNRISE™
 kweeker VINELAND RESEARCH 

AND INNOVATION CENTER, 
Canada

► TARANIS® (VISpanila)
 kweeker VIVA INTERNATIONAL 

BVBA, Belgium

FLORIBUNDA 
ROZEN

▼ UN GRAND SALUT® (VIScatoo)
 kweeker VIVA INTERNATIONAL 

BVBA, Belgium

SILVER MEDAL
zilveren medaille
► EVELINDSEY
 kweeker ROSE ANDRÉ EVE, France
► CLOS VOUGEOT® (delrous)
 kweeker SOCIETE NOUVELLE 

PEPINIERES ET ROSERAIES
 GEORGES DELBARD SAS, France
► FEL 11014
 kweeker ROSERAIES FELIX, France
▼ FÜR ELISE® (KORelifur)
 kweeker W. KORDES’ SÖHNE, 

Germany
► PRETTY POLLY® PINK
 kweeker David ZLESAK, USA

► PRETTY POLLY® WHITE
 kweeker David ZLESAK, USA

CERTIFICATE OF MERIT
► CLAIRE® (Evebrugen)
 kweeker ROSES ANDRÉ EVE, 

France
► FEL 12015
 kweeker  ROSERAIES FELIX, France
► SAKURAGOROMO™
 kweeker KEISEI ROSE NURSERIES, 

Japan
► LAPDOLA
 kweeker ROSERAIE LAPERRIERE, 

France
► MEINUISO
 kweeker MEILLAND 

INTERNATIONAL, France
► SHINING MOMENT™
 kweeker WJ RADLER, USA
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Achtentachtig nieuwe rozenrassen ingezonden door 
27 veredelaars uit 13 verschillende landen deden mee 
aan deze unieke wedstrijd in Zwitserland.

Ville de Nyon pakt dan ook uit met een 
wereldprimeur: het is de enige rozenkeuring, 
die een verbod heeft ingevoerd op het gebruik 
van alle chemische of biologische middelen 
en behandelingen van de opgeplante nieuwe 
rozensoorten. Wat de resultaten betreft, ze 
overtroffen alle verwachtingen van de permanente 
jury en gast juryleden, de organisatoren en de 
kwekers, met 9 gouden medailles, 11 zilveren 
medailles en 11 certificaten van verdienste werd 
duidelijk dat het ook op een zeer milieuvriendelijk 
manier mogelijk is rozen te kweken.

De Gouden roos van Nyon of Rose d’Or de 
Ville de Nyon werd gewonnen door de roos 
´Sternenhimmel´ (KORhubkah) type miniatuurroos 
kweker: W. KORDES´SÖHNE, Duitsland

Rosa´Sternenhimmel´ (sterrenhemel in het 
Nederlands) won deze prestigieuze prijs Rose d’Or 
de Nyon met een monsterscore. Deze roos, die 
meedeed in de categorie miniatuurrozen, werd door 
de jury geprezen vanwege het zeer grote aantal 
bloemen en het dichte en gezonde blad, een teken 
van uitstekende weerstand tegen ziekten. “Het 
enige minpunt is het gebrek aan geur”, vertelde 
Gérald Meylan, commissaris van de wedstrijd, uit. 
Rosa´Sternenhimmel´ kreeg daarvoor geen punten 
op een totaal van 10. 

Desondanks is haar eindcijfer 84 op 100.

In de catalogi wordt deze sierlijke 
dwergroos omschreven als een klein 
doorbloeiend roosje met struikkarakter 
30cm x 30cm, die met haar kleine, 
eenvoudige open bloemen (3 cm à 
4 cm) een natuurlijke charme geeft. 
Overvloedige bloei met een zeer hoge 
bladgezondheid waardoor het de 
ideale aanvulling is op het populaire 
NektarGarten®-assortiment van 
insectvriendelijke soorten voor natuurlijke 
tuinen. Deze roos leent zich uitstekend 
voor pot en balkonbakken. Een soort die 
ook makkelijk bottels maakt als er niet 
wordt teruggesnoeid. Ook in openbare 
plaatsen zoals grafbeplanting behoren tot 
de mogelijkheden.
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HET 
SUCCESVERHAAL 

VAN MATTHIAS 
MEILLAND

Niet minder dan 13 medailles voor rozenkweker 
Meilland en zijn partner kwekers

HOE IS MEN TOT DIT VERBLUFFENDE 
RESULTAAT GEKOMEN?

De juryresultaten 2020 van de internationale 
rozenkeuringen van Nyon, Zwitserland, 
de ons allen bekende Franse rozenkweker 
Meilland en haar partnerveredelaars William 
J. Radler, VS - Keisei Rose Nurseries, Japan 
- Vineland Research and Innovation Centre, 
Canada - David Zlesak, VS - Matilde Ferrer, 
Spanje hebben maar liefst 13 medailles 
verzameld op de in totaal uitgereikte 33 
medailles door de juryleden.

