
Rozendorp Lottum opgesierd door de Week van de Potroos
24-06-2010 Voor de 4e keer vond dit jaar de ‘Week van de Potroos’ plaats in de ‘Rozenhof’ in Lottum. De VKC uit Roelofarendsveen is evenals vorig jaar gevraagd om met een
onafhankelijke, deskundige jury de producten te beoordelen. Met deze show wil men de consument laten kennismaken met de toepassingen van rozen op pot voor tuin en terras
en de roos in pot promoten.

Het is een groeiende markt met grote potentie voor de handel en andere afzetkanalen. Vele inzenders die vorig jaar ook aan deze show hebben deelgenomen, lieten zien wat prachtige kwaliteit
betekent en dat de roos in pot vele toepassingsmogelijkheden heeft. Opvallend was tevens het grote aantal inzendingen met een toename van 60% ten opzichte van 2009. Dit gaf duidelijk aan dat
er van telerszijde grote belangstelling was om de roos in pot in het zonnetje te zetten. Op dinsdag 22 juni zijn alle ingezonden potrozen door de VKC gekeurd. Voor de verschillende categorieën
waren speciale keuringscriteria opgesteld. De deelnemers aan deze show konden inzenden in de volgende vier categorieën:
* min. 5 potrozen (‘vensterbankplanten’)
* 3 rozenpotten per soort, 3-5 ltr terrasplanten
* min. 1 rozenpot per soort, > 5 ltr terrasplanten
* Totaalpresentatie Rozen in pot

In totaal werden er 174 inzendingen gepresenteerd.

In de categorie min. 5 potrozen (vensterbankplanten) werden 40 inzendingen tentoongesteld van vijf inzenders. De jury was lovend over de aangeboden inzendingen en sprak van een leuk
assortiment van goede kwaliteit en een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. In de top drie was de competitiestrijd spannend. Op de derde plaats eindigde BM Roses uit Maasland met
de roze-paarse roos Purple Jewel. De mooie compacte planten waren rijk van bloei en hadden een prima pot-plantverhouding. De inzending scoorde hiermee 9.25 punten. De tweede plaats werd
ingenomen door Boomkwekerij Vosbeek-v.d. Berg uit Lottum. De mooie donkerrode Carmen Parade werd geroemd om de zeer compacte planten met mooie bladkleur, in een uniforme partij en
behaalde 9.30 punten. Nolina Boomkwekerij BV uit Woubrugge bracht de winnaar Honora Hit. Deze witte cultivar had een prachtig contrast door de witte bloemen met donker blad en was van
goede zware en stevige kwaliteit. Dit was goed voor een score van 9.33 punten en de prijs voor ‘Beste Potroos’.

Mede door het late seizoen was dit jaar een grote toename te zien van het aantal aanmeldingen terrasrozen voor de keuring. Er werd een breed assortiment tentoongesteld tijdens de show en er
was duidelijk meer aandacht besteed aan de uniformiteit van de inzendingen.
De terrasrozen werden beoordeeld op de criteria habitus, bloeirijkheid, ziektevrij en uniformiteit.

In de categorie 3 potten 3 tot 5 liter werden de inzendingen veelal gedomineerd door de T-hybriden en Floribunda’s. In totaal werden in deze categorie 65 inzendingen aangeboden van negen
inzenders. De winnende inzendingen werden o.a. gekenmerkt door hun bloeirijkheid. Op de derde plaats eindigde de roos Dacapo van Frank Coenders uit Grubbenvorst. De rode kleinbloemige
klimroos had een bossig gewas met veel bloemknoppen en was goed uniform. Dit leverde een score op van 9.13 punten. Het Rosarium Dura Rose uit Blitterswijck wist de tweede plaats te
bemachtigen met de witte trosroos Artemis. De stevige planten met rechtopgaande groei in combinatie met zuiver witte bloemen waren enorm bloeirijk. Dit werd beloond met een score op van
9.25 punten. Het was Frank Coenders uit Grubbenvorst die ook met de eerste prijs aan de haal ging. De beste terrasroos tot 5 liter werd de roos Fiji. Deze crèmekleurige roos met roze rand werd
door de jury geroemd vanwege de teeltprestatie van het rijpheidsstadium waarin de T-hybride werd aangeboden. Elke scheut bevatte een open bloem en had veel knoppen. De mooie compacte
plantopbouw sprak ook tot de verbeelding. Dit alles bracht de score van 9.53 punten en leverde de ‘Beste Roos in Pot < 5 ltr’ op.

Bij de terrasrozen > 5 ltr. waren 55 inzendingen van zeven inzenders vertegenwoordigd. Frank Coenders uit Grubbenvorst liet wederom van zich horen en streed ook hier weer mee in de hogere
regionen. Op de derde plaats eindigde de rode roos ‘Heidefeuer’ van Rosa Mundo uit Meerlo. De goede presentatie, de mooie groeiwijze en de prachtige opvallende bloemkleur in combinatie met de
bloeirijkheid leverden een score op van 9.03 punten. Frank Coenders uit Grubbenvorst had dit jaar echter twee toppertjes ingezonden in deze categorie en kwam daardoor in aanmerking voor een
prijs. Op de tweede plaats eindigde de crème-geelkleurige Floribunda Kronprinzessin Mary. Deze inzending had iets gerekte, stevige planten met een prima pot-plantverhouding en behaalde een
score van 9.15 punten. Deze score werd nipt overtroffen door de prachtige gevuldbloemige Eden Rose ’85. Ten aanzien van deze witte cultivar met lichtroze hart sprak de jury van een zeer goede
teeltprestatie met mooie compacte, gedrongen planten, zeer uniform, gelijk van rijpte en een goede pot-plantverhouding. Met 9.18 punten werd dit de beste troef van Frank Coenders en behaalde
hij daarmee de eerste plaats en de prijs ‘Beste Roos in pot > 5 ltr’.

Voor de Totaalpresentatie Roos in Pot dongen veertien bedrijven mee naar de overwinning. Lakei Boomkwekerijen uit Lottum behaalde 9.20 punten en daarmee de derde plaats. De jury sprak haar
bewondering uit over het brede assortiment aan geurende rozen, waardoor een hele geurtafel ontstond. Daarnaast was er ook nog sprake van aparte bloemkleuren. Op de tweede plaats eindigde
Rosa Mundo uit Meerlo met 9.30 punten. De presentatie bestond uit een concept waarin de roos in vele toepassingen en ideeën werd getoond en waarbij ook meerdere typen rozen waren
toegepast. Er was goed ingespeeld op huidige trends en er was ‘voor elk wat wils’. Boomkwekerij Vosbeek- v.d. Berg BV uit Lottum had gekozen voor een strakke presentatie met een breed,
gevarieerd en prachtig assortiment met mooie potten. Deze presentatie werd beloond met een score van 9.40 punten en leverde de 1e Prijs Presentatie Rosa pot op.
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