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Onderstaande nieuwe
gewassen werden door de
keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen in 2004
beoordeeld en bekroond met
de daarbij vermelde getuigschriften.

Clematis 'Biue Sensation' (Integrifolia Groep)
Getuigschrift van Aanbeveling
WTNNERIINZENDER: G.S. Kuijf, Boskoop, 2002.
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 1 m hoog.

BLADEREN: enkelvoudig, ovaal, 7,5-11 ,5 cm lang
en 3,5-5 cm breed, top spits, voet stomp tot rond,
donkergroen.
BLOEMEN: bloemknoppen en pas geopende bloemen knikkend, geopende bloemen uitstaand tot
opstaand; doorsnede circa 7,5 cm; bestaand uit 4
tepalen, aan de top naar beneden gekruld; bij
openen zeer donker violetblauw (N92A) met
lichtere randen (N92D), volledig geopende bloemen donker violetblauw (93A) met iets lichtere
randen; meeldraden bij openen helder lichtgeel,
later Jicht crèmegeeL

GROEIWIJZE: breed opgaande, enigszins losse
struik tot circa 3 m hoog.
BLADI;REN: breed elliptisch tot eirond, 4-7 cm
lang en 3-5 cm breed; iets glanzend grijzig groen
met brede crèmewitte randen; jonge scheuten in
de herfst opvallend purpen·ood, evenal s de basis
van oudere bladeren aan de toppen van de twijgen.
BLOEMEN: Nog niet waargenomen.
Deze cultivar werd oorspronkelijk als "Satomi
Variegata" door de Japanse winner verspreid.
Deze naam bleek in strijd met de regels van de
ICNCP en de naam werd door de winner gewijzigd in 'Satomi Akatuki '. De plant heeft een gezonde, sterke uitstraling en een goede groei. Vanwege het bonte blad heeft ' Satomi Akatuki ' het
gehele seizoen sierwaarde. De opvallend gekleurde jonge scheuten geven hier in de herfst nog
meerwaarde aan.
Hoewel de planten in Nederland nog niet hebben
gebloeid, heeft de Keuringscommissie toch gemeend om ' Satomi Akatuki ' hoog te bekronen
vanwege de gezondheid en het mooie blad.

Erica carnea 'Silver Glow'
Getuigschrift van Aanbeveling

Cornus kousa 'Satomi Akatuki'
Getuigschrift van Verdienste

73. Clematis 'Biue Sensation'
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Deze nieuwe cultivar van E. carnea is één van de
zeer weinige bontbladigen. Ieder blaadje is helder
crèmekleurig (voorjaar) tot zilverwit (zomer) gerand. Met name in het vomjaar geeft dit een opvallend effect. In de late herfst begint het blad
brons te verkleuren, en ook in d~ winter houdt
deze kleur aan.
' Silver Glow' ontstond als sport in ' Praecox
Rubra' en heeft in veel opzichten dezelfde eigenschappen. Belangrijk voordeel hierbij is de bijzonder lange bloeitijd, die loopt van begin november tot in maart. Ook de breed
spreidend-opgaande groeiwijze is nagenoeg gelijk aan ' Praecox Ru bra '.

Erica xdarleyensis ' Eva Gold'
Getuigschrift van Verdienste
INZENDER: D. Boer Jr., Boskoop.
WINNER: S.C.E.A. Pépinières Roué-Cadiou,
Plouigneau (F), 2000 .
GROEIWIJZE : breed spreidend-opgaand, circa 30
cm hoog.
BLADEREN: lijnvormig, 5-7 mm lang en 1 mm
breed, licht groengeel, ' s zomers iets groener
onder invloed van intens zonlicht, 's winters
bronskleurig oranje getint.
BLOEMEN: urnvormig, ca. 6 mm lang (stijl ca. 1
mm uit de kroon stekend); donker paarsrood
(64B/D) ; kelk rozerood; helmhokjes zwartbruin;
bloeitijd februari-maart.

Deze nieuwe cultivar ontstond als zaailing van
C. integrifolia. Het is een zeer rijkbloeiende
plant die qua bloem wel wat weg heeft van ' Blue
Pirouette ' (zie Dendraflora Nr. 40, pag. 151 &
160). De toppen van de tepalen zijn sierlijk naar
beneden gebogen en de diep violetblauwe bloemen verbleken nauwelijks bij verbloeien. Door
de compacte groei van de plant past deze goed in
moderne teelten .
Hoewel er al verschillende blauwbloeiende cultivars van dit type zijn werd 'Blue Sensation'
toch als een aanvulling op het sortiment gezien,
met name vanwege de rijke bloei en goed op
klem blijvende bloemen.

INZENDER: D. Veerman Jr., Boskoop.
WINNER: Shibamichi Bonten Co. , Ltd., Japan,
2004.

INZENDER: J.D. van der Lip, Hazerswoude.
WINNER: G.K. van de Langenberg, Boskoop,
1989.
GROEIWIJZE: breed spreidend en compact, tot
circa 40 cm hoog.
BLADEREN: lijnvormig, 5-7 mm lang en 0,8-1 mm
breed, donkergroen, in het voorjaar duidelijk crèmekiemig gerand, 's zomers zilverwit gerand.
Onder invloed van lagere temperatUTen (winter)
bronskleurig gerand.
BLOEMEN: urnvormig, 7-8 mm lang (stijl 1,5-2
mm uit de kroon stekend); paarsrood (RHS-cc:
72B ; Heather Colour Chart: Hl2); kelk groengeel; helmhokjes zwartbruin; bloeitijd novembermaart.

