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Sarcococca x humilis ‘Sarsid 3’ (Fragrant 
Valley) PBR en Sarcococca x humilis ‘Sarsid 4’ 
(Fragrant Mountain) PBR
Van februari tot april zitten deze struiken vol 
met crèmewitte bloemen. De bloemen ont-
springen aan dieprode knoppen en verspreiden 
een fantastische geur.

Fragrant Valley heeft langwerpige, glanzend 
donkergroene bladeren, die worden gedragen 
door dichtvertakte stengels.

Fragrant Mountain heeft ovale tot ronde blade-
ren, die eveneens mooi glanzend donkergroen 
zijn. Ook deze bladeren worden gedragen door 
dichtvertakte stengels.

Beide Sarcococca-soorten zijn uitermate 
geschikt om in een decoratieve pot op het 
terras of op tafel te zetten. Ook als lage smalle 
haag zijn ze een toevoeging aan elke tuin. De 
struiken zijn goed winterhard, tot -15 graden 
Celsius. Ze groeien het best in zuurminnende 

grond en hebben geen voorkeur voor zon of 
schaduw.

Rhodondendron PJM Star (PJM Elite Star) PBR
Deze Rhodondendron is een feest om naar te 
kijken, met haar prachtige paarse bloemen. En 
dat al in januari. Hij fleurt de tuin op, zowel in 
de volle grond als in een leuke pot op terras of 
tafel. De bruingroene ovale bladeren komen 
mooi uit tussen de paarse bloemen. Deze struik 
groeit uit tot een hoogte van 1 meter en een 
breedte van 60 centimeter.

Deze plant is goed winterhard; temperaturen 
tot -25 graden Celsius zijn geen enkel pro-
bleem. De struik heeft geen voorkeur voor zon 
of schaduw en gedijt prima in de winter.

Nyssa sylvatica ‘Autumn Burst’ PBR en Nyssa 
sylvatica ‘Big Lady’ PBR
Om de wintertuin compleet te maken, heeft 
Breederplants nog twee waanzinnig mooie 
bomen in het assortiment. ‘Autumn Burst’ is een 

Tips voor wat kleur en leven in een winterse tuin

Nu de feestdagen weer achter ons liggen en een nieuw jaar is begonnen, kunnen we wel wat bloei 

en vrolijkheid gebruiken. Breederplants tipt enkele winterbloeiers!

Een bloeiende wintertuin!

Sarcococca x humilis Sarsid (Fragrant Valley)

Rhododendron PJM Elite Star
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sierlijke en snel groeiende en dikkende Nyssa 
sylvatica. De groei is compact obeliskvormig. De 
bladeren zijn glanzend groen in de groeiperi-
ode en prachtig rood gevlamd in het najaar.
‘Big Lady’ is eveneens sierlijk en snel groeiend 
en dikkend. De takken zijn afhangend en de 
kroon is mooi compact.

Deze bomen zijn zeer winterhard. Beide soorten 
zijn getest door de Universiteit van Minnesota 
(Verenigde Staten) bij temperaturen ver onder 
de min 30 graden Celsius. Op dit testveld ston-
den tien nieuwe selecties, waarvan ‘Big Lady’ 

veruit het meest winterhard is, meteen gevolgd 
door ‘Autumn Burst’. Beide bomen groeien 
op elke grondsoort en zijn ook nog eens heel 
makkelijk te onderhouden. Hierdoor zijn beide 
Nyssa sylvatica-soorten de ultieme toevoeging 
aan elke grotere tuin, park of straat.

Benieuwd naar het sortiment?
Onlangs heeft Breederplants haar nieuwe 
website gelanceerd. Hierop zijn alle 
soorten gemakkelijk terug te vinden. Alle 
soorten hebben een eigen pagina waarop 
een uitgebreide omschrijving te vinden is, 
vergezeld door mooie foto’s, zelfs in 360 
graden. Tot slot is ook per soort inzichtelijk 
waar deze gekweekt wordt. 
Zie: www.breederplants.nl
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