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EU applied for

Coprosma ‘Inferno’

Coprosma

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.

Met zijn rijke en volle kleuren is Coprosma ‘Inferno’ 
welhaast de meest opvallende Coprosma. Het vurige 

oranje en rode, diepglanzende blad van ‘Inferno’ is het hele 
jaar door een absolute blikvanger in de tuin. In de herfst 
blijft ‘Inferno’ verbazen als de bladeren naar donkerrode 
tinten verkleuren. ‘Inferno’ is een absoluut probleemloze 
heester die weinig onderhoud vraagt en niet gevoelig is 
voor ziekten en plagen. Geef de plant een plaats in de zon 
of halfschaduw in goed doorlatende grond. In de winter 
moet hij beschut worden tegen de vorst. ‘Inferno’ is een 
ideale kuipplant voor het terras. Een volwassen plant wordt 
ongeveer 1,5 m hoog en net zo breed. 



Coprosma ‘Lemon and Lime’
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Coprosma ‘Fireburst’

Coprosma ‘Rainbow Surprise’

Coprosma ‘Evening Glow’

De diepglanzende gevariegeerde bladeren van de Co-
prosma ‘Lemon and Lime’ zijn spectaculair sprankelend 

gekleurd. Het eironde heldergele blad heeft mooie onregel-
matig gevormde frisgroene randen. Anders dan de overige 
Coprosma cultivars, behoudt ‘Lemon and Lime’ ook in de 
winter deze frisse kleuren. ‘Lemon and Lime’ is ongevoelig 
voor ziektes en plagen en gedijt in iedere grondsoort. Hij 
groeit in de volle zon of halfschaduw tot een compacte op-
gaande struik en is matig winterhard. ‘Lemon and Lime’ staat 
dan ook het liefst op een beschutte plaats of op het terras als 
kuipplant. Zonder snoei wordt de plant na vijf jaar ongeveer 
1,5 m breed en hoog. 

Rainbow Surprise heeft 
donkergroen blad 

en is omzoomd met een 
brede roomgele rand. De 
bladrand van ouder blad 
verkleurt verrassend naar 
rood. In de herfst ver-
kleurt het blad naar mooie 
oranjerode tinten, waarbij 
ook de groene vlekken 
zichtbaar blijven.

Het eironde blad van Coprosma ‘Fireburst’ is diep don-
kergroen met langs de omtrek een schitterend brede 

oranje rand. De rand verkleurt na verloop van tijd naar 
oranjerood en uiteindelijk naar uitzonderlijk mooi dieprood. 
In de herfst verkleurt het blad naar donkergroen met vlam-
mende dieporanje tinten. ‘Fireburst’ is met zijn oranje en 
rode tinten een vlammende verschijning in de border.

Coprosma ‘Evening Glow’ is een ontdekking uit Nieuw 
Zeeland. Hij heeft in de zomer groen eirond blad met 

gele vlekken. In de herfst en winter verkleuren de bladeren 
naar schitterende oranjerode tinten. Naarmate het kouder 
wordt kleurt het blad donkerder. Het blad van ‘Evening 
Glow’ heeft van nature een zeer diepe glans en hij wordt 
dan ook wel ‘mirror plant’ (spiegelplant) genoemd. ‘Evening 
Glow’ is licht vorstgevoelig, maar kan op beschutte plaatsen 
uitgroeien tot een heester van 1,5 m hoog en breed. Hij is 
zeer goed bestand tegen zilte wind en daarom uitzondelijk 
goed geschikt in kustgebieden. Met zijn stevige blad kan 
de wintergroene ‘Evening Glow’ droogte goed weerstaan. 
‘Evening Glow’ is ook uitermate geschikt als kuipplant of in 
pot op het terras.


