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Hydrangea Runaway Bride ‘Snow White

RHS Chelsea Flower Show maakt 'Plant van het 

jaar' bekend

Op de RHS Chelsea Flower Show in Londen is de nieuwe Hydrangea 

hybride Runaway Bride ‘Snow White' uitgeroepen tot "Plant van het Jaar 

2018", gevolgd door Eryngium x zabelii ‘Blue Waves' en Helianthus 

annuus SunBelievable ‘Brown eyed Girl‘. 

Runaway Bride is een nieuwe klasse Hydrangea hybride, ontwikkeld door 

Japanse veredelaar Ushio Sakazaki. De variëteit bloeit niet alleen aan 

het einde van de stengels, maar ook aan alle zijknoppen van het vorige 

seizoen. 

Vrijwel alle hortensia cultivars bloeien op zogenaamde terminale 

knoppen, die zich in het voorgaande jaar ontwikkelden. Runaway Bride 

bloeit niet alleen van deze eindknoppen, maar ook van vrijwel alle laterale 

knoppen langs de elegante, gebogen stelen. De zijknoppen produceren 

2-3 paar bladeren, daarna de bloemkoppen. 

Geen enkele andere hortensia-variëteit op de markt zou een vergelijkbare 

bloeiwijze kennen. De schermvormige bloemen zijn omringd met grote, 

elegante steriele bloemblaadjes in zuiver wit, vaak met een roze tint bij 

koeler weer.  

In de link meer foto's

In het seizoen 2018 is RUNAWAY BRIDE® alleen verkrijgbaar via 

postorderbedrijven (Baldur Garten, Thompson & Morgan); de officiële 

retail-lancering met verkoopbare planten is gepland voor de lente van 

nieuws zoeken vacatures foto's agenda contact
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Weer & verkeer

2019. Vanaf 2019 is de plant verkrijgbaar in Nederland bij o.a. van Son & 

Koot uit Kaatsheuvel en de Jong Plant B.V. uit Boskoop

Cultivaris GmbH is de licentiegever voor deze variëteit in Europa. 

Cultivaris GmbH werkt ook nauw samen met Media Concept Schweiz en 

Gregg Marketing om een pan-Europese marketingcampagne te creëren 

en te implementeren - zowel op B2B- als B2C-niveau - met verschillende 

POS-materialen, bedrukte potten, etiketten, enz.

Voor meer informatie: 

Cultivaris

Garry Grüber

M: +49 173 1682 846

E: garry@cultivaris.com

www.cultivaris.com
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28-5-2018 Eerste noviteiten voor noviteitenkeuring Garden Trials and Trade 

aangemeld

25-5-2018 Sneak Peek FlowerTrials #2

24-5-2018 Piet Vijverberg presenteert Wedding Orchid

18-5-2018 Sneak Peek FlowerTrials #1

18-5-2018 HBA introduceert koninklijke snijhortensia

16-5-2018 "Je moet er een beetje gevoel voor hebben"

15-5-2018 Nieuwe bio-orchidee Curliez

14-5-2018 Op zoek naar een alternatief voor de chemische lijmplug

3-5-2018 Slowaakse president doopt nieuwe tulp

1-5-2018 Syngenta presenteert nieuwe Impatiense walleriana serie Imara

30-4-2018 "Een stapje dichterbij de perfecte lelie"

30-4-2018 Geranium Calliope op Nederlandse markt gelanceerd

19-4-2018 Nieuwe santini geïntroduceerd

19-4-2018 Tantau-rozen: Kant en klare tuinrozen

18-4-2018 "Honey Avalanche+ gaat goed samen met witte roos" 

13-4-2018 Veel belangstelling voor productpresentatie Select Breeding bij Hoven 

en de Mooij

12-4-2018 Pelargonium Calliope debuteert in Robs Grote Tuinverbouwing

10-4-2018 Eerste Turkse anjer met een handelsmerk

27-3-2018 VS: Walmart vraagt patent aan voor 'bestuivingsdrone'

20-3-2018 Berry Bux: nieuwe sierplant vol eetbare blauwe bessen
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