Japanse Azalea
een overzicht van het
sortiment
A.J. Laros

Op Nederlandse kwekerijen worden
honderden verschillende Japanse
Azalea's gekweekt. Een gedeelte
wordt in de volle grond geteeld,
anderen uitsluitend in pot.
Gedurende een aantal jaren heeft
de keuringscommissie van de
KVBC ruim 250 cultivars naast
elkaar opgeplant en vergeleken.
Dit artikel geeft een overzicht van
het grote sortiment.
Naast beschrijvingen van een groot
aantal cultivars wordt onder andere
de rijke cultuurgeschiedenis belicht
en wordt een indeling van cultivars
gegeven zoals in praktijk vaak wordt gebruikt. Tevens is een aanbevolen
sortiment samengesteld.
Japanse Azalea's zijn lage, brede (half-)wintergroene struiken. De bladeren zijn gewoonlijk
klein, breed eirond en vaak bruinrood getint. De
bloemen staan in trosjes bijeen, zijn trechtervormig en komen voor in vele kleuren zoals wit,
rose, rood en paars; geel en blauw komen niet
voor. De bloeitijd is van eind april tot begin juni.

Geschiedenis
Wintergroene Azalea's worden meestal Japanse
Azalea's genoemd daar zij diep met de Japanse
cultuur verweven zijn. De eerste bronnen vinden
we in het gedichtenboek van Mannyoshu uit
759. Het eerste boek over Azalea's dat in Japan
verscheen was getiteld "Kadan Komoku" (1681)
met beschrijvingen van 317 cultuurvariëteiten en
15 soorten. In 1692 verscheen "Kinshu Makura", een monografie geschreven door de Japanse
tuinman Ito Ihei. Dit vijfdelige werk beschreef
332 verschillende Azalea's, 171 geclassificeerd
als Tsutsuji en 161 als Satsuki Azalea's. Zowel
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in 1733 als in 1849 verscheen er een herdruk van
dit werk onder de naam Cho Sei Karin Sho. In
Japan onderscheidt men nog steeds Satsuki en
Tsutsuji Azalea's als basis classificatie.
De Tsutsuji Azalea's bevatten die Azalea's die
bloeien voor- of gelijktijdig met de ontwikkeling
van het nieuwe blad. Satsuki betekent vijfde
maand en refereert aan een oude maankalender
die in Japan rond 1870 in gebruik was. Deze
vijfde maand correspondeert met onze maand
juni; deze groep bloeit dus een maand later dan
de Tsutsuji Azalea's.
Japanse Azalea's kwamen ook in China, Korea
en andere Aziatische landen in cultuur door toedoen van boeddhistische monniken.
Met de komst van de westerse wetenschap onder
leiding van de Jezuïeten en de Nederlandse apothekers c.q. plantenverzamelaars werden wetenschappelijke namen toegevoegd aan de Japanse
namen. Dit leidde tot vele synoniemen en grote
verwarring bij de introducties in Europa.

Taxonomie
Binnen het geslacht Rhododendron vallen de Japanse Azalea's binnen het subgenus Tsutsusi,
sectie Tsutsusi met daarin R. indicum, R. kaempfe ri, R. kiusianum, R. macrosepalum, R. nakaharai, R. noriakianum, R. serpyllifolium en R. simsii als bekendste soorten.
Een zeer belangrijk standaardwerk, dat ook in
deze publicatie is gebruikt als basis voor de
soortsindeling is: The Genus Rhododendron It' s classification & synonymy; uitgave van de
Royal Botanical Garden Edinburgh, 1996.
Keuring sortiment
De keuringscommissie achtte het zinvol om het
gekweekte sortiment bijeen te brengen en te vergelijken. In 1996 werd gestekt van al het verzamelde materiaal, totaal 277 cultivars. Dit werd
opgepot bij de Fa Sluiter in 1996 en in 1998 voor
twee jaar uitgezet om te kunnen worden beoordeeld op groeiwijze, knopzetting, bloemvorm en

bloemkleur. In de herfst van 1998 en 1999 werden de planten beoordeeld op groeiwijze en de
kwaliteit van het blad. Er werd ook gekeken naar
de gevoeligheid voor oortjes- en bladvlekkenziekte. Door allerlei omstandigheden is deze
keuring niet goed uit de verf gekomen en is de
keuring een jaar verlengd. Dat kwam echter de
planten niet ten goede. In het voorjaar van 2000
zijn, met name de bloemen, beoordeeld in de
collectie van Fa C. Esveld. De planten staan daar
als onderbeplanting in de Acer collectie, het
Aceretum, en hebben ze niet alle de optimale
omstandigheden. Daardoor is het niet gekomen
tot een echt keuringsrapport. Wel is aan de hand
van de opgedane ervaringen en de praktijkervaringen van de diverse keuringscommissieleden
een aanbevolen sortiment samengesteld.
Bij Azalea's kunnen verschillende bloemvormen worden onderscheiden.

Bloemvormen Azalea
Normale bloem

Bestaat uit een enkele bloem met vijf kelk- en kroonbladen en vijf
meeldraden

Gevulde bloem

Ontstaat als gevolg van een vergroeiing van meeldraden die tot
kroonbladeren zijn vergroeid (petaloidie) .

Stervormige bloem

Als de dubbele kroon over een hoek van ongeveer 30 graden gedraaid is. Dit bloemtype is bij veel cultivars als sport ontstaan maar
is vrijwel geheel uit de cultuur verdwenen omdat het publiek er niet
veel belangstelling meer voor heeft.

Half gevulde bloem

Onêstaat als de vergroeiing slechts voorkomt bij enkele meeldraden.

Hose-in-hose

Ontstaat indien de, gewoonlijk groene en onopvallende, kelk sterk
vergroot is en de kleur van de kroon aanneemt. Deze is ook 30 graden gedraaid ten opzichte van de kroon. In het Duits noemt men dit
Dopppelkronigkeit, hoewel het in feite om de kelk gaat. In het Nederlands noemt men dit ook wel het "Hexe" type. Dit is de naam
van een cultivar die zo'n gemetamorfoseerde kelk heeft. Daar de
Engelse naam, hose-in-hose, de meest verspreide en bekendste is
zal deze verder worden aangehouden.
De overige drie bloemtypes zijn gevulde, stervormige en halfgevulde bloemen met hose-in-hose kelk, die uit kruisingen kunnen ontstaan. Zij worden in West Europa nauwelijks gekweekt omdat men
zulke bloemen te zwaar vindt. In de Verenigde Staten worden ze
wel geteeld.
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Figuur 1: Diverse bloemvormen Azalea met Engelse term.

Belangrijkste soorten in cultuur
Een beschrijving van de belangrijkste soorten in
cultuur, waarvan een aantal vaak gebruikt is bij
het kruisingswerk.
R. eriocarpum (Hayata) Nakai
syn. R. tamure (Makino) Masan
Deze soort is zowel in het wild als in cultuur
zeldzaam. Ze komt voor in het zuiden van Kyushu, op Yakushima en de Tokara eilanden en
groeit van zeeniveau tot op rotsige berghellingen. Het is een lage compacte, opgaande groeier. De zomerbladeren zijn rond tot omgekeerd
eivmmig tot 2,5 cm, de lentebladeren elliptisch.
De Japanse naam is "Maruba-satsuki" wat satsuki met ronde bladeren betekend. De bloemen
staan alleen of met twee bij elkaar en zijn (purper)rood, roze en soms wit. De soort is verwant
aan R. indicum, die over het algemeen op wat
grotere hoogte voorkomt. Op het eiland Yakushima overlappen beide soorten elkaar en zijn er
natuurlijke hybriden ontstaan. Omdat deze soort
minder winterhard is, is zij minder van belang
voor onze tuinen.

40

R. indicum L.
Deze soort is inheems in het zuiden van Japan op
Honshu, Shikoku, Kyushu en Yakushima en
komt voor tot op een hoogte van 2000 m. Het is
een dicht vertakte struik tot 1,80 m hoog. Bloemen 1-2 bijeen, breed trechtervormig en 5-6 cm
in doorsnee met 5 meeldraden. De bloemkleur
varieert van roze, purper- tot helderrood en zelfs
wit. De bladeren zijn groter dan die van R. eriacarpum en verkleuren naar rood in de winter.
De Nederlanders brachten in 1860 deze plant via
Batavia en Java naar Nederland. In 1833 was er
een herintroductie van deze soort in Engeland en
kwamen er meer kleurvarianten vanuit China.
Met deze R. indicum wordt niet de Indische of
Kamerazalea bedoeld, die behoort tot de (veel
zachtere) soort R. simsii.
R. kaempferi Planchon
Deze soort is inheems op Hokkaido, Honshu,
Shikoku, Kyushu en zuidwaarts tot op Yakushima en groeit in open bossen en struikvegetaties
en op zonnige, grazige hellingen tot 1600 m. Het
zijn groenblijvende, of in koudere streken blad-

verliezende, tot 3 m hoge, opgaande struiken
met elliptische tot ovale, tamelijk dunne bladeren. Er staan twee of drie bloemen bij elkaar,
4,4-6,4 cm groot met vijf meeldraden, de bloemkleur variërend van zalmrood of roze(rood) tot
wit. Daar de bloemen in de zon snel verkleuren
naar vuilwit plant men deze soort bij voorkeur in
de (half)schaduw.
In het noorden van Japan, waar de soort geïsoleerd voorkomt, is de soort zeer constant met
helder oranjerode bloemen en in de winter afvallende bladeren. In midden Honshu hybridiseert
de soort gemakkelijk met R. macrasepalum, terwijl in het zuiden, in de laagvlakte van het Kirishima gebergte, tussenvormen en hybriden voorkomen met de hoger in de bergen voorkomende
R. kiusianum . Hieruit ontstond ook R. x obtusum,
de Kurume Azalea.
Zo'n 100 jaar geleden werd deze soort nog beschouwd als een variëteit van R. indicum L.
R. kaempferi werd geïntroduceerd door professor
Sargent die in de herfst van 1892 zaden naar het
Amold Arboretum stuurde, en twee jaar later
naar Kew Gardens. De plant is vernoemd naar
Engelhert Kaempfer, een Nederlandse koopman
die veel Japanse planten rond 1690 heeft geïntroduceerd. In Japan noemt men deze plant Yama
tsutsuji wat Bergazalea betekent.
R. kiusianum Makino
Dit is een endemische soort van het Japanse eiland Kyushu, vooral voorkomend op een hoogte
van 600-1700 m in weiden en tussen dwergdennen, op de berg Nishi-Kirishima, een actieve vulkaan. Het is een compacte struik, zelden hoger
dan 30 cm, soms tot 0,60(-1) m hoog, breder dan
hoog. De plant is meestal bladverliezend met tot
2 cm kleine, elliptische blaadjes die in de herfst
meestal naar geel verkleuren. Er staan twee of
drie trechtervormige bloemen bij elkaar, 1,8-2,5
cm groot en de bloemkleur varieert van paars,
rood, purperroze, roze of wit. De bloemkelk is
bedekt met korte, roodbruine haren. De kloon die
in Nederland in de handel is bloeit paars.
De plant is voor het eerst beschreven door Maximowicz in 1870 als R. indicum var. amaenum f.
japanicum van planten verzameld op de berg
Unzen in centraal Kyushu.
In 1908 veranderde Makino de naam in R. indicum var. japanicum om hem vervolgens in 1914
de status van species te geven. De soort werd in
cultuur gebracht door E.H. Wilson, die in de
herfst van 1918 zaden verzamelde op de berg
Nishi-Kirishima. Hij stuurde die zaden naar het
Amold Arboretum (USA) en later naar Engeland.
De soort valt op door zijn betrekkelijk late bloei,