Met 3 gouden medailles, 5 zilveren 
medailles, 4 certificaten en de geur prijs 
in deze International Rose Trial mag je wel 
spreken van een overweldigend succes. 
Er werden op deze trials voor het eerst in 
een rozenwedstrijd geen chemische noch 
andere bestrijdingsmiddelen gebruikt, enkel 
de nodige irrigatie en bemesting.

Deze onderscheidingen zijn het resultaat van 
de jarenlange onderzoek, betrokkenheid 
en investering van het huis Meilland bij het 
selecteren van rozenrassen in nul-spray-
omstandigheden (absoluut geen pesticide, 
geen fungicide) en dit sinds eind jaren 70.
Om tot dit resultaat te komen om 
ziekteresistentie en robuuste rozen op 
de markt te brengen en vanwege de 
diversiteit aan ziektes en ziektestammen, 
richtte het moederbedrijf Meilland een 

privé testsysteem op in eigen proeftuinen 
die onder verschillende klimatologische 
omstandigheden werden uitgekozen: 
twee in Frankrijk, twee in de VS en één in 
Duitsland.
Van USDA Zone 9 in een mediterraan 
klimaat waar nieuwe variëteiten 
onderworpen worden aan hun gevoeligheid 
voor roest en meeldauw tot USDA 
Zone 6 in een continentaal klimaat met 
variëteit gevoeligheid voor blackspot ons 
bekend onder de naam sterroetdauw 
en vorstgevoeligheid. Die testen en 
proefopstellingen worden herhaald in 
klimatzones met extreme koude als Astana, 
Kazachstan (USDA Zone 3) en in warme en 
zeer vochtige streken als Shenzhen, China 
(USDA Zone 10).

Door deze ver doorgedreven testen is 
het huis Meilland erin geslaagd om in nul 
sprayomstandigheden zoveel prijzen te 
behalen op deze wereldtrials in Nyon.

Cheers 

Matthias Meilland

Op pagina 8 en 9 vind je een 
overzicht van de winnende rozen
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De Deense rozenkweker Roses Forever 
sleepte een gouden medaille en een 
certificaat in de wacht bij de jaarlijkse 
International Rose Trials Nyon, die op 20 
juni 2020 in Zwitserland werden gehouden. 

GOUDEN MEDAILLE
Een gouden medaille in de categorie 
Floribunda Roses, werd gewonnen 
door Roses Forever’s ´The Matador´ 
Plant’n’Relax, ook bekend in Denemarken 
onder de naam Lise Nørgaard, een 
beroemde Scandinavische schrijfster die 
de roos in 2016 doopte. De Matador is een 
floribunda perkroos met veel bloemen, 
die bloeien van zomer tot laat in de herfst. 
Kweker Rosa Eskelund is vereerd met het 
winnen van deze prijs. “We wisten al dat het 
een gezond ras was, maar het is mooi dat 
het nu ook bewezen is.”

CERTIFICAAT
In de categorie T. Hybride, edelrozen 
ontving Roses Forever ook een certificaat 
voor Royal Diva Plant’n’Relax, ook bekend 
in Denemarken onder de naam Fru Nørby, 
een beroemde acteur in Scandinavië, die 
ook de roos doopte. Deze roos werd ook 
bekroond in Baden-Baden in Duitsland 
2019 en in Denemarken 2019. “Het is een 
zeer gezonde T. Hybride roos met een 
heerlijke geur”, zegt Eskelund.

ROSES FOREVER WINT 
PRIJZEN OP NYON 

INTERNATIONAL ROSE 
TRIALS IN ZWITSERLAND

Rosa ´The Matador®´

Rosa ´Royal Diva®´

www.roses-forever.com



Een Gelukkig Nieuwjaar  
aan alle lezers van dit magazine!

Je kan er niet omheen, maar overal waar je gaat 
of staat, word je ongewild geconfronteerd met 
het COVID-19 virus. Ook al merk je dat her en 
der toch nog heel wat wereldvreemde mensen 
het volhouden onder het mom “geen weet te 
hebben van het samenscholingsverbod”, laat 
staan dat ze ooit gehoord hebben wat een 
“knuffelcontact”, betekent in de ruimste zin 
van haar betekenis. Onlangs zag ik op internet 
een oude cartoon, waarop je een ei ziet. 
Het ei barst. De kop van een kuikentje komt 
tevoorschijn. Kuikentje kijkt links. Kuikentje kijkt 
rechts. En kruipt weer zijn ei in. De tekening 
werd gemaakt in de jaren zestig van vorige 
eeuw, dus meer dan vijftig jaar geleden. 
Blijkbaar had je ook toen al niet veel redenen 
om juichkreten te slaken bij de toestand van de 
wereld. Hela, hola, hoezo? Het had zo op de 
campagne ‘Blijf in uw ‘KOT’ gekund! Vandaag 
zoveel jaren na de gouden jaren zestig en 
zeventig stel ik luidop de vraag: Is er voor het 
verenigingsleven, waar ontmoeten centraal 
staat, nog toekomst? Fysieke ontmoetingen 
zijn nu eenmaal de broodnodige zuurstof voor 
het verenigingsleven. Omdat samenkomen 
voorlopig nog geen optie is, verliezen we, 
naast een stukje van onze aantrekkingskracht, 
ook een flink deel van onze inkomsten. Het 
positieve is dat we aan alle sponsors en leden 
een welgemeend “dank je wel” kunnen 
zeggen, om ons ook in donkere tijden, reden 
van bestaan te blijven geven. Op gemeentelijk 
niveau konden we opnieuw rekenen op de 
toegekende cultuurpremie.