74. Cornus kousa 'Satomi Akatuld'

De min of meer geelbladige 'Eva Gold' is een
aanvulling op het sortiment winterheide vanwege
de gezonde groei, de goede groeiwijze en de rijke
bloei. Het is een belangrijke verbetering van E.
xdarleyensis ' Jack H. Brummage ', die beduidend
zwakker groeit, minder bloeirijk is en waarvan de
bloemen lichter van kleur zijn. Ook zijn de loofkleuren van 'Eva Gold' intenser. De opgaand
groeiende 'Mary Helen' lijkt qua kleurstelling het
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meest op 'Eva Gold'. Overigens zijn ook in het
sortiment E. carnea verschillende geelbladige
cultivars voorhanden.
Hoewel het loof groengeel is, zal het in een
warme zomer niet verbranden, maar juist wat
groener worden. De combinatie van het bronskleurig oranje loof en de warm paarsrode bloemen in de winter zorgen voor een fraai beeld.
De plant werd gevonden als sport in E. xdarleyensis 'Kramer's Rote' . 'Eva Gold' is niet alleen
geschikt als tuinplant, maar kan ook prima in
plantenbakken worden toegepast.
Pierisjaponica 'Katsura'
Getuigschrift Eerste Klas

INZENDER: Gebr. G. & T. Rijkaart, Boskoop.
WINNER: Yoshimichi Hirose, Yamaguchi, Japan,
circa 1990.
GROEIWIJZE: breed opgaande wintergroene stmik,
uiteindelijk circa 1,5 m hoog, maar gewoonlijk
lager.
BLADEREN: smal elliptisch, smal omgekeerd eirond tot spatelvormig, 4-7,5 cm lang en 1-1 ,9 cm
breed, bladrand aan de bovenste helft zeer fijn
gezaagd, top spits, voet wigvormig; glimmend
donkergroen, jong blad donker purperbmin
(l83A).

BLOEIWIJZE: hangende eindstandige trossen, 4,57,5 cm lang.
BLOEMEN: bloemknoppen purperbmin (Nl86C);
bloemen umvormig, circa 9 mm lang en 7 mm in
doorsnede, donkerroze (l86B/C), iets lichter verbloeiend; bloeitijd april.
Nieuwe Pieris met een bossige, breed opgaande
habitus. De bladeren zijn glimmend donkergroen,
maar de kleur van de jonge scheuten vormt één
van de belangrijkste sierwaarden. Deze zijn zeer
opvallend donker purperbmin, een kleur die
uniek is in het Pieris sortiment. De urnvormige
bloemen verschijnen in het voorjaar in dichte
trossen. Deze zijn zachtroze en geven een goed
contrast tegen het donkergekleurde jonge blad.
'Katsura' is goed winterhard en kan zowel als
potplant als in de tuin prima worden toegepast.
Tijdens Plantarium 2003 werd deze cultivar al
met een Gouden Medaille bekroond.
Skimmia japonica 'Snow White'
Getuigschrift van Verdienste
INZENDER: Gebr. P.J. & J.A. Moerings, Boskoop.
WINNER: L.J.J. Moerings, Boskoop, 2004.
GROEIWIJZE: breed opgaand, uiteindelijk circa l
m hoog, maar gewoonlijk lager.
BLADEREN: omgekeerd eirond tot spatelvormig,

76. Skimmiajaponica 'Snow White'

6,5-8 (9) cm lang en 2,2-2,6 cm breed, gaafrandig, top spits en iets naar beneden gebogen, voet
lang wigvormig, glimmend donkergroen, bladsteel 0,4-0,6 cm.
BLOEIWIJZE: dichte pluimen, circa 11 cm lang en
circa 6,5 cm breed.
BLOEMEN: bloemknoppen rond, zeer lichtgroen
(145C/D); aan de bovenzijde later iets rozeachtig
getint ( 181 D of lichter); na openen crèmewit,
bloeitijd half maart.

echter afwijkend. De bloemknoppen, die de belangrijkste sierwaarde van deze Skimmia vormen,
verschijnen vanaf begin oktober. Ze zijn lange
tijd zeer lichtgroen en verkleuren vlak voor openen iets roze. Evenals 'Rubinetta' is ook 'Snow
White' een mannelijke plant. Er zullen dus geen
vruchten verschijnen.
'Snow White' is prima geschikt om als potplant
te worden verhandeld. De goede groeiwijze en
aparte kleur van de bloemknoppen zijn de belangrijkste troeven van deze nieuwigheid.

Deze opvallende Skimmia ontstond als sport in S.
japonica 'Rubinetta' en lijkt hier qua groeiwijze
en loof sterk op. De knop- en bloemkleuren zijn

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Summary
.
.
.
Six new plants were assessed several times dw-ing 2004 and recetved awards from the judgmg
committee of the Royal Boskoop Horticultural Society. Descriptions of the plants and their
origins are given in Dutch.

Clematis 'Blue Sensation'
Connts kous a 'Satomi Akatuki'
Erica carnea 'Si/ver Glow'
Erica xdarleyensis 'Eva Gold '
Pier is japonica 'Katsura'
Skimmia japonica 'Snow White'
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A ward of recommendation
Award ofmerit
A ward of recommendation
Award ofmerit
First class Award
Award ofmerit

75. Pieris japonica 'Katsura'
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