de zeer wijdopen staande bloemkroon en de
paars tot dieproze kleur. Zij komt van hogere en
koudere streken en is daarom beter winterhard
dan andere soorten. Deze plant is ideaal voor de
kleinere tuin.
R. mucronatum G. Don
In 1768 beschreef Burmann deze soort in zijn
Flora Indica, aan de hand van gecultiveerde
planten die op Java voorkwamen. Deze tuinvorm, nu bekend als R. mucronatum var. mucronatum is nooit in het wild gevonden maar
wordt al 300 jaar gekweekt in Japan en China.
Kenmerkend zijn de zuiver witte bloemen. Ongetwijfeld zijn het de Nederlanders geweest die
met hun schepen deze planten uit Nagasaki meegenomen hebben. Deze zeer winterharde struik
is in Nederland al voor 1900 bekend geweest
onder de naamAzalea ledifalia 'Alba'. De in het
wild voorkomende exemplaren van deze soort
staan bekend als R. mucranatum var. ripense.
R. mucronatum var. ripense (Makino)
E.H.Wilson.
/
Dit is een (half)wintergroene struik van 1,5-2 m,
zelden 3 m hoog, waarvan de twijgen en de bladstelen dicht behaard zijn. De bladeren zijn elliptisch of langwerpig elliptisch, 3-6 cm lang en
aan beide zijden dicht behaard, de zomerbladeren zijn kleiner. Bloemen 1-3 bijeen, geurend,
licht paars tot roze, tot 5 cm groot, met 10 ( soms
7 of 9) meeldraden.
Het natuurlijk verspreidingsgebied is in het zuidwesten Honshu, Shikoku en noordoost Kyushu
op rivieroevers .
R. nakaharai Hayata
Deze soort groeit van nature in bergweiden van
N. Taiwan op een hoogte van 2000 tot 3000 m.
Het zijn platgroeiende struiken van 10-50 cm
hoog, zelden hoger. Bladeren elliptisch tot langwerpig omgekeerd eirond tot 1,5 cm lang. De
bloemen staan in één of drie eindstandige clusters en zijn trechtervormig, tot 2 cm lang met tien
meeldraden, oranjerood of rood. Deze soort werd
ontdekt door de Japanse plantenverzamelaar G.
Nakahara in juli 1905 op de berg Shichiri in het
noorden van Taiwan en werd in 1941 geïntroduceerd door D. Hiranuma, die zaden naar de Royal
Botanical Garden in Edinburgh stuurde.
R. x obtusum Hort.
.
syn. R. abtusum (Lindl.)Planch
Deze plant is ooit als soort beschreven, maar IS
een hybride van R. kaempferi x R. kiusianum , of
mogelijk een tuinvorm van R. kiusianum . Het
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zijn lage, veel vertakte struiken die zelden hoger
worden dan 1 m, meestal lager, soms ook bijna
kruipend. De voorjaarsbladeren, die 's winters
afvallen, zijn elliptisch tot langwerpig elliptisch
tot 3 cm lang. De zomerbladeren, die uitkomen
nadat de bloemen open zijn en in de winter aanblijven, zUn omgekeerd eivormig en stomp, donkergroen van boven en glimmend.
Bloemen 2-3 bijeen, ongeveer 2-3 cm in doorsnede met vijf meeldraden, in kleur sterk variërend van roze tot helder rood en oranje rood. De
bloeitijd is begin mei.
Een oranjerode vorm, die in Japan bekend stond
als 'Kirishima' werd door Robert Portune gevonden in de Pou shan tuinen nabij Shanghai.
Hij stuurde planten naar de tuinen van de Royal
Horticulture Society in 1844. Lindley beschreef
deze tuinvorm als Azalea obtusa maar later
bleek dat het hier om een van de vele vormen
ging van de zeer variabele R. x obtusum.
R. serpyllifolium Miq. -Tijm Azalea
Dit is een kleine, dichte struik tot I m hoog. Het
natuurlijk verspreidingsgebied is Honshu, Shikoku en Kyushu waar zij groeit op goed gedraineerde vulkanische grond. De bladeren zijn
klein, 0,5-2 cm lang, de roze bloemen zijn tot 2
cm lang. Verlangt een beschutte standplaats.
R. stenopeta/urn (Hogg.) Mabb.
syn. R. macrosepalum; R. linearifolium
Een soort waarover de nodige naamsverwarring
is geweest (zie synoniemen).
In Nederland wordt op beperkte schaal de cultivar
R. stenopeta/urn 'Linearifolium' (de Spin Azalea)
gekweekt (voor beschrijving, zie cultivars).
R. yedoense Maxim.
syn. R. 'Yodogawa'
Deze soort is voor het eerst beschreven aan de
hand van een gekweekte plant, nu bekend als R.
yedoense var.yedoense: GroeiwUze opgaand tot
1,5 m hoog. Bloemen mauve kleurig, dubbel in
trossen van 1-3 stuks. De bloem is geheel dubbel, niet alleen de meeldraden zijn tot kroonblaadjes vergroeid, maar ook de stamper is vergroeid. Het is dus onmogelijk om deze plant
voor kruisingen te gebruiken. Deze bijzonder
winterharde struik werd voor het eerst door de
Japanners tentoongesteld op de Internationale
Tentoonstelling te Leningrad, Rusland in 1884.
R. yedoense var. poukhanense (H.Lev.) Nakai
syn. R. poukhanense Lévl.
Deze Koreaanse Azalea werd het eerst beschreven door Léveillé in 1908 als R. poukhanense.
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Het is een bladhoudende, maar in koudere klimaten een bladverliezende soort met eivormige
tot lancetvormige bladeren met een grijsbruine,
zachte beharing.
Hoogte tot 60 cm en ongeveerd even breed. De
bloemen staan met twee of vier bij elkaar; deze
zijn licht violet met rode macule en licht geurend.

Indeling van cultivars
Er zijn voor Japanse Azalea's vele namen van
groepen in omloop, zoals de Glen Dale, Kaempferi, Malvatica, Vuykiana, en de Kurume hybriden. Vaak zeggen deze groepsoamen iets over de
herkomst van de planten (winner en/of oudersoorten). Qua kenmerken zijn de afbakeningen
van de groepen vaak niet helder, waardoor het
gebruik van deze groepsnamen een beperkte
waarde heeft.
De nu volgende indeling wordt in praktijk veel
gebruikt. Het zorgt voor een beter overzicht voor
producent en consument. Vooralsnog worden
alle Japanse Azalea's ondergebracht in de cultivargroep Japanese Azalea. Wellicht dat op termijn onder genoemde indeling geheel of gedeeltelijk kan worden gebruikt voor een nieuwe
indeling in cultivargroepen.
1: R. kiusianum en hybriden
Zeer kleinbladig en kleinbloemig, laagblijvend,
meestal niet hoger dan 0,50 cm. Over het algemeen veel blad verliezend maar goed winterhard. Voor het vallen van het blad verkleuren de
bladeren (meestal) naar geel. De meeste vertegenwoordigers uit deze groep zijn uitstekende
potplanten.
In deze categorie vallen onder andere de zogenaamde Diamand Azalea' s. Deze zijn ontstaan
uit een aantal kruisingen met R. 'Multiflorum'
en afstammelingen van R. kiusianum gemaakt in
de jaren 60 van de vorige eeuw door Carl Fleischmann uit Wiesmoor, Duitsland.
Een tweede belangrijke groep Japanse Azalea's
die in deze categorie vallen zijn de zg. Geisha
Azalea's. Rond 1950 heeft George Arencts uit
Wuppertal-Ronsdorf (Duitsland) deze planten
geselecteerd uit zaailingen van een onbekend
ouderschap. Waarschijnlijk zit hier bloed in van
R. kiusianum. De planten hebben smalle, behaarde bladeren en een compacte, enigszins bolvormige groeiwijze. Ze werden geïntroduceerd in
de begin jaren 60 van de vorige eeuw onder de
verzamelnaam "Geisha", bijvoorbeeld 'Noriko'
(syn. ' Geisha Karmin'). Zie ook lijst met synomemen.

24 R. 'Fumiko' ('Geisha Purperrosa')
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Cultivars:
'Amoena'
'Amoena Coccinea'
'Amoena Leonardslee'
' Beni-zakura'
'Cascade'
'Chigo-getsu'
'Doubrava'
'Fumiko'
'Hanako'
'Hane-komachi '
'Hane-otome '

'Haruko'
'Harusame'
'Hiroko'
'Kanpai'
kiusianum 'Albiflorum'
kiusianum var. alpinum
kiusianum 'Best Pink'
kiusianum 'Hinode'
kiusianum 'Komo-kulshan'
kiusianum 'Multiflorum'
kiusianum 'Shio Pink'
'Kiyo-hime'

2: Kurume Azalea
In de 19e eeuw is in Japan een groot aantal cultivars ontstaan door het kruisen van R. kiusianum met R. kaempferi. Deze staan bekend als de
Kurume Azalea's, naar de Japanse plaats Kurume op Kyushu waar veel kruisingswerk is verricht.
Vijftig van de beste (van de 250) zijn in 1918
door E.H. Wilson van het Arnold Arboretum in
Amerika geïntroduceerd en staan bekend als
Wilsons Fifty. Halverwege de twintigste eeuw
werden talrijke hybriden gekweekt op Glen Dale,
Cultivars:
'Addy Wery'
'Aladdin'
'Allotria'
'Asa-gasumi'
'Aya-kammuri'
'Beni-setsu'
'Betty Ann Voss'
'Canzonetta'
'Charm ofFlowers'
'Detronia'
'Edna Bee'
'Elly'
'Ennepe'
'Esmeralda'
'Estrella'
'Explorer'
'Favorite'
'Fiena'
'Fridoline'
'Gaiety '
'Gosho-zakura'
'Granada'
'Hana-asebi'
'Hatsugiri '
'Helena'
'Hilda Niblett'
'Hino Crimson'
'Hinode-giri'
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'Hinode-no-kumo'
'Hinode-no-taka'
'Hino-mayo'
'Hisako'
'Honkiri-shima-tsutuji'
'Ima-shojo'
'Iroha-yama'
'Izumi-kawa'
'Izumi-no-mai'
'Kasugano'
'Kasumi-gaseki'
'Katsura-no-hana'
'Kinugayo'
'Kiritsubo'
'Koenigstein '
'Kokinshita'
'Kokka'
'Kono-hana'
'Kumiko'
'Kure-no-yuki '
'Kuru-magaeshi'
'Lilliput'
'Little Beauty'
'Maruschka'
'Mayafujin'
'Melina'
'Michiko'
'Mie-no-umi'
'Mio-no-homare'