Een waakvlammetje van hoop
‘het vaccin!’
Het verenigingsleven wordt compleet 
onderuitgehaald. De jeugd weet het niet 
meer en de ouderen raken in een sociaal 
isolement. Wat doet dit met onze vrijwilligers 
in De Rozenkring? Blijven ze of geven ze 

na zo’n lange tijd van corona moeheid, de 
spreekwoordelijke pijp aan Maarten? Hoe ziet 
het verenigingsleven er in 2021 uit? Ik kan daar 
geen pasklaar antwoord op geven. Daarom 
juist nu alle hens aan dek. De komende tijd is 
er nagenoeg niets mogelijk. We zetten dan 
ook in om digitaal onze leden te bereiken. 
Hoe we onze snoeiworkshops gaan invullen, is 
nog een vraag. Maar op een of andere manier 
willen we toch wat extra aandacht schenken 
en gaan we digitaal met elkaar in gesprek 
kunnen gaan in de vorm van Q & A of een 
online voorstelling. De kleinkinderen van onze 
senioren generatie leden wens ik een gouden 
jaar 2021, dat bezielde leraressen en leraren 
hen leren de wonderen der natuur, wonderlijke 
talen en de mysteriën, van welk vak dan ook, te 
doorgronden, vreugde en inspiratie wens ik hen 
en tablets, die als poorten opendraaien, mistige 
heuvels die opklaren onder een opgaande 
zon, leesboeken vol echo’s van lokkende 
toverspreuken, en spel wens ik hen, vermetel, 
stormachtig, spannend, uitdagend, vormend en 
vooruitstrevend op zoek naar ...

Mijn wandelmaatje en nauwere 
rozenvrienden, onze leden en sponsors, 
die lijken zich in deze onvaste tijden 
wonderbaarlijk te handhaven, ach, des 
te beter wens ik hun in grote trekken 
hetzelfde, zij het voor die laatsten 
misschien iets waar we allen naar uitkijken 
“het ultieme middel” om samen terug 
de draad op te pakken, goed wetende 
dat we ons toch blijvend zullen moeten 
aanpassen aan het nieuwe normaal. 

Samen kunnen we veel meer, 
samen staan we sterker.

Waag ik het in deze vreselijke tijd nog mijn medemensen iets aardigs toe te wensen? Het is niet dat je je 
wensen voor werkelijkheid moet nemen. 2020 was allesbehalve een gelukkig jaar en wie nog durft te 

kijken en te luisteren naar een nieuwsuitzending zal niet bijster opgewekt 2021 binnenstappen.

COLUMN  |   15
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HET NAJAAR IS TRADITIEGETROUW 
HET TIJDSTIP OM DE NIEUWE 
BEKROONDE ROZEN BEKEND TE 
MAKEN DIE VANAF NU HET 
ADR-LABEL MOGEN VOEREN.

Zoals veel evenementen in 2020 kon de bijeenkomst van 
de ADR-werkgroep niet zoals gewoonlijk plaatsvinden. 
Vanwege de corona zijn de nieuwe inzendingen 
beoordeeld onder leiding van ADR-coördinator Dr. 
Daniela Christ, Hannover Bundessortenamt, en de 
voorzitter van het BdB-specialistencomité “Roses”, 
Alexander Kordes, ze werden goedgekeurd in een 
videoconferentie.

De bijna 40 nieuwe rozen variëteiten van de veredelaars 
Adam/Nirp, Delbard, König, Kordes, Meilland, Noack, 
Poulsen en Tantau zijn gedurende drie opeenvolgende 
jaren op negen verschillende locaties in Duitsland 
getest op ziekteresistentie en bijzondere tuinwaarde. 
Dit jaar kregen in totaal acht nieuwe ingestuurde rozen 
het begeerde ADR-label vanwege hun uitstekende 
eigenschappen.

Naast de vergunningverlening van de nieuwe ADR-
rassen kwamen ook actuele onderwerpen aan bod. Na 
drie hete en droge zomers op rij is het duidelijk dat de 
roos een winnaar is van de klimaatverandering. Ondanks 
de hitte, droogte en stress maken de winnaars een sterke 
indruk met hun robuustheid en schoonheid en daarom is 
er meer vraag dan ooit.

