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EU applied for 
'Moerings 4'

EU applied for 2010/2695 'F-1'

Skimmia jap. ‘Moerings 4’ PBR RUBESTA CUBA®

Skimmia jap. ‘F1’ PBR WHITE GLOBE®

Skimmia

Rubesta Cuba is een sterke 
groeier met  langwerpig, 

puntig blad. Het meest opval-
lend zijn de 10 cm grote van 
wit naar roodbruin verkleu-
rende bloemen, die in grote 
hoeveelheden op de plant 
voorkomen. De bloemaanleg 
is ongeveer drie weken eerder 
dan de meeste soorten. 
Rubesta Cuba is het meest ge-
schikt voor grotere potmaten 
of voor de snij.

De Skimmia japonica White Globe is een winterharde, 
mooi compact groeiende heester. Na tien jaar is 

White Globe ongeveer een meter hoog en 1m20 breed. In 
tegenstelling tot 'Fragrant Cloud' blijft White Globe, ook 
als het kouder wordt, mooi wit. De geur van de compacte 
bloemen lijkt een zachte zweem van een lelie. Door zijn 
compacte groeiwijze is White Globe zeer geschikt voor een 
kleinere tuin of pot.

Van Vliet New Plants is gespe-
cialiseerd in de introductie en 

het beheer van nieuwe planten, 
beschermd met kwekersrecht, en 
heeft agentschappen over de gehele 
wereld. 
Vraag ook naar de folders van andere 
bijzondere soorten uit het assortiment.



Skimmia jap. ‘Finchy’

Skimmia jap. RUBESTA JOS®

Skimmia jap. ‘Moerings 3’ PBR RUBESTA®

Skimmia jap. ‘Moerings 2’ PBR RED DWARF®

Skimmia jap. ‘Moerings 1’ PBR WHITE DWARF®

EU applied for 2010/2425 'Moerings 3' EU25936

EU applied for

EU applied for 2010/2424 'Moerings 2'

EU applied for 2009/0944 
'Moerings 1'

Skimmia japonica Rubesta is een sterke verbetering van de 
populaire ‘Rubella’. Hij heeft een dieprode bloemkleur 

en doordat de zijogen ook uitlopen en bloemen vormen 
is Rubesta een zeer volle, compacte plant. Zoals de naam 
al aangeeft is Rubesta een zeer robuuste plant, met alleen 
positieve eigenschappen. Zo loopt Rubesta ook nog eens 
drie weken eerder uit dan ‘Rubella’ en zorgt Rubesta met 
zijn sterke wortelgestel en compacte groei voor een absolute 
vernieuwing bij de Skimmia’s.

Het opvallendste 
kenmerk van ‘Fin-

chy’ zijn de zeer licht-
groene tot crèmekleu-
rige bloemknoppen die 
aan het eind van iedere 
twijg compacte pluimen 
vormen. In combinatie 
met het donkergroene 
blad vormt de plant 
een mooie verschijning. 
‘Finchy’ is ongevoelig 
voor ziektes en plagen 
en goed winterhard. 
Hij is ook geschikt voor 
pot.

Red dwarf is een laagblijvende goed vertakkende Skim-
mia met een fijn en sterk wortelgestel. De opvallendste 

eigenschap van Red Dwarf zijn de mooie diep purperrode 
bloemen. Het blad is klein en wat spits en staat met z’n 
donkergroene kleur mooi om de bloem heen. Door zijn 
compacte vorm is Red Dwarf ook uitermate geschikt voor 
kleinere potmaten.

De com-
pacte, 

zeer bloemrijke 
Skimmia japo-
nica Rubesta Jos, is 
geselecteerd op zijn 
uitbundige bloeiwijze. 
De donkerrode bloe-
men worden namelijk 
omgeven door glan-
zend donkergroen iets 
getorst blad. Rubesta 
Jos is geschikt voor alle 
potmaten.

Ook in de winter blijft 
de Skimmia japonica 

White Dwarf zuiver wit, in 
tegenstelling tot ‘Marlot’ 
die wel van kleur veran-
dert. White Dwarf is vol-
ledig winterhard, heeft een 
mooie compacte groei-
wijze en is een uitermate 
gezonde plant.