'Komachi'
'Maioogi'
'Mangetsu'
'Miyagino'
'Momoko'
'Purpurkissen'
'Purpurtraum'
'Takako'
'Tsurumi'
'VItava'

Maryland, door het Plant Introduetion Station.
Deze planten zijn kleinbladig en kleinbloemig,
tot 1 m hoog. De meeste van deze planten hebben twee soorten bladeren namelijk de grote
voorjaarsbladeren, die direct na de bloei verschijnen en dan in de winter afvallen, en de kleinere zomerbladeren die aanblijven gedurende de
winter. Hierdoor vormen zij een interessante
groep tussen de bladverliezende Rhododendrons
en de bladhoudende "echte" Rhododendrons. In
zachtere klimaten behouden zij echter meer blad
dan in koudere streken.
'Mizu-no-yamabuki'
'Morava'
'Nani-wagata'
'Niagara'
'Nico'
'Noriko'
'Olga Niblett'
'Omoi-no-sora'
'Orlice'
'Panda'
'Patricia Barthold'
'Polar Bear'
'Portknap'
'Rashomon'
'Rokoko'
'Rosalind'
'Sabine'
'Sankou'
'Satschiko'
'Sazava'
'Schauenstein'
'Scout'
'Silvester'
'Silvia's Joy'
'Snow'
'Sophie Scholl'
'Spring Beauty'
'Suetsumu'
'Suigetsu'

'Surprise'
'Susono-no-ito'
'Takachiho'
'Tama-beni'
'Tomella'
'Victorine Hefting'
'Viking'
'Waka-kayede'
'Weesenstein'
'Wildenstein'
'Yuki-botan'
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3: Grootbloemige Japanse Azalea
Deze groep bevat vele hybriden waarvan het ouderschap vaak onbekend is, of dat deze zo vaak
zijn doorgekruist dat ze niet meer in de bovenstaande groepen passen. De meeste zijn sterk
groeiend en vaak veel blad verliezend.
De Boskoopse kweker Aart Vuyk van de voormalige firma Vuyk van Nes heeft vanaf 1921
veel Azalea's gekruist met het doel om beter
winterharde, groenblijvende Azalea's met groteCultivars:
'Adonis'
'Ageeth'
'Alice'
'Ampo'
'Anne Frank'
'Aphrodite'
'Ardeur'
'Beethoven'
'Bemina'
'Biazcheck'
'Blaauw's Pink'
'Blue Danube'
'Boudoir'
'Brilliant'
'Brunella'
'Buccaneer'
'Campfire'
'Chippewa'
'Christina'
'Desiree'
'Double Beauty'
'Elsee Lee'
'Everest'
'Excelsior'
'Fedora'
'Florida'
'Fugen-no-tsuki'
'Gabriele'

'Galathea'
'George Arends'
'Girard's Rose'
'Gotthard'
'Haku Red'
'Helen Curtis'
'Johann Sebastian Bach'
'Johanna'
'John Caims'
'John P. Alberts'
'Joseph Haydn'
'Jura'
'Kermesina'
'Kermesina Alba'
'Kermesina Rose'
' Labe'
'Ledicanense'
' Lilac Time '
'Loma'
'Louisa'
'Luzi'
'Madame van Hecke'
'Magnifica Rosea'
'Mahler'
'Malvatica'
'Marie' s Choice'
'Matterhom'
'Mevrouw Boussaer'
'Mimi'

4: R. nakaharai en hybriden
Deze groep planten hebben een bijna kruipende
habitus en alleen in de kleuren rood, roze of
oranje. De opvallende habitus van deze planten
Cultivars:
'Alexander'
indiatm 'Macranthum'
'Late Love'
'Lemur'
nakaharai 'Deep Orange '
nakaharai 'Exbury Orange'
nakaharai ' Joseph Hili'

re bloemen te verkrijgen. Voor die grotere bloemen werden "Mollis" hybriden gebruikt. Uit
deze kruisingen is een groep naar componisten
genoemd ontstaan zoals 'Johann Sebastian
Bach', 'Joseph Haydn', 'Mozart' en 'Schubert',
maar ook 'Vuyk's Scarlet' en Vuyk' s Rosyred'.
De meeste grof groeiende zijn minder geschikt
voor de teelt in pot, maar wel prima voor in de
vollegrond.

'Moederkensdag'
'Mozart'
'Nancy of Rob in Hili '
'Noordtiana'
'Nordlicht'
' Orange Beauty'
'Palestrina'
'Perle d' Ambre'
'Purple Splendor'
'Red Beauty'
'Red Pimpernel'
'Rubinetta'
'Rubinstern'
'Salmon King'
'Schneeglanz'
'Schubert'
'Signalglühen'
'Simplon'
' Squirrel'
'Stewartstown'
'Tit Willow'
'Tousen
' Velvet Gown'
'Vuyks Rosyred'
'Vuyk's Scarlet'
' White Lady'
'Willy'
' Yuka'
'Zampa'

kan een goede aanwinst zijn voor (heide)tuinen.
Ze kunnen zelfs gebruikt worden voor "hanging
baskets". De winterhardheid is goed.

nakaharai 'Michael Hili'
nakaharai 'Mnt Seven Stars'
nakaharai 'Wintergreen'
'Pink Pancace'
'Red Fountain'
' Wombat'

5: Satsuki Azalea's
In Japan zijn de Satsuki Azalea' s het meest populair vanwege hun grote verscheidenheid in
bloemvorm en bloernkleur. Deze hybriden stammen hoofdzakelijk af van R. indicum en/of R.
tamure. Met name de hybriden van R. indicum
worden in Japan veel gebruikt voor heggen en de
'ultivars:
'Blue Moon'
' Chinzan'

'Choraku'
' Eikan'
'Etoile de Zaffelare'

6: Overige Azalea's.
Een kleine groep van wilde soorten en selecties
daaruit. Over het algemeen vragen zij meer zorg
dan de hybriden.

'Genera! Wave!!'
'Gumpo Fancy'
'Vida Brown'

Cultivars:
'Polypetalum'
' Mucronatum'

Beschrijvingen van de cultivars
(De bloemen zijn enkel, tenzij anders aangegeven)
R. 'Addy Wery' (H. den Ouden & Zoon, Boskoop, 1940)
syn. R. ' Mrs. Werry'
Groeiwijze dicht, breed opgaand. Bloemen
bloedrood met oranje macule. Vroeg bloeiend en
goed winterhard. Kruising 'Malvatica' x ' Suetsumu'.

Groeiwijze onregelmatig. Bloemen diep oranjerood, macule diep lila rood, t>rg laat bloeiend.
Kruising R. nakaharai x 'Kin-no-sai' . Intr.
USA: Mrs J. Hili, Massachusetts.

R. 'Adonis' (Felix en Dijkhuis, Boskoop, 1952)
Groeiwijze compact en breed uitgroeiend. Bloemen hose-in-hose, wit, gefranjerd. Kruising
'Truus' x ' Azuma-kagami'.
R. 'Ageeth' (Hugo T. Hooftman, Boskoop,
1970)
Groeiwijze zeer breed opgaand, min of meer
compact. Bloemen gefranjerd, dieporanje met
zeer zwakke, bruinrode macule. De bloemen
verkleuren niet of nauwelijks in de zon. Sport
van ' Vuyk's Scarlet' . Verkreeg een Getuigschrift van Verdienste in 198 1.
R. 'Aiaddin' (Wm. C. Hage & Co., Boskoop,
1943)
Groeiwijze breed, matig opgaand. Bloemen
lichtrood met onduidelijk honingmerk. Verkreeg
in "Rhododendrons en Azalea's (1954) drie sterren; in Dendraflora no. 6 (1 969) nog twee. Vanwege de matige winterhardheid alleen gebruikt
als potplant.
R. 'Alexander' (Dr. Tsuneshige Rokuju, Tokyo,
Japan, vóór 1960)
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traditionele Japanse vormsnoei zoals bonsai. Ze
zijn grootbloemig en de winterhardheid is over
het algemeen veel minder dan die van de Tsatsuki Azalea' s. De meeste voldoen redelijk in ons
klimaat mits ze op een beschut plekje worden
geplant.

27 R. 'Ageeth'
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29 R. 'Beethoven'
R. 'Alice' (C.B. van Nes (J. Blaauw & Co), Boskoop, 1922)
Groeiwijze compact en laag. Bloemen zalmrood
met donkere macu1e. Een nadeel is dat het schot
vaak boven de bloemen zit. Kruising R. kaempferi x 'Malvatica'.
R. 'Allotria' (Joh. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1984)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen lila met
donkerder rand. Kruising 'Rubinette' en
' Vuyk's Scarlet' .
R. 'Amoena' (Shanghai, rond 1850)
syn. R. obtusum 'Amoenum' .
Groeiwijze breed met opgaande takken, zeer
dicht. Bloemen hose-in-hose, levendig paars. De
bloemen lijken veel op die van R. kiusianum .
Deze uit Shanghai afkomstige plant werd in
1850 door Robert Fortune in Engeland geïntroduceerd. Hoewel men dacht dat het om een Chinese plant ging was het toch een Japanse plant;
valt onder R. x obtusum Hort.. Hierin zit bloed
van R. satense, R. kiusianum en R. kaempferi.
R. 'Amoena Coccinea' (rond 1850)
syn. R. 'Coccinea' ·
Groeiwijze laag en breed, zeer dicht vertakt.
Bloemen hose-in-hose, licht karmijnrood. Kleur
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kan teruglopen. De herkomst van deze plant valt
niet meer te achterhalen, maar is waarschijnlijk
rond 1860 ontstaan als sport aan R. 'Amoena' .
Als potplant moeilijk te vormen.
R. 'Amoena Leonardslee' (Lenardslee Gardens, Lower Beeding, Sussex, Engeland, ca.
1950)
Groeiwijze laag en breed, zeer dicht vertakt.
Bloemen hose-in-hose, paars.
R. 'Ampo' (België vóór 1990)
Groeiwijze tot I m hoog en even breed. Bloemen
rozerood.
R. 'Anne Frank' (W.G. Nagel, Duitsland, na
1970)
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bladeren
rood in de herfst Bloemen roze met zwak roze
randen. Kruising 'Moederkensdag ' x 'Multiflorum '. Nog steeds gekweekt in pot, matig gevoelig voor oortjesziekte.
R. 'Aphrodite' (Glenn Dale, Maryland, rond
1950)
Groeiwijze breed spreidend opgaand tot 1,50 m
hoog. Bloemen licht purperroze met een onopvallende blos. Kruising 'Malvatica' x R. indicum .

R. 'Ardeur' (België)
Groeiwijze tot I m hoog en even breed. Bloemen
oranjerood.
R. 'Asa-gasumi' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Rosy Mom'
Groeiwijze compact en breed uitgroeiend. Bloemen hose-in-hose, helder roze ; een bijzondere
kleur. In de top 50 van E.H. Wilson.

R. 'Aya-kammuri' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Pinkie '
Groeiwijze compact en breed uitgroeiend. Bloemen diep geelachtig roze met donkere macule.
In de top 50 van E.H. Wilson.