8 nieuwe rozen mogen het logo 
op hun etiket afbeelden

Rosa ´Solo®´
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 ADR nr Kweker/ inzender Handelsnaam Categorie Bloemkleur Bloemvorm Geur 

 1701 Kordes Meine Rose Theehybride Zachtroze Gevuld  Licht
   Introductiejaar 2021

 1702 Kordes Fräulein Maria Perkroos Pink roze Gevuld  Sterk geurend
   In verkoop sinds 2019

 1705 Kordes Vulcano Theehybride Kersrood  Gevuld  Geen geur
   In verkoop sinds 2019  met geel hart

 1709 Kordes Caracho Klein struikroos Rood buiten- Half gevuld  Licht geurend
   Introductiejaar 2021  kant zilverwit 

 1710 Kordes Coral Lions-Rose Perkroos  Abrikoos oranje Gevuld  Licht geurend
     met zalmroze rand

 1713 Adam/Schultheis White Angel Heester roos  Wit Half gevuld Licht geurend
   In verkoop sinds 2016

 1718 Tantau Solo Theehybride Wit-geel Gevuld Licht geurend
   Introductiejaar 2022

Rosa ´Coral Lions-Rose®´

Rosa ´Meine Rose®´
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Rosa ´Fräulein Maria®´

Rosa ´White Angel®´

Rosa ´Caracho®´

Rosa ´Vulcano®´
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1701 ´Meine Rose´ 
Theehybride 
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2021 
hoogte 95 -115cm 
breedte 90-110cm 
groeiwijze opgaand, compact  
bloeiwijze/kleur gevuld, zachtroze 
geur licht geurend 
blad donkergroen, licht glanzend, 
 bij het uitlopen rood 

1705 ´Vulcano´ 
Theehybride
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2019 
hoogte 80-100cm
breedte 70-90cm
groeiwijze half opgaand, compact  
bloeiwijze/kleur gevuld, kersrood met geel hart 
geur geen geur 
blad donkergroen groen, licht
 glanzend  bij het uitlopen rood 

1710 ´Coral Lions-Rose´ 
Perkroos 
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2019 
hoogte 90-110cm
breedte 85-105cm
groeiwijze recht opgaand 
bloeiwijze/kleur gevuld, abrikoos oranje met
 zalmkleurige rand 
geur lichte geur 
blad middelmatig groen, glanzend  

1713 ´Solo´ 
Theehybride
kweeker  Tantau 
introductiejaar 2022 
hoogte 125-145cm
breedte 75-95cm
groeiwijze recht opgaand compact
bloeiwijze/kleur gevuld, wit gelig 
geur lichte geur 
blad middelmatig groen, 
 glanzend 

1709 ´Caracho´
Kleine heesterroos
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2021 
hoogte 70-90cm
breedte 85-105cm
groeiwijze breed bossig 
bloeiwijze/kleur half gevuld, rood met
 zilverwitte buitenzijde 
geur lichte geur 
blad donkergroen groen, licht
 glanzend bij het uitlopen rood 

1713´White Angel´ 
heesterroos 
kweeker Adam
inzender Schultheis
introductiejaar 2016 
hoogte 90-110cm
breedte 130-150cm
groeiwijze breed bossige groeiwijze 
bloeiwijze/kleur half gevuld, wit
geur lichte geur 
blad middelmatig groen, glanzend  

ADR Nr 1703 

Voor deze roos is nog geen handelsnaam 
vrijgegeven. Deze worden later samen met 
de nodige foto’s bekend gemaakt.

1702 ´Fräulein Maria´ 
Perkroos
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2019 
hoogte 75-95cm
breedte 75-95cm
groeiwijze half opgaand, compact  
bloeiwijze/kleur gevuld, pink roze 
geur sterk geurend 
blad middelmatig mat groen, 
 bij het uitlopen rood 



1517 ´Sunmaid´
Perkroos 
kweeker  Kordes 
introductiejaar 2020 
hoogte 85-105cm
breedte 65-85cm
groeiwijze recht opgaand 
bloeiwijze/kleur gevuld, geel 
geur lichte geur 
blad donkergroen, glanzend

De in 2018 bekroonde roos met nummer 1517 van 
de rozenkweker Kordes heeft nu ook een naam 
gekregen. De roos is in de herfst van 2020 in de 
handel gebracht met de naam ´Sunmaid´

Naamgeving eerder uitgereikt ADR-label

Rosa ´Sunmaid®´

“Met passie voor rozen”

Van Sante Carl
Smetledestraat 52, 9230 Wetteren, België, 
Tel. 09 369 04 39 - info@vansante.be

www.vansante.be
Breed assortiment rozenstruiken in alle vormen beschikbaar 
Nieuw in assortiment bijenweelde rozen

BEZOEK ONZE KWEKERIJEN TIJDENS DE BLOEIPERIODE VAN MEI TOT SEPTEMBER

van maandag tot vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00
zaterdag: 8u00 -12u00 en 13u00 - 15u00
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STUDIES, DOCTORAAT EN PRAKTISCH 
WERK IN TUINBOUWBEDRIJVEN
Spellerberg, geboren in 1954, groeide op op de 
boerderij van zijn ouders in het Weserbergland 
en studeerde tuinbouw van 1975 tot 1980 en 
behaalde een doctoraat aan de Universiteit 
van Hannover. Daarna volgden zeer praktische 
jaren, waarin de jonge Spellerberg aanvankelijk 
van 1980 tot 1983 werkte in de glasfabriek van 
Martin Hannig in Lemwerder (Wesermarsch) en 
van 1983 tot 1987 in Kordes-Jung Pflanzen in 
Bilsen, Sleeswijk-Holstein.

Spellerberg verhuisde vervolgens naar het 
Bundessortenamt, waar hij bijna 33 jaar 
verantwoordelijk was voor de bescherming 
van plantenrassen voor sier- en bosbomen 
en tot 2009 ook de public relations-
werkzaamheden van de in Hannover gevestigde 
overheidsinstantie coördineerde.

SPELLERBERG COÖRDINEERT AL 
JARENLANG FEDERALE BOSINSPECTIES 
EN ADR-ROZENKEURINGEN
Naast de bescherming van plantenrassen 
coördineerde hij ook de federale boomzifting 
en de ADR-rozenkeuringen, die volgens 
Spellerberg gekenmerkt worden door 
een intensieve samenwerking met de 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) en de 
boomkwekerijen, om de tuinwaarde van bomen 
en planten te controleren en te verzekeren dat 
deze betrouwbaar is voor de consument. Om 
informatie te geven over houtassortimenten. 
Tijdelijke onderwijsopdrachten aan de 
hogescholen (FH) Osnabrück en de universiteit 
van Hannover maakten het interessante 
werkterrein van de houtexpert compleet.

Met de oprichting van de Duitse genenbank 
voor siergewassen in opdracht van het federale 
ministerie van Landbouw, ontstond er vanaf 

2009 een ander werkterrein voor Spellerberg, 
met de coördinatie van een nationaal netwerk 
voor het behoud van plan genetische 
hulpbronnen in siergewassen. Daarnaast is de 
tuinbouwkundige al jarenlang betrokken bij de 
Vereniging van Duitse Rozenvrienden en staat 
hij nu aan het hoofd van de Vereniging van 
Rozen- en Tuinwerelden in de regio Hannover.

ONDERSCHEIDINGEN VOOR DIENSTEN 
AAN ROZEN EN BOOMKWEKERIJ
De stad Nauheim kende Spellerberg de 
‘Steinfurther Rosenring’ toe voor zijn werk rond 
de roos, en de houtspecialist met een doctoraat 
ontving ook de Merit Medal van de Vereniging 
van Duitse Boomkwekerijen voor speciale 
diensten aan de Duitse boomkwekerij tijdens de 
winterconferentie van de BdB in Goslar dit jaar.

Met het vertrek van Spellerberg uit het actieve 
beroepsleven werdt de fakkel  doorgegeven 
aan Dr. Daniela Christ, die nu verantwoordelijk 
is voor de afdeling voor de bescherming van 
plantenrassen voor sierbomen bij het Federaal 
Bureau voor Plantenrassen en de coördinatie 
van de Duitse Genenbank voor sierplanten.

Beste Dr. Burkhard Spellerberg, je was 
steeds een inspiratie als het over gezonde 

en robuuste rozen ging. Je was steeds 
bereid om ons de nodige informatie ter 

beschikking te stellen om in ons magazine 
Rozenkring te verwerken. Wij danken je 

oprecht voor je prikkelend optimisme 
en uitmuntende kennis en warme 

vriendelijkheid. We hebben jou kennis 
en informatie steeds mogen gebruiken 
gedurende vele jaren en bedankt voor 

al je inspanningen, we zijn bevoorrecht 
geweest jou in ons midden te hebben.

Op naar een nieuwe periode vol 
uitdagende horizonten. Je zal diep gemist 

worden, we wensen je van harte een 
fantastisch, gelukkig en gezond pensioen.

Dr. Burkhard Spellerberg
is met pensioen
Na bijna 33 jaar dienst aan het Bundessortenamt 
ging hij op 1 maart 2020 met welverdiend 
pensioen na een “afwisselend en altijd vermakelijk 
beroepsleven”, zoals de tuinbouwwetenschapper 
en beproefde houtexpert zelf zegt.
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Liefde gaat door de maag... 
Met deze Panna Cotta met 
gesuikerde rozenblaadjes 
zal je vast en zeker het hart 
van je liefje veroveren. Wij 
hebben deze panna cotta met 
rozenwater gemaakt omdat 
februari in de het teken staat 
van de roos, toepasselijk toch?

PANNA COTTA 
MET ROZENWATER 
EN GESUIKERDE 
ROZENBLAADJES

Liefdevol recept
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BEREIDINGSWIJZE
Breng de room en suiker in een pan met zware bodem zachtjes 
aan de kook tot de suiker is gesmolten. 
Doe in een aparte kom de gelatineblaadjes in koud water en laat 
ong. 5 min. staan tot de gelatine zacht is. Voeg de gelatine aan de 
room toe en roer goed door. Voeg vervolgens de mascarpone en 
1 theelepel rozenwater toe en mix tot een glad mengsel. 
Doe de panna cotta room in 2 mooie glazen en laat ongeveer 
een uur opstijven in de koelkast. Serveer de Panna cotta met 
gesuikerde rozenblaadjes.

Panna cotta
INGREDIËNTEN 
• 250 ml slagroom
• 2 eetlepels suiker
• 2 gelatineblaadjes
• 80 gr mascarpone
• 1 tl rozenwater

Gesuikerde rozenblaadjes
INGREDIËNTEN 
• 2- 4 eetbare of biologische rozen
• 1 eiwit
• fijne suiker

BEREIDINGSWIJZE
Pluk de blaadjes voorzichtig van de rozen, zorg dat ze niet 
scheuren. 
Klop het eiwit luchtig door, maar niet stijf. Strijk met een fijn 
kwastje eiwit over de rozenblaadjes, voor- en achterzijde. Bestrooi 
de blaadjes met suiker of doop ze erin, schud het teveel eraf. Leg 
de gesuikerde blaadjes op een bakplaat bekleed met een vel 
bakpapier en zet op een warme, droge plek tot de blaadjes hard 
en krokant zijn en de suiker volledig droog is.
Laat ze bij voorkeur een dag goed drogen. Of doe ze in de 
oven gedurende 2 uur op de laagste stand, 35 graden. Bewaar 
de gesuikerde rozenblaadjes in een luchtdichte verpakking. Ze 
kunnen het beste binnen 7 tot 10 dagen worden gebruikt.
Voor de veganistische variant los de suiker op in het water. Bestrijk 
de bloemblaadjes aan beide zijden met de suikersiroop en leg ze 
op een met bakplaat, bekleed met bakpapier, te drogen.
Deze techniek kun je ook gebruiken voor andere eetbare 
bloemen en kruiden. Denk bijvoorbeeld aan gesuikerde viooltjes 
of  Oost-Indische kers.

Speciaal voor dit recept hebben we deze 
gesuikerde rozenblaadjes gemaakt. Hiervoor 
heb je eetbare bloemen(rozen) nodig. Maak 

de gesuikerde rozenblaadjes bij voorkeur 
een dag van te voren zodat ze goed kunnen 

drogen. Je kan de rozenblaadjes gebruiken 
om de Panna cotta en rozentaart om te 
decoreren of om te snoepen natuurlijk!
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TIP 1 TIP 2 TIP 3

TIP 1 
WAT IS DE BESTE PLAATS VOOR 
MIJN ROOS?

Rozen zijn echte zonnekloppers; ze houden 
van veel zon en ruimte. Plant de roos liefst op 
een zonnige plaats in de tuin. 5 tot 6 uur direct 
zonlicht per dag is een must. De nieuwste 
soorten en dan vooral de klein bloemige doen 
het zeer goed in een ruime pot op het terras of 
balkon. 

TIP 2 
HOE PLANT IK MIJN ROZEN?

Blote wortelrozen plant je van november tot 
einde maart. Rozen in pot of de 2L Plant-o-fix 
kan je heel het jaar door planten. Bovendien 
krijg je ook nog een garantie op het aanslaan 
van de roos. Maak een ruim plantgat dat 
minstens 2x zo breed is en 1,5 x zo diep als de 
wortelkluit. Breek de grond onderin het plantgat 
met de spitvork los, zodat de nieuw te vormen 
wortels hier gemakkelijk doorheen kunnen 
groeien en overtollig water niet onder in het 
plantgat blijft staan. Plant je een roos op schrale 
zandgrond meng dan met DCM Vivimus® voor 
Rozen en een beetje extra bentoniet. Geef 
de roos vooral de eerste tijd na het planten 
voldoende water. Plant nooit rozen waar lange 
tijd rozen stonden.

6 handige tips

Het verzorgen van rozen wordt 
beschouwd als het ultieme 
tuinieren, want de roos is immers 
de ‘koningin van de bloemen’. 
Rozen hebben speciale behoeften 
en ze hebben de juiste aandacht 
en zorg nodig. Met deze tips kan 
ook jij deze prachtige planten 
beter leren begrijpen en hen in 
enkele eenvoudige stappen laten 
schitteren.
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TIP 4 TIP 5 TIP 6

TIP 3 
HOE MOET IK MIJN PERKROOS SNOEIEN?

Snoei is groei! Een jaarlijkse flinke snoeibeurt in de 
lente geeft een mooiere, vollere struik met sterke en 
bloemrijke bloemtakken. Na de vorstperiode (eind 
februari, begin maart) is het tijd voor de voorjaars snoei. 
Deze is absoluut noodzakelijk voor de verjonging van 
de rozenstruik. Verwijder alle dode, zieke en zwakke 
takken. Laat de potlood dikke takken staan en snoei 
deze terug tot 3 à 5 ogen boven de oculatie. Gebruik 
altijd een scherpe en ontsmette snoeischaar.

TIP 4 
WELK MEST MOET IK GEBRUIKEN?

Net zoals wij eten en drinken nodig hebben om vitaal 
te blijven, heeft een roos naast water ook voeding 
nodig. Het bemesten van rozen zorgt niet alleen voor 
meer groei en bloei, maar versterkt ze ook. Zonder 
een goede rozenmeststof zijn rozen vatbaarder voor 
ziekten en plagen. Gebruik hiervoor bij voorkeur 
organische mest zoals DCM voor rozen/Mix 2. Deze 
bevat alle noodzakelijke stoffen voor een gezonde 
roos. Organisch mest maakt de bodem luchtiger en 
zorgt dat het vocht beter wordt vastgehouden. Werk 
de mest na het aanbrengen licht door de grond met 
het rozenharkje. Heeft je tuingrond een lage PH (zure 
grond) dan kan je best jaarlijks een kalkhoudende 
meststof door de toplaag mengen. In januari kan dit 
nog, wij adviseren DCM groenkalk. Staat je roos al 
meerdere jaren in de pot, zorg dan beslist voor nieuwe, 
verse DCM Potgrond Rozen & Bloemen en voeg (bij 
voorkeur organische) vloeibare rozenmest toe.

TIP 5 
HOE LOK JE HOMMELS EN BIJEN?

Insecten als bijen, hommels en vlinders zijn in iedere 
tuin een ‘must-have’. Het rustgevende gezoem van 
bijtjes en hommels die ijverig pollen verzamelen en 
fladderende vlinders met hun wonderlijke kleuren zal 
iedereen aanspreken. Kies dan vooral roosjes met 
een open bloeiwijze waarvan de meeldraden goed 
zichtbaar zijn. De tuin of je terras komt zo tot leven.

TIP 6 
HOE HOUD IK MIJN ROOS GEZOND?

Bij aanplanting is de juiste keuze van doorslaggevend 
belang. ADR-label is een kwaliteitsmerk dat garant 
staat voor gezonde robuuste en bloeirijke planten. De 
nieuwe generatie rozen zijn dan ook onderworpen aan 
zeer strenge kwaliteitsnormen. De kleine meerprijs 
is zeker het overwegen waard, want wie wil er nog 
chemische en andere bestrijdingsmiddelen inzetten als 
er voldoende keuze is waarbij dit totaal overbodig is 
geworden. Een goed begin is immers het halve werk! 
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Rosa ´Perennial Red Domino®´
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68STE INTERNATIONALER ROSENNEUHEITEN-
WETTBEWERB BADEN-BADEN 2020

Voor de 68ste keer vond deze keuring plaats op 16 juni 2020

De deelnemers aan de Internationaler 
Rosenneuheitenwettbewerb Baden-Baden 
2020 beleefden een memorabele wedstrijd. 
Want nadat de Corona-crisis in het voorjaar 
haar hoogtepunt bereikte in Centraal-Europa, 
was de bijeenkomst van 40 rozenexperts uit 
negen Europese landen in de rozentuin aan 
de Beutig geenszins vanzelfsprekend. Op 
16 juni beleefden de deelnemers het eerste 
internationale evenement in Baden-Baden na de 
Lock down en tegelijkertijd het eerste Europese 
rozenevenement in het zomerseizoen 2020. De 
speciale jury, die vanwege de corona in omvang 
was verkleind, werd geleid door de president 
van de World Roses Mevr. Henrianne de Briey 
en onder leiding van de president van de dag 
Mevr. Mireille Steil, de vice-president van de 
World Federation of Rose Societies. Ondanks de 
aanvankelijke lichte regen bracht de jury de hele 
dag van de evaluatie door in een bijna familiaire 
en vrolijke sfeer in de rozentuin aan de Beutig. 
Terwijl in het begin van de middag een voorlopige 
beoordeling van de rozen voor 2021 plaatsvond, 
volgde na de koffie de prijsuitreiking in de zon 
in de concertarena door burgemeester Mevr. 
Margret Mergen.

Met ‘Perennial Red Domino’ behaalde een 
klimroos voor het eerst het hoogste aantal 

punten van alle rozen in het wedstrijdjaar. Met 
een hattrick slaagde ze erin om de gouden 
medaille in de categorie klimroos, de ereprijs van 
de Vereniging van Duitse Rozenvrienden en de 
“Gouden Roos van Baden-Baden” als de beste 
roos van het jaar 2020 te winnen.

De wedstrijd werd omlijst door twee sfeervolle 
diners in de Rosso Bianco in Lichtentaler Allee 
en in de tuin van de historische Molkenkur. Beide 
avonden stonden in het teken van de vreugde om 
na weken van de Corona-restricties weer samen 
te zijn in de Vriendenkring.

We hopen allemaal dat volgend jaar, waarschijnlijk 
op 15 juni 2021, de nieuwe rozencompetitie weer 
zal plaatsvinden met minder beperkingen en een 
grotere internationale jury.

Met dank aan Markus Brunsing

Traditiegetrouw brengen we in ons 1ste magazine rozenkring van het nieuwe kalenderjaar de 
resultaten van de toch wel zeer hoog aangeschreven rozenkeuring op het Europees continent.
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Ehrenpreis Gouden Roos van Baden-Baden 2018
´Perennial Red Domino´ Rosen Tantau | D Perk124 | CL

Ehrenpreis Des Casino Baden-Baden
´delrosdentel´ Georges Delbard | F Perk49 | TH

Ehrenpreis beste geurroos
´delrosdentel´ Georges Delbard | F Perk49 | TH

Ehrenpreis Stad Zweibrücken
´MR-801´ Meilland | F Perk86 | FL

Ehrenpreis Der Gesellschaft deutsche Rosenfreunden
´Perennial Red Domino´ Rosen Tantau | D Perk124 | CL

Ehrenpreis Des Ministeriums Für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz 
´Un grand Salut´ Martin Vissers | BE Perk63 | FL

Ehrenpreis Grossherzogtums Luxemburg
´VEL17mpada´Lens | BE Perk100 | STR

In 2020 waren er 124 nieuwe rozen ingestuurd door 31 veredelaars uit 12 landen. De rozencategorie 
‘floribunda’ bleek opnieuw het sterkste veld en bood opnieuw enkele uitstekende innovaties onder de 48 
innovaties. De theehybriden waren minder sterk dan vorig jaar, zowel kwalitatief als kwantitatief. Niettemin 
werden drie opmerkelijke innovaties bekroond met medailles. Opvallend was dat het aantal miniroosjes dit 
jaar groter was dan dat van bodembedekkers en kleine struikrozen. Er konden ook drie medailles worden 
uitgereikt voor de miniroosjes, terwijl er slechts één bronzen medaille kon worden toegekend voor het kleine 
veld van vier bodem bedekkende rozen en kleine struikrozen. Ook in de struik- en klimrozen stonden maar 
een paar rozen boven het veld. In het proefveld zijn in totaal 39 theehybriden, 48 floribunda-rozen,
5 miniroosjes, 4 bodem bedekkende en kleine heesterrozen, 16 heesterrozen en 12 klimrozen geplant.

Medailles

Rosa ´MR-801®´
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OVERZICHT 
BEHAALDE 
RESULTATEN 
2020

THEEHYBRIDEN
goud
´Saloon´ Noack | D70 Punten | Perk19

zilver
´delrosdentel´ Georges Delbard | F 66 
Punten | Perk49

brons
Ámorosa´ W. Kordes´ Söhne | D62 
Punten | Perk8

FLORIBUNDAROZEN
goud
´Xenia´ W. Kordes´ Söhne | D 70 
Punten | Perk45

zilver
´ SEE YOU in pink´ W. Kordes’ Söhne | 
D 67 Punten | Perk44´

´Un grand Salut´Martin Vissers | BE67 
Punten | Perk63

brons
´VEL18fecab´ Lens | BE 66 Punten | 
Perk68

KLIMROZEN
goud
´Perennial Red Domino´ Rosen Tantau | 
D 72 Punten | Perk124

STRUIKROZEN
zilver
VEL17mpada Lens | BE 67 Punten | 
Perk100

brons
´Evesorja´ André Eve | F 61 Punten | 
Perk112

BODEMBEDEKKENDE EN 
KLEINHEESTERROZEN
brons
´Iwona´ Rojewski | PL 64 Punten | 
Perk94

MINIATUURROZEN 
zilver
´Corazon´ W. Kordes´ Söhne | D 68 
Punten/ Perk88

´Sternenhimmel´ W. Kordes´ Söhne | D 
68 Punten/ Perk89

brons
´Spanish Caravan´ Rojewski | PL 62 
Punten | Perk90
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www.dcm-info.com

DCM Vivimus® Rozen 
voor een sterke wortelgroei.
Verbetert bij aanplanting de bodemstructuur en creëert, dankzij zijn 
specifieke samenstelling, de ideale groeiomstandigheden voor rozen.

DCM Organische meststof voor Rozen & Bloemen 
voor een +100 dagen werking.
Met extra kalium en magnesium voor stevige planten met  
intense bloemkleuren en een frisgroene bladkleur.

TOEPASBAAR
IN DE

Verordening (EG) nr. 889/2008

logische landbouw*

BESCHERM JE ROZEN!

Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum: Rozencentrum 
in Rozendorp Lottum. Klimrozen, ramblers, Engelse rozen, moderne 
rozen, ouderwetse rozen, minirozen, bodembedekkende rozen etc.

Ruim 1000 soorten rozen met kale wortel leverbaar van oktober tot
april. Ook online te bestellen via onze website. Vanaf mei ruim 500 soorten in
pot verkrijgbaar. Tevens groot assortiment vaste planten, klimplanten, heesters
en andere tuinplanten. Breng eens een bezoek aan ons sfeervol tuincentrum!

Grubbenvorsterweg 26 • Lottum • Tel. 003 177 463 16 74
www.tuincentrumlottum.nl • info@tuincentrumlottum.nl
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