R. 'Beethoven' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1930)
Groeiwijze breed opgaand, tamelijk open en los.
Bloemen mauve lila met een donkerder macule,
lobben gegolfd; een sprekende kleur. Kruising
'J.C. van Tol' x 'Maxwellii'. Verkreeg een Getuigschrift eerste Klas en verkreeg drie sterren in het
~'Dendroflora" keuringsrapport van 1969 en twee
sterren in "Rhododendrons en Azalea's uit 1954.

R. 'Beni-zakura' (Kyoma Yokata Nurserie,
Japan, vóór 1976)

Groeiwijze compact, laag en breed. Bloemen
pastelroze. In 1976 werden door Dr. Creech en
Mr. Sylvester van het USDA National Arboretum planten verzameld op kleine kwekerijen op
het Japanse eiland Kyushu. Hoelang die planten
daar al in cultuur waren wordt niet vermeld.
R. 'Beni-setsu'
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen hose-inhose, wit. Daar het Japanse beni rood betekend
is het discutabel of deze plant soortecht is. In de
literatuur werd deze naam niet gevonden.

R. 'Bernina' (H. Frei, Wildensbuch, Zwitserland, rond 1965)
Groeiwijze los en open. Bloemen wit. Dit is een
zaailing van een spontane kruising met R. yedoense. De plant is in de handel geweest onder
de naam Frei VII en in 1990 benaamd en - m
overleg met de winner- in de handel gebracht
door Fa C. Esveld te Boskoop. De plant is vernoemd naar een Zwitserse berg.
R. 'Betty Ann Voss' (Robert Gartrell, Wyckoff,
New Jersey, USA, 1981)
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bloemen
hose-in-hose, dubbel, licht tot donkerroze. Doordat de bloemen dubbel zijn en hose-in-hose, liJken de bloemknoppen wel op de bloemen van
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30 R. 'Boudoir'
een roos. Kruising 'Lady Louise' x 'Shinnyono-tsuki'.
R. 'Biazcheck'
Groeiwijze tot 1 m hoog en even breed. Bloemen
donkerroze.

R. 'Biaauw's Pink' (J. Blaauw & Co., Boskoop,
1953)
Groeiwijze breed opgaand tot 1 m hoog. Bloemen hose-in-hose, zalmroze, verbloei donkerder; erg vroeg bloeiend. Erg veel gelijkend op of
hetzelfde als 'Glory'.

R. 'Biue Danube' (Van Hecke, België 1969 of
A Vuyk 1920?)
syn. R. 'B laue Donau'
Groeiwijze tot 60 cm hoog en even breed. Bloemen diep paars, met donkerder macule. Kruising
'Kaempferi' x onbekend. Moet in pot veel geknipt worden en heeft veel bladverlies.

R. 'Biue Moon'
Groeiwijze breder dan hoog. Blijft goed in z'n
blad. Bloemen lila, opvallend groot. Laat bloeiend.
R. 'Boudoir' (Old Kent Nurs. (Cannon), vóór
1990)
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Groeiwijze dicht, tot 1 m hoog en even breed.
Bladeren helder, scharlakenkleurig in de herfst.
Bloemen violet rood met donkerder macule.
R. 'Brilliant' (Toichi Domoto, Hayward, Californië, USA, rond 1940)
Groeiwijze compact, dicht en breed uitgroeiend.
Bloemen donkerroze, aan de randen donkerder.
Zo rijk bloeiend dat er geen blad meer zichtbaar
is. Kans op verbleken in de volle zon. Topper,
zowel in de vollegrondsteelt als in container.

R. 'Brunella'
Groeiwijze breder dan hoog, enigszins los . Bloemen donkerrood
R. 'Buccaneer' (B.Y. Morrison, Maryland,
USA, 1955)
Groeiwijze opgaand, maar breed spreidend.
Bloemen helder oranjerood, boven het midden
donkerder; laat bloeiend. Kruising 'Hinode-giri'
x 'Late Salmon '. In het keuringsrapport van
1969 negatief beoordeeld .
R. 'Campfire' (H.M. Peters, Boskoop, 1964)
syn. R. 'Hino Scarlet'
Groeiwijze los en breed opgaand tot 1,5 meter.
Bloemen hose-in-hose, donketTood. De bloemen
verschijnen meestal vóór de bladeren. Kruising

31 R. 'Campfire'

32 R. 'Canzonetta'

(R. mucronatum 'Lilacinum' x 'Willy') x (Mrs.
Carmichael x 'Willy '). Verkreeg in 1964 een
Getuigschrift Eerste Klas en werd in Dendraflora no 6 (1969) voorzien van drie sterren.

Groeiwijze compact groeiend, 30 cm hoog en tot
1 m breed, uitermate geschikt voor bonsai en
rotstuin. Bladeren fijn, elliptisch, tot 5 cm lang.
Geeft een mooi contrast met de bloemen. Bloemen helder roze met een donkerder macule. Dit
is een sport uit 'Osakazuki'.

R. 'Canzonetta' (Joh. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1987)
Groeiwijze breed en compact. Goed bladhoudend. Bloemen dubbel, helderroze. De plant
bloeit zo rijk dat de bloemen de plant geheel
overdekken. Een goede potplant; één van de
beste!

R. 'Cascade' (USA)
Groeiwijze breed opgaand tot 1,20 meter. Bloemen hose-in-hose, wit met een paar purperroze
macule . Kruising 'Willy' x ' Momozono'.

R. 'Chippewa' (Bobbink & Atkins Nurs., East
Rutherford, New Jersey rond 1940)
Groeiwijze dwergvorm, laag spreidend en compact. Bloemen roze met donkerder blos, gefranjerd; zeer laat bloeiend. Goede potplant.

R. 'Choraku' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze los en breed opgaand. Bloemen roze
met donkerder macule, bijzonder bloernkleur.
Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.

R. 'Chigo-getsu' (Japan, vóór 1992)

R. 'Christina' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1969)
Groeiwijze tot 60 cm hoog, meestal breder.
Bloemen hose-in-hose, gevuld, karmijnrood, erg
groot; middelvroeg bloeiend. Kruising 'Florida '
x 'Louise Gable'.

Groeiwijze compact en breed uitgroeiend. Bloemen roze. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.

R. 'Desiree' (A.M. (Tony) Shammarello , South

R. 'Charm of Flowers'
Groeiwijze compact, even breed als hoog. Bloemen lilaroze. Gevoelig voor bladvlekkenziekte.

R. 'Chinzan' (Brookside Gardens, USA, vóór
1978)
syn. R. 'Rare Mountain'

Euclid, Ohio, USA)
Groeiwijze breed opgaand, grof en los, 1 m hoog
en 1 5 m breed. Bloemen wit, met gele macule,
gefr~njerd. Kruising (R. poukahanense x 'Indica
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Alba') x (R. poukahanense x 'Indica Alba' ). In
het keuringsrapport van 1969 negatief beoordeeld en is verdrongen door de betere 'Noordtiana' . Niet te verwarren met 'Desire', een R. simsü hybride, die roze bloeit.
R. 'Detronia'
Groeiwijze breed opgaand, niet hoger dan 60
cm. Bloemen enkel, hose-in-hose, helderroze.

Diamant Azalea's
Allen afkomstig van Car! Fleischmann, Wiesmoor, Duitsland, ca. 1965. Het zijn kleine,
compacte planten met kleine bloemen die zeer
rijk bloeien en heel goed in pot te kweken zijn.
Ze worden thans echter minder gekweekt omdat
ze erg veel blad verliezen in de winter.
R. 'Diamant Dunkellila' (R. 'Dark Lilac Diamond')
Bloemen klein, paars
R. 'Diamant Hellila' (R. 'Lilac Diamond')
Bloemen lichtpaars
R. 'Diamant Rosa'
Bloemen paarsroze met donkere macule.
R. 'Diamant Rot' (R. 'Red Diamond')
Bloemen paarsrood
R. 'Diamant Weiss'
Bloemen wit
R. 'Double Beauty' (Vuyk van Nes, Boskoop,
1966)
Groeiwijze laag en compact tot 75 cm hoog.
Bloemen diep karmijnroze, gevuld. Bloemen
vaak hangend. Het is een hybride tussen een
dubbelbloemige zaailing x 'Vuyk's Scarlet'.
R. 'Doubrava' (B. Kavka, Tjechië, 1974)
Groeiwijze dicht en compact, spreidend. Bloemen purperroze. Kruising 'Amoenurn' x R. yedoense var. poukhanense.

R. 'Edna Bee ' (LeonYavorsky, Freehold N.J.,

roze met gele macule, groot. Is matig gevoelig
voor bladvlekkenziekte.
R. 'Eisee Lee' (A.M. (Tony) Shammarello ,
South Euclid, Ohio, USA, 1968)
Groeiwijze breed opgaand tot 1 m hoog. Bloemen half of geheel gevuld, mauve met donkere
macule. Met hun bijzondere tint zijn ze zeer attractief. Kruising ' Desiree' x 'Rosebud'. Een
sterke, zeer winterharde plant waar veel mee is
gekruist.
R. 'Ennepe' (George Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, 1951)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen zalrnroze.
Waarschijnlijk een kruising tussen 'Mucronatum' en R. kaempferi.

R. 'Esmeralda' (W.F. Koppeschaar, Boskoop,
ca. 1912)
syn. R. 'Sakata Rose'.
Groeiwijze breed spreidend, zelden hoger dan
60 cm. Bladeren glimmend, ook tijdens de winter. Bloemen lichtroze tot bijna wit.
R. 'Estrella' (Hachmann, Duitsland, 1987)
Groeiwijze breed opgaand, nogal open en los.
Bloemen zuiver rood. Goede potplant met frisgroene bladeren. Zeer winterhard.

R. 'Etoile de Zaffelare'
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bloemen
karmijnrood.
R. 'Everest'
Groeiwijze breed spreidend, opgaand tot 1,50 m.
Bloemen wit met geelgroene macule, meestal 13 bijeen; middelvroeg bloeiend. Helaas smet gevoelig. Kruising R. mucronatum x 'Shinnyo-notsuki'.

USA, vóór 1987)
Groeiwijze breed opgaand, niet hoger dan 60
cm. Bloemen dubbel, gevuld, helder roze. Kruising 'Elizabeth Gable' x onbekende zaailing.
Gevoelig voor oortjes ziekte.

R. 'Excelsior' (Van Hecke, België 19??)
Groeiwijze tot 60 cm hoog en even breed. Bloemen rood. Bladeren rood, in de herfst diep purperrood verkleurend. Kruising 'Moederkensdag'
x onbekend.

R. 'Eikan' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze spreidend tot 60 cm hoog. Bloemen
paars. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994. Eikan is het
Japans voor bloemslinger of bloemkrans. Matig
winterhard.

R. 'Explorer' (A. van Hecke, Zaffelare, België,
vóór 1969)
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bloemen
karmijnroze, met donker midden; middelvroeg
bloeiend. Kruising 'Hino-mayo' x onbekend.

R. 'Eily' (Zwitserland)

R. 'Favorite' (C.B. van Nes (J. Blaauw & Co),
Boskoop, 1920)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen gefranjerd,

Groeiwijze breed opgaand, vrij los. Bloemen
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donkerroze (meekraproze). Bij potplanten zitten
de bloemen teveel onderin. Kruising 'Hinodegiri' x R. kaempferi. Er is ook een kruising tussen R. indicum x 'Momozono' beschreven onder
de naam 'Favorite'. Deze heeft ook een roze
bloemkleur, maar de struik wordt een halve
meter hoger.
R. 'Fedora' (C.B. van Nes (J. Blaauw & Co),
Boskoop, 1922)
Groeiwijze fors opgaand, nogal open en los.
Bloemen donkerroze, vroeg tot middellaat, vrij
groot. Kruising R. kaempferi x 'Mavatica'.
Wordt in Rhododendrons en Azalea's (1954)
voorzien van drie sterren evenals in Dendroflora
no. 6 (1969). Behaalde in 1923 een Getuigschrift
van Verdienste. De plant is zeer winterhard.

R. 'Fiena'
Groeiwijze compact, niet hoger dan 60 cm.
Bloemen karmijnrood
R. 'Fiorida' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1959).
Groeiwijze breed en laag. Goed bladhoudend.
Bloemen hose-in-hose, dieprood naar het midden toe iets lichter gekleurd. De bloemen verbranden niet in de zon. Kruising onbenaamde selectie x ' Vuyk's Scarlet' . Behaalde een
getuigschrift Eerste Klas in 1959 en behaalde in
Dendraflora no. 6 (1969) twee sterren.

R. 'Fridoline' (Joh. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1987)
Groeiwijze compact, breed en iets opgaand.
Bloemen helderrood, steken goed boven het blad
uit en verbleken niet; een van de beste.

33 R. 'Gabriele'
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen robijnrood;
laat bloeiend. Kruising 'Moederkensdag' x
'Kermesina'. Zeer winterhard.
R. 'Gaiety' (Glenn Dale, Maryland, USA vóór
1980)
Groeiwijze opgaand en breed, tot 1 m. Bloemen
licht roze met donkerder macule. Grote bloem
maar smetgevoelig. Kruising R. indicum X
'Hazel Dawson' .

R. 'Fugen-no-tsuki' (Kyoma Yokata Nursery,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze breed, open en los. Bloemen lilaroze
met rode stijl. De plant bloeit matig en de bloemen zitten erg tussen het blad. Deze plant is verzameld door het USDA National Arboretum op
de Kyoma Yokata kwekerij nabij Mount Unzen
in 1976. Hoelang de plant daar al in cultuur was
is onbekend.

R.

'Fumiko' (George Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, ca. 1960)- foto 24, p. 43
syn. R. 'Geisha Purperrosa'
Groeiwijze dicht en compact, enigszins bolvormig. Bloemen hose-in-hose, lavendelkleurig. De
bloemen bedekken de plant goed.

R. 'Gabriele' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1979)

R. 'Galathea' (Miyami-en Nursery, Kurume,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze dicht vertakt en opgaand tot 1,50 m
met doffe bladeren. Bloemen rood, gevuld. Niet
geschikt voor de volle zon. Kruising 'Mrs. Carmichael' x 'Alice'. In 1976 werd door Dr.
Creech en Mr. Sylvester van het USDA. National Arboretum planten verzameld op kleine kwekerijen op het Japanse eiland Kyushu. Hoelang
die planten daar al in cultuur waren wordt met
vermeld.
R. 'Genera! Wavell' (Capt. Collinwood Ingram, Kent, Engeland, 1960)
.
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen diep geelachtig roze, meestal wat geelachtig aan de basiS
en rode macule, gefranjerd. Kmising 'Glory of
Nurnazo' x R. indiaan. Matig winterhard.
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R. 'Granada' (Howard Kerrigan, Hayward, Californië, USA, vóór 1980)
Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen donkerrood, deels half gevuld. Kruising 'L.C. Bobbink'
x 'Rosebud' .
R. ' Gumpo Fancy' (Origineel onbekend, begin
1900)
syn. R. 'Fancy Gumpo '
Groeiwijze compact tot 30 cm hoog en 60 cm
breed. Bloemen roze met een wit randje.
R. 'Haku Red' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen rood. Intr.
NL: Fa C. Es veld, I 994.
R. ' Hana-asebi' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 19 I 7)
syn. R. 'Sultan'
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen helder karmijn roze met witte meeldraden. In de top 50 van
E.H. Wilson. Soms ook gespeld als ' Haneasebi' .
34 R. 'George Arends'

R. 'George Arends' (G. Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, 1960)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen paarsrood,
goede bedekking. Een goed gezonde groeier die
nog veel in de volle grond wordt geteeld.
R. 'Girard's Rose' (P.E. Girard, Sr. ofGeneva,
Ohio, USA, ca. 1945)
Groeiwijze even breed als hoog tot 75 cm. Bladeren in de herfst verkleurend naar oranjerood.
Bloemen donkerroze, lobben gegolfd. Kruising
('Fedora' x 'El Capitan') x 'Boudoir'.
R. 'Gosho-zakura' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 19 I 7)
syn. R. ' Vanity'
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen wit, met
roze strepen. In de top 50 van E.H. Wilson.
R. 'Gotthard' (H. Frei, Wildensbuch, Zwitserland rond 1965.)
Groeiwijze open en los, tot 60 cm hoog en even
breed. Bloemen lilapaars. Dit is een zaailing van
een spontane kruising met R. yedoense. De plant
is in de handel geweest onder de naam Frei II en
in 1990 benaamd door- in overleg met de winner- en in de handel gebracht door Fa C. Esveld
te Boskoop. De plant is vernoemd naar een Zwitserse berg.
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R. 'Hanako' (George Arends, WuppertaiRonsdorf, Duitsland, ca. 1960)
syn. R. 'Geisha Lilac'
Groeiwijze dicht en compact. Bloemen purperroze.
R. ' Hane-komachi' (Miyami-en Nursery, Kurume, Japan, vóór I 976)
Groeiwijze compact, niet hoger dan 30 cm.
Bloemen helder oranjerood. Deze plant is verzameld door het USDA National Arboretum op de
Miyami-en Nursery nabij Kurume in 1976. Hoelang de plant daar al in cultuur was is onbekend.
R. 'Hane-otome' (Miyami-en Nurs., Kurume,
Japan, 1976)
Groeiwijze compact, niet hoger dan 30 cm.
Bloemen helderroze. Deze plant is verzameld
door het USDA National Arboretum op de Miyami-en Nursery nabij Kurume in 1976. Hoelang
de plant daar al in cultuur was is onbekend.

R. 'Haruko' (George Arends, WuppertaiRonsdorf, Duitsland, ca. 1960)
syn. R. 'Geisha Dunkellila'
Groeiwijze compact, breed uitgroeiend. Bloemen paarsrood, lichter in de keel. De bloemen
zijn klein, maar overdadig. Gevoelig voor oortjesziekte.
R. ' Harusame' (Miyami-en Nursery, Kurume,
Japan, vóór 1976)

Groeiwijze langzaam groeiend, enigszins bolvormig. Bloemen lilaroze. In de verbloei erg lelijk. Deze plant is verzameld door het USDA
National Arboretum op de Miyami-en Nursery
nabij Kurume in 1976. Hoelang de plant daar al
in cultuur was is onbekend.

R. 'Hatsugiri' (Japan, vóór 1912)
Groeiwijze dwergvorm met extreem dichte, platbolvormige groeiwijze. Bloemen lilapaars met
donkere macule in de keel, gefranjerd. De Boskoper W.F. Koppeschaar importeerde deze plant
in 1912 vanuit Japan. In het keuringsrapport van
1969 werd deze plant negatief beoordeeld.
R. 'Helena' (Felix en Dijkhuis, Boskoop, 1952)
Groeiwijze spreidend. Bloemen hose-in-hose,
sterk geelachtig-roze met een lichte rode blos.
Kruising 'Eden Jane Alcot' x ' Pink Pearl' . Deze
plant werd in het keuringsrapport van 1969 negatief beoordeeld.
R. 'Helen Curtis' (A.M. (Tony) Shammarello ,
South Euclid, Ohio, USA, 1968)
Groeiwijze laag en compact, semi-dwerg. Bloemen wit, semi-dubbel met 10 gefranjerde lobben, licht geurend! Kruising 'Desiree' x ' Rosebud'. Erg winterhard.
R. ' Hilda Niblett' (Robert Gartrell, Wyckoff,
New Jersey USA, 1981)
Groeiwijze compact, breed spreidend. Bloemen
wit/roze, met rode macule. Kruising (' Glacier' x
'Tama-giku') x ' Getsu-toku' . Laat bloeiend met
een opvallende bloemkleur. Uitermate geschikt
voor de potcultuur.
R. 'Hino Crimson' (John Vermeulen, Bridgeton, New Y. , USA) - foto 25, p. 44
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Goed
bladhoudend. Bloemen diep karmijnrood. Bloeit
zo rijk dat de bladeren niet meer zichtbaar zijn.
Kruising ' Amoenum' x ' Hinode-giri' . Mooie
herfstkleur en zeer winterhard.
R. 'Hinode-giri' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. 'Hino' en 'Red Hussar'
Groeiwijze opgaand tot 1,50 m hoog. Bloemen
licht karmijnrood. In de top 50 van E.H. Wilson.
De plant lijkt veel op 'Hino Crimson', maar de
bloemen zijn niet zo intens rood. Deze plant
werd in het keuringsrapport van 1969 negatief
beoordeeld.

R. 'Hinode-no-kumo' (J.B. Stevensou , Enge-

land, vóór 1938)
Groeiwijze zelden hoger dan 60 cm en even
breed. Bloemen rood, klein. J.B. Stevensou importeerde vóór 1938 een groep Kurume Azalea's
van de Yokohama nurserie en bij K. Wada, beiden in Japan. Deze plant was een van de 60 introducties.
R. ' Hinode-no-taka' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 191 7)
syn. 'Ruby'
Groeiwijze zelden hoger dan 60 cm en even
breed. Bloemen enkel, hose-in-hose, karmozijnrood met rode meeldraden. In de top 50 van E.H.
Wilson.

R. ' Hino-mayo' (Imperia! Garden, Tokyo,
Japan, vóór 1910)
Groeiwijze opgaand tot 30 cm. Bloemen zachtroze, naar buiten witter. Dit is een van de eerste
Hollandse introducties vanuit Japan door C.B.
van Nes & Zn in 1910 vanuit de keizerlijke tuin
in Tokio. Deze plant werd in het keuringsrapport
van 1969 negatief beoordeeld: Soms ook gespeld als 'Hinomoyo' of ' Hinamoyo'.
R. ' Hiroko' (George Arends, Wuppertal-Ronsdorf, Duitsland, ca. 1960)
syn. R. ' Geisha Purperrosa'
Groeiwijze laag en compact. Bloemen purperroze, gefranjerd. Deze plant is erg gevoelig voor
bladvlekken ziekte.
R. ' Hisako' (George Arends, Wuppertal-Ronsdorf, Duitsland, ca. 1950)
syn. R. ' Geisha Weiss'
Groeiwijze breed en compact. Bloemen wit.
Vormt goed in pot.
R. ' Honkiri-shima-tsutuji' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze opgaand, los. Bloemen roze. Bloeit
niet mooi af; de bloemen verbleken en de bloemen zitten te veel onder het blad Goede groeier
die goed vormt. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994. Is
matig gevoelig voor bladvlekkenziekte.

R. ' lma-shojo' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 191 7)
Syn. ' Christmas Cheer' (Dreer), 'Domoto' en
'Fascination' (Wilson)
Groeiwijze breed opgaand, compact. Bloemen
hose-in-hose, helderrood. In de top 50 van E.H.
Wilson. Intr. USA: B.K. Beattie, USA (USDA
National Arboretum). Kan volgens artikel van
de "Vereeniging voor Boskoopse Culturen" uit
1943 vervallen omdat ze te zacht is.
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R. 'Johann Sebastian Bach' (Vuyk van Nes,
Boskoop, ca. 1925)
Groeiwijze tot 1 m hoog en even breed. Bloemen
cyclaamrood. Kruising ' Maxwelli' x 'J.C. van
Tol'.
R. 'Johanna' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1963)
Groeiwijze breed opgaand, tot 2 m hoog. Bloemen donkerrood, soms half gevuld. Heeft een
mooie, bronsrode herfst en winterkleur. Kruising
'Florida' x onbenaamde zaailing.
R. 'John Cairns' (L.J. Endtz, Boskoop, ca.
1925)
Groeiwijze compact en laag. Bloemen donker
oranjerood, niet bijzonder groot. Op een publieke verkoping in 1923 van de kwekerijen van de
firma Koster & Co kocht de heer L.J. Endtz een
partij eenjarige zaailingen. Dit is een van de acht
hybriden die hij hiervan in de handel bracht.
Waarschijnlijk een hybride van ' Malvatica' x R.
kaempferi.

35 R. 'lzumi-no-mai'
R. indicum 'Macranthum' (China, vóór 1830)
Groeiwijze laag en compact. Bladeren lancetvormig tot 3,5 cm lang. Bloemen roodachtig
oranje. Matig winterhard.

R. 'Iroha-yama' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Dainty'
Groeiwijze compacte struik. Bloemen wit, abrikooskleurig aan de randen. In de top 50 van E.H.
Wilson. Is matig gevoelig voor bladvlekkenziekte.
R. 'lzumi-kawa' (Yokohama Nurs., Japan, vóór
1938)
Groeiwijze compact, even hoog als breed. Bloemen hose-in-hose, lichtroze, in de keel bijna wit
met rood honingmerk. J.B. Stevenson importeerde vóór 1938 een groep Kururne Azalea' s van de
Yokohama nurserie en bij K. Wada, beiden in
Japan. Deze plant was een van de 60 introducties. Is matig gevoelig voor bladvlekkenziekte.
R. 'lzumi-no-mai' (Mr. Takeo Kuwana, Kurume, Japan, vóór 1987)
syn. R. ' Spring Dance'.
Groeiwijze compact, bolvormig. Bloemen licht
roze met een donkerder rand. Heel bijzonder.
Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.
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R. 'John P. Alberts' (Herkomst onbekend, vóór
1970)
Groeiwijze breed en los. Bloemen karmijnroze.
Geschikt om te forceren. Laat. Gouden Medaille
op de "Flora Nova" van 1970.
R. 'Joseph Haydn' (Vuyk van Nes, Boskoop,
ca. 1925)
Groeiwijze breed en los. Bloemen zacht lila met
bruinachtige blos, zeer groot; slechts 1 à 2 bloemen per tros. Kruising ' J.C. van Tol' x R. mucronatum. Kan volgens artikel van de "Vereeniging voor Boskoopse Culturen" uit 1943
vervallen omdat de bloemtrossen te los zijn.

R. 'Jura' (H. Frei, Wildensbuch, Zwitserland
rond 1965.)
Groeiwijze open en los. Verliest veel blad in de
winter. Bloemen grijslila, een beetje flets van
kleur. Dit is een zaailing van een spontane kruising met R. yedoense. De plant is in de handel
geweest onder de naam Frei V en in 1990 benaamd en - in overleg met de winner- in de handel gebracht door Fa C. Esveld te Boskoop. De
plant is vernoemd naar een Zwitsers gebergte.
R. 'Kanpai' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen lilaroze.
Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994. Is matig gevoelig
voor bladvlekkenziekte.

R. 'Kasugano' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze compact tot 30 cm hoog. Bloemen

hose-in-hose, helder rood in knop, geopend roze
met een wit hart. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.
R. 'Kasumi-gaseki' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Elf
Groeiwijze zelden hoger dan 60 cm en even
breed. Bloemen wit/roze. In de top 50 van E.H.
Wilson.

R. 'Katsura-no-hana' (Oishi Gardens, Hatageya, Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Ruth'
Groeiwijze breed opgaand, dicht vertakt. Bloemen lilarood. In de top 50 van E.H. Wilson.
R. 'Kermesina' (G. Arends, 1950)
syn. R. 'Pink Kiusianum', 'Kermesina Rood'
Groeiwijze compact, breed en laag. Bloemen
karmijn, zeer talrijk. De plant wordt ook vaak ingedeeld bij R. kiusianum. Zeer winterhard.
R. 'Kermesina Alba'
Groeiwijze compact, breed en laag. Bloemen wit
met opvallende donkere meeldraden. Een van de
weinige opvallende wit bloeiende.

R. 'Kermesina Rose' (A. Wemken 1973)
Groeiwijze compact, breed en laag. Bloemen
roze met een witte rand. Deze plant heeft een
hele bijzondere bloemkleur en is uitermate geschikt voor de teelt in pot.
R. 'Kinugayo' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Cherub'
Groeiwijze compact, bolvormig. Bloemen roze,
iets wit aan de buitenzijde. In de top 50 van E.H.
Wilson. Soms ook gespeld als 'Kimigayo'.
R. 'Kiritsubo' (Oishi Gardens, Hatageya, Japan,
vóór 1917)
syn. 'Twilight'
Groeiwijze sterk opgaand; kan tot 1 m. hoog
worden. Bloemen mauve roze. In de top 50 van
E.H. Wilson.
R. kiusianum var. alpinum
syn. R. 'Alpina'.
De alpine vorm, bloemen paars
R. kiusianum 'Aibiflorum' (Japan, vóór 1987)
Bloemen wit.
R. kiusianum 'Best Pink' (Japan, vóór 1987)
Bloemen roze.
R. kiusianum 'Hinode' (Miyami-en Nurs., Kurume, Japan, 1976)

Bloemen rood. Zeer laag blijvend en duidelijk
minder winterhard.
R. kiusianum 'Komo-kulshan' (Japan)
Bloemen roze, naar binnen toe wit.
R. kiusianum 'Multiflorum' (George Arends,
Wuppertal-Ronsdorf, Duitsland, ca.l950)
Bloemen gevuld, zacht lila.
R. kiusianum 'Shio Pink'
Bloemen lila roze
R. 'Kiyo-hime' (Miyami-en Nursery, Kurume,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze open en breed opgaand. Bloemen
roodachtig oranje. Deze plant is verzameld door
het USDA National Arboretum op de Miyamien Nursery nabij Kurume in 1976. Hoelang de
plant daar al in cultuur was is onbekend.

R. 'Königstein' (Pillnitz, Duitsland, vóór 1978)
Groeiwijze breed en compact. Bloemen oranjerood. Een goede, gezonde potplant die goed zijn
blad houdt.
R. 'Kokinshita' (Japan, vóór 19 12)
Groeiwijze laag en compact, bijna kruipend.
Bloemen zalmkleurig oranje, klein. Helaas verbleken de bloemen erg snel. Deze plant werd
door W.F. Koppeschaar te Boskoop in 1912 vanuit Japan geïmporteerd. Deze cultivar behoort
tot R. x obtusum en is waarschijnlijk afkomstig
van ' Macrostemon'. Een typische potplant.
R. 'Kokka' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze zelden hoger dan 60 cm en even
breed. Bloemen roze en witte bloemen op één
plant, soms is de bloem half roze en half wit,
soms met roze macule en of strepen, maar zeer
onstabiel. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.
R. 'Komachi' (Japan, rond 1900)
Groeiwijze compact, tot 30 cm hoog en even
breed. Bloemen helder roze met een donkerder
rand. Intr. USA: J.B . Stevenson.
R. 'Kono-hana' (Kurume Branch, Vegetable
and Omamental Research Station, Kurume, Fukuoka Prefecture, Japan, ca. 1976)
Groeiwijze compact, laag en breed. Bloemen
zalmoranje met donkerder macule. Opvallende
kleur.

R. 'Kumiko' (George Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, ca. 1950)
syn. R. 'Geisha Lachskannin' .
Groeiwijze laag en compact. Bloemen paarsrood.
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R. 'Kure-no-yuki' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Snowflake'
Groeiwijze spreidend, erg compact. Bloemen
halfdubbel, wit. Ziet er uit als een dubbele trompet. In de top 50 van E.H. Wilson. In sommige
catalogi aangeduid als 'Kare-no-yuki'. Kan volgens artikel van de "Vereeniging voor Boskoopsche Culturen" uit 1943 vervallen omdat ze te
zacht is.

R. 'Kuru-magaeshi' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen lichtroze
met lichte macule. Vroeg bloeiend. Intr. NL: Fa
C. Esveld, 1994.

R. 'Labe' (B. Kavka, Tsechië 1970)
Groeiwijze langzaam groeiend en min of meer
bolvormig. Bloemen helderrood, trechtervormig. Kruising R. obtusum var. amoenum x R. yedoense var. poukhanense.
R. 'Late Love' (Dr. Tsuneshige Rokuju, Tokyo,
Japan, vóór 1960)
Groeiwijze dwergvorm, zeer langzaam groeiend.
Bloemen helder roze met een donker purperrode
macule. Kruising 'Chinei' x R. nakaharai.

R. 'Ledicanense' (B. Kavka, M. Opatrana, Tsjechië 1945)
Groeiwijze breder dan hoog tot 0, 75 m. Bloemen
lila met donker bruinpurperen macule. Zeer winterhard. Kruising R. yedoense var. poukhanense
x 'Mucronatum'.
R. 'Lemur' (Peter Cox, Glendoick Gardens,
Perth, Schotland 1979)
Groeiwijze spreidend, langzaam groeiend. Bloemen diep roze. Bijzonder zijn de rode winterknoppen. Kruising R. nakaharai x 'Vuyk's Scarlet'.
R. 'Lilac Time' (L.I. Endtz, Boskoop, ca. 1925)
Groeiwijze compact en laag, gedrongen groeiend. Bloemen zacht lila, groot

R. 'Lilliput' (J. Waterer & Sons, GB, 1967)
Groeiwijze langzaam groeiend, tot 30 cm hoog.
Bloemen dof oranjerood, soms met bruinrode
macule. Kruising 'Daymio' en R. simsii.
R. 'Little Beauty' (Vuyk van Nes, Boskoop,
1952)
Groeiwijze laag en compact. Bloemen hose-inhose, bengaalsroze, met gefranjerde kroonbladen. Kruising 'Favorite' en 'Hexe'.
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R. 'Lorna' (Joseph B, Gable, Stewartstown, Pa,
USA, 19??)
Groeiwijze grillig, spreidend tot 1,5 m hoog,
langzaam groeiend. Bloemen pastelroze, dubbel.
Kruising 'Louise Gable' x 'Caroline Gable'. Is
erg gevoelig voor oortjesziekte.

te Boskoop. De plant is vernoemd naar een Zwitserse berg. Is matig gevoelig voor bladvlekkenziekte.
R. 'Mayafujin' (USDA National Arboretum,
USA, 1950)
Groeiwijze breed opgaand. Bladeren onregelmatig van grootte. Bloemen donker paarsrood met
donkerder honingmerk.

R. 'Louisa' (Dr. Tsuneshige Rokujo, Tokyo,
Japan, vóór 1987)
Groeiwijze breed spreidend, enigszins los. Bloemen witroze met donkere rand, iets dubbelkleurig.

R. 'Melina' (J. Hachmann, Bannstedt, Duitsland, 1974)
Groeiwijze compact en breed groeiend. Bloemen dubbel, helderroze. In pot gekweekt zijn het
mooi gevulde planten. Zeer winterhard (tot 25°C).

R. 'Luzi' (Gerhard Mittendorf, Maagdenburg,
Duitsland, 1969)
Groeiwijze breed opgaand, los. Bloemen zuiver
wit. Kruising R. kaempferi x ('Malvatica' x Kurume hybride).

R. 'Mevrouw Boussaer' (België)
Groeiwijze compact, tot 1 m hoog wordend.
Bloemen hose-in-hose, roze met donkerder macule.

R. 'Madame van Hecke' (A. van Hecke, Zaffelare, Belgïe 1932)
Groeiwijze compact en breed uitgroeiend. Bloemen roze.

R. 'Magnifica Rosea' (Japan)
Groeiwijze compact, niet hoger dan 30 cm.
Bloemen hose-in-hose, paars met donkerder macule. Dit is een "mucronatum" vorm uit Japan.
R. 'Mahler' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1965)
Groeiwijze breed en laag. Goed bladhoudend en
gezond blad in tegenstelling tot andere grootbloemige witte. Bloemen mauve, met honingmerk bestaande uit donkere stippen, 2-3 bloemen bij elkaar. Kruising onbenaamde selectie x
'Vuyk's Rosyred'. Verkreeg in 1965 een "Getuigschrift Eerste Klas" en verkreeg in Dendraflora no. 6 (1969) één ster.
R. 'Maioogi' (Miyami-en Nursery, Kurume,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze compact, tot 1 m hoog en even
breed. Bloemen donkerroze met helderder centrum. Soms ook gespeld als 'Mai-ohgi'.

R. 'Malvatica' (Koster & Co., Boskoop, 1918)
Groeiwijze opgaand, breed uitgroeiend. Bloemen mauve, vaak bleek. Waarschijnlijk kruising
'Hinode-giri' x mucronatum, die gevonden werd
in een partij 'Hinode-giri' die uit Japan geïmporteerd werd. Deze plant verkreeg een Getuigschrift van Verdienste, maar werd in het keuringsrapport van 1969 negatief beoordeeld. Is
verbeterd en verdrongen door 'Beethoven'. Het
is overigens de vraag of de echte 'Malvatica'
nog bestaat, want volgens de beschrijving had de

36 R. 'Maruschka'
originele plant purperachtige bloemen. De originele plant kwam uit Japan.

R. 'Mangetsu' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze compact, zelden hoger dan 60 cm en
even breed. Bloemen lila met een wit hart. Intr.
NL: Fa C. Esveld, 1994.

R. 'Marie's Choice' (A.M. (Tony) Shamarello ,
South Euclid, Ohio, USA, 1970)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen wit, gefranjerd. Kruising ('Hino Crimson' x R. poukhanense) x (R. kaempferi x 'James Gable').
R. 'Maruschka' (J. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1988)
Groeiwijze dicht en compact. Bloemen hose-inhose, karmijnrood, bi,nnenzijde dieprood. Bladeren mooi glimmend; heeft een bronsrode herfst
en winterkleur. Goede gezonde potplant.

R. 'Matterhorn' (H. Frei, Wildensbuch, Zwitserland rond 1965.)
Groeiwijze breed opgaand, enigszins open en
los. Bloemen violet. Dit is een zaai li ng van een
spontane kruising met R. yedoense. De plant is
in de handel geweest onder de naam Frei UI en
in 1990 benaamd door - in overleg met de winner- en in de handel gebracht door Fa C. Esveld

R. 'Michiko' (George Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, ca. 1950}
syn. R. 'Geisha Dunkellachsrot'
Groeiwijze laag en compact. Bloemen donker
oranjerood.
R. 'Mie-no-umi' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze open en los, tot 50 cm hoog en even
breed. Bloemen roze, vrij groot. Intr. NL: Fa C.
Esve1d, 1994.

R. 'Mimi' (B. Bunschoten, Boskoop, 1959)
Groeiwijze breed en laag. Vrij goed bladhoudend. Bloemen zacht lilaroze, macule donkerder
gekleurd, 5-6 cm diameter. De plant is vernoemd
naar de dochter van de winner. Behaalde in 1959
een Getuigschrift van Verdienste. Is gevoelig
voor oortjesziekte.
R. 'Mio-no-homare' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze opgaand en los. Bloemen roze, opvallend groot. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.

R. 'Miyagino' (Toichi Domoto, Hayward, Californië, USA, rond 1940)
Groeiwijze zelden hoger dan 60 cm en even
breed. Bloemen donker purpen·ood. Geïntroduceerd door het USDA National Arboretum,
USA.
R. 'Mizu-no-yamabuki' (Japan)
Groeiwijze opgaand, los en stakerig. Bloemen
crème wit, dubbel.
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den voorkomt. Goed geschikt voor de container-

R. nakaharui 'Deep Orange'
Bloemen oranje.

teelt.

R. 'Omoi-no-sora' (Japan, vóór 1992) .
Groeiwijze opgaand, vrij los. Bloemen hlaroze,
zeer vroeg bloeiend. Intr. NL: Fa C. Esveld,

R. nakaharui 'Exbury Orange' (Exbury Gardens, Hampshire, Engeland, 19??)
Bloemen oranje.

1994.

R. 'Orange Beauty' (C .B. van Nes (J. Blaauw

R. nakaharui 'Joseph Hili' (Mrs. J. Hili, Massachusetts, USA, 1960)
Groeiwijze dwergvorm, van 1 m breed en 30 cm
hoog in 13 jaar. Bloemen donkerroze met rode
macule. Kruising R. nakaharai x 'W. Leith'. Geselecteerd uit zaden verkregen van Dr. Tsm1eshige
Rokuju, Tokyo, Japan. Het is overigens niet duidelijk of 'W. Leith' een "zuivere" R. nakaharai is.

& Co), Boskoop, 1920)
. . . t t m hoog wordend en even breed.
GroetWIJZe o 1
. .
.
, .
Bloemen licht oranje. Dtt ts hybnde tuss~n Htnode-giri X R. kaempferi en is schaduwmtnnend.
Helaas groeit de plant veel te los -~-n ver!test ze m
de winter te veel blad. In Belgte kwam de Japanse 'Tsuta-momiji' ook voor onder de naam
'Orange Beauty'. Deze is echter met wmterhard.

R. nakaharui 'Michael Hili' (Dr. Tsuneshige
Rokuju, Tokyo, Japan, vóór 1960)
Bloemen roze met donker rode macule, gefranjerd.

37 R. 'Moederkensdag'
R. 'Moederkensdag' (A. van Hecke, Zaffelare,
Belgïe 1932)
Groeiwijze laag en breed spreidend tot 1,5 m
hoog. Bloemen met dubbele kroon of halfgevulde bloemen, helderrood met macule. Kruising
'Professor Wolters' x 'Hinode-giri'. In andere
landen kom je deze plant tegen onder de namen
'Mother's Day'en 'Muttertag'. Nog steeds erg
populair.
R. 'Momoko' (George Arends, WuppertalRonsdorf, Duitsland, ca. 1960)
syn. R. 'Geisha Rosa'
Groeiwijze dicht en compact. Bloemen roze

R. 'Morava' (Dvorak, Tsjechië 1970)
Groeiwijze laag en compact tot 30 cm hoog.
Bloemen geelachtig roze . Kruising R. 'Arnoena'
x R. yedoense var. poukhanense.

R. 'Mozart' (Vuyk van Nes, Boskoop, ca. 1925)
Groeiwijze gedrongen tot 1 m hoog. Bloemen
roze, iets lila getint, met zwakke macule Kruising ('Malvatica' x R. kaempferi) x R. japonicum. Verkreeg een Getuigschrift van Verdienste,
maar werd in het keuringsrapport van 1969 negatief beoordeeld. Kan vervangen worden door
' Sc hu bert'.

R. nakaharui 'Mnt Seven Stars' (Mrs. J. Hili,
Massachusetts, USA, ca. 1960)
Bloemen helderrood met een onopvallende macule. Onstaan uit zaad verzameld door C.S. Kuo
op de berg Seven Stars in Taiwan.
R. nakaharui 'Wintergreen' (Dr. Tsuneshige
Rokuju, Tokyo, Japan, vóór 1960)
Bloemen rood met purperachtige macule.

R. 'Nancy of Robin Hili' (Robert Gartrell,
Wyckoff, New Jersey USA, 1981)
Groeiwijze tot 1 m breed en 45 cm hoog. Bloemen hose-in-hose, half of geheel gevuld, lilaroze, gevlamd Kruising 'Vervaeneana' x 'Lady
Louise ' . Een voordeel van deze plant is de late
bloei en dat zij goed vertakt.

R. 'Nani-wagata' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 191 7)
syn. R. 'Painted Lady'
Groeiwijze opgaand, open en los . Soms staat er
teveel jong schot boven de bloem. Bloemen wit
met roze macule, donkerder macule. In de top 50
van E.H. Wilson.
R. 'Niagara' (USA)
Groeiwijze dicht vertakte struik tot 90 cm hoog.
Bloemen wit met een geelgroene macule, geplooid. Kruising ('Lilacinum' x 'Willy') x
('Mrs. Carmichael' x 'Willy')
R. 'Nico'
Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen donkerrood.

R 'Orlice' (B. Kavka, Tsechië 1979)
Groeiwijze compact, 100 cm breed en 60 cm
hoog. Bloemen roodachtig purper. Goed wmter-

hard.

R. 'Palestrina' (Vuyk van Nes, }3oskoop, 1944)
38 R. 'Nordlicht'

R. 'Noordtiana' (P . van Noord & Zn, Boskoop,
1904)
syn. R. mucronatum var. noordtianum .
.
Groeiwijze opgaand. Bloemen wit, vaak met hla
en roze bloemen op dezelfde tak. Bloemen m
trossen van 3-7 . De firma P. van Noord & Zn
vond een zaadlob in een kist met planten, afkomstig uit Japan, waaruit deze plant is ontstaan.
De eerste literatuur vermelding is door Pynaert
in Revue Hort. België in 1904.

R. 'Nordlicht' (H. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1987)
Groeiwijze laag en breed opgaand. Bloemen
diep roodachtig oranje met brume macule. Krutsing 'Vuyk's Scarlet' x 'Aladdin'. Verkre~g een
Gouden Medaille op de tentoonstellmg Flora
Nova' in 1987.

R. 'Noriko' (George Arends, Wuppertal-Ronsdorf Duitsland, ca.1950)
sy~. R. 'Geisha Karmin' en 'Wor~ko':
Groeiwijze dicht en compact, emgszms bolvormig. Bloemen paarsrood.
R. 'Olga Niblett' (Robert Gartrell, Wyckoff,
New Jersey USA, 1981)
,
Groeiwijze opgaand, goed vertakt. Bloemen cremewit, een bijzondere bloemkleur dte komt zel-

Groeiwijze fors opgaand. Bloemen ivoorwit met
groene macule. Deze pl.ant kwam (ko~t) ook
voor onder de naam 'Wtlhelmme Vuyk : Krutsing ('Malvatica' x R. kaempferi) x R. Japomcum.

R. 'Panda' (Peter Cox, Glendoick Gardens,
Perth Schotland 1979)
.
Groeiwijze rond en compact. Bloemen zmver
wit. Zeer rijk bloeiend. Eén van de betere wttte.

R 'Patricia Barthold'
Groeiwijze compact en laag, niet hoger dan 30
cm. Bloemen wit.

R 'Perle d' Ambre'

. . . tot 60 cm hoog wordend en even
G.roetWIJZe
breed. Bloemen lichtrood

R. 'Pink Pancace' (Mrs. J. Hili, Massachusetts,
USA, 1960) .
.
d BloeGroeiwijze bijna hggend tot 1,2 m bree . .
men donkerroze met purperrode macule,. gefranjerd. Zeer goed geschikt voor rotstumen en
hangmanden. Kruising 'Chinei' X R. nakaharaL

R. 'Polar Bear' (USDA National Arboretum,
USA, 1950)
·
Groeiwijze opgaand, matig vertakt. Bloemen wtt
met een licht geelgroene keel, hose-m-hose .
Kruising 'Firefly' x 'Snow' .
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•
R. 'Polypetalum'

Groeiwijze compact tot 1 m hoog. Bloemen
roze. Dit is een polypetale vorm, waarschijnlijk
een cultivar van R. indicum , zij heeft vijf of meer
lijnvormige, roze petalen.

R. 'Portknap' (USA, vóór 1987)
Groeiwijze opgaand en los . Bloemen licht roodachtig purper met roodachtige keel. Kruising een
onbekende zaailing x Knap Hili '62

R. 'Purpurkissen' (H. Hachmann 1993, Duitsland, vóór 1992)
Groeiwijze dicht en compact, niet hoger dan 30
cm. Bloemen paars; rijkbloeiend. Blad in de
winter fraai purper. Winterhard tot - 25°C.
R. 'Purpurtraum' (August Wernken, Duits-

land, 1994)
Groeiwijze compact, niet hoger dan 30 cm.
Bloemen paars, zeer rijk bloeiend. Werd geïntroduceerd door de Fa Hachmann in Duitsland. Is
matig gevoelig voor bladvlekkenziekte.
R. 'Purple Splendor' (Joseph B. Gable, Stewartstown, Pennsylvania, USA
Groeiwijze los, breed uitgroeiend. Bloemen gefranjerd met dubbele kroon (hose-in-hose), paars
met een donkerder midden. Kruising R. poukhanense x ' Hexe'.
R. 'Rashomon' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Meteor'.
Groeiwijze opgaand, nogal open en los. Bloemen helderrood. In de top 50 van E.H. Wilson.

R. 'Red Beauty' (Bill Guttormsen, Canby, Oregon, USA, ca. 1965)
Groeiwijze los en breed opgaand. Bloemen
hose-in-hose, donker rood. Kruising ('Louise
Gabel' x ' Ward's Ruby') x 'James Gable'.
R. 'Red Fountain' (Dr. Tsuneshige Rokuju,
Tokyo, Japan, vóór 1960)
syn. R. ' Niobe'
Groeiwijze bijna liggend tot 1,2 m breed. Bloemen diep roodachtig oranje met diep rode macule. Kruising ' W. Leith' x R. nakaharai.
R. 'Red Pimpernel' (L.J. Endtz, Boskoop, rond
1925.)
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bladeren
rood in de herfst Bloemen oranjerood, helaas
verbleken de bloemen. Op een publieke verkoping in 1923 van de kwekerijen van de firma

Koster & Co kocht de heer L.J. Endtz een partij
eenjarige zaailingen. Dit is een van de acht hybriden die hij hiervan in de handel bracht.
R. 'Rokoko' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, vóór 1987)
Groeiwijze Compact. Bloemen roze, dubbel.
Zeer winterhard (tot - 22°C). Goede potplant.
R. 'Rosalind' (H. Hachmann, Duitsland, vóór
1965)
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bloemen
dieproze met zwakbruin honingmerk. Deze plant
zou tot -26°C verdragen, is gezond en goed in
pot te kweken.

R. 'Rubinetta' (Joh. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1974)
Groeiwijze breed en tamelijk dicht. Bladeren
verkleuren mooi rood in de winter. Bloemen
donker karmozijnroze. De plant is zeer winterhard. Kruising 'Kermesina' x 'Moederkensdag '.
Nog steeds een bijzonder goede cultivar maar
met broze twijgen.
R. 'Rubinstern' (Joh. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1984)
Groeiwijze breed spreidend. Bloemen purperachtig rood, soms wat lichter. Kruising 'Moederkensdag' x 'Kermesina'. Zeer winterhard.

39 R. 'Schneeglanz'

R. 'Sabine'
Groeiwijze compact, langzaam groeiend. Bloemen rood.

R. 'Schneeglanz' (Joh. Hachmann, Barmstedt,
Duitsland, 1978)
Groeiwijze opgaand, open en los groeiend. Bloemen wit met groengele macule. Kruising 'Kermesina' x 'Leanette'. Moet in pot veel gesnoeid
worden maar is zeer winterhard (-22°C).

R. 'Salmon King' (L.J. Endtz, Boskoop, rond
1925)
Groeiwijze compact en laag. Bloemen zalm kleurig oranje met rode macule. Deze plant werd in het
keuringsrapport van 1969 negatief beoordeeld.

R. 'Sankou' (Japan, vóór 1992)
Groeiwijze opgaand en los. Bloemen licht oranjeroze. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.

R. 'Schauenstein' (Duitsland, vóór 1995)
Groeiwijze breed opgaand. Bloemen hose-inhose, lila.

R. 'Schubert' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1944)
Groeiwijze breed en los. Bloemen licht roze.
Kruising ('Malvatica' x R. kaempferi) x R. japonicum.

40 R. 'Silvester'
Kruising ' Aladdin' x 'Amoena'. Verkreeg in
1963 een Getuigschrift Eerste Klas.

R. 'Silvia's Joy' (0. van der Velde, Boskoop,
1987.)
Groeiwijze compacte, brede en lage struik.
Bladeren rood in de herfst Bloemen zuiver oranjerood met purperkleurige macule. Enkel, maar
soms zijn enkele meeldraden vergroeid tot
bloemblaadje. De plant werd in de handel gebracht door C. Hoogendoom te Boskoop. Zaailing van 'Moederkensdag'. De plant is goed
winterhard. Verkreeg een Zilveren Medaille op
de tentoonstelling "Flora Nova" in 1987.

R. 'Simplon' (H. Frei, Wildensbuch, Zwitser-

R. 'Satschiko' (George Arends, Wuppertal-

R. 'Scout' (USA, vóór 1987)
Groeiwijze breder dan hoog tot 1,5 m. Bloemen
lilaroze. Kruising 'Malvatica' x R. indicum.

Ronsdorf, Duitsland, ca. l950)
syn. R. 'Geisha Orangerot'.
Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen roodachtig oranje.

R. 'Signalglühen' (Hachmann, Duitsland)
Groeiwijze breed en compact. Bladeren rood in
de herfst. Bloemen oranje.

R. 'Sazava' (B. Kavka, Tsjechië, 1970)

R. 'Silvester' (Proefstation voor de Boomkwe-

land rond 1965 .)
Groeiwijze breed opgaand, nogal open en los
Bloemen paars. Dit is een zaailing van een spontane kruising met R. yedoense. De plant is in de
handel geweest onder de naam Frei IV en in
1990 benaamd door - in overleg met de winner en in de handel gebracht door Fa C. Esveld te
Boskoop. De plant is vernoemd naar een Zwitserse bergpas.

kerij, Boskoop, 1963) - foto 26, p. 44
Groeiwijze breed opgaand. Goede potplant die
goed vertakt. Bloemen roze met een donkerder
hart. De bloemen staan rechtop, vroeg bloeiend.

R. 'Snow' (Toichi Domoto, Hayward, Californië, USA, vóór 1943)
syn. R. 'Sakata White'.

Groeiwijze laag en compact. Bloemen purperachtig roze met een zilveren tint. Bloemen verbleken in de volle zon. Kruising R. obtusum var.
amoenum x R. yedoense var. poukhanense.
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Groeiwijze breed spreidend. Bloemen wit, half
dubbel. Deze plant werd in het keuringsrapport
van 1969 negatief beoordeeld.

Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen licht
oranje rood, opvallend grote meeldraden.

R. 'Susono-no-ito' (Japan, vóór 1992)
R. 'Sophie Scholl' (Duitsland, vóór 1992)
Groeiwijze plat en breed groeiend. Bloemen
hose-in-hose, roze . De bloemen steken goed
boven het blad uit.
R. 'Spring Beauty' (H. den Ouden en Zoon,
Boskoop, Holland 199
Groeiwijze breed. Goed bladhoudend. Bloemen
roze Kruising 'Malvatica' x 'Flame ' .

R. 'Squirrel' (Peter Cox, Glendoick Gardens,
Perth, Schotland 1979)
Groeiwijze zeer compact groeiend, spreidend.
Bloemen helder scharlaken rood, verkleuren
niet. Goed winterhard. Kruising 'Galathea' x R.
nakaharai ' Mariko'.
R. stenopeta/urn 'Linearifolium' (Japan, vóór
1692)
Ook wel de Spin Azalea genoemd. Groeiwijze
breed opgaand tot 75 cm hoog. Bladeren lang en
smal, van 2,5 tot wel 6 cm lang en erg behaard.
Voordat de plant de bladeren afstoot verkleuren
deze naar geel en rood. Bloemen donkerroze, de
bloembladen zijn zeer diep gespleten zodat ze op
een spin lijken. Werd in 1846 geïntroduceerd als
soort, maar bleek later een tuinvorm te zijn, eerst
benaamd als cultivar van R. macrosepalum, nu
als R. stenopetalum. Deze Japanse plant werd al
genoemd in de Kinsu Makura uit 1692. De plant
verlangt bij ons een beschutte standplaats.
R. 'Stewartstown' (Joseph B, Gable, Stewartstown, Pa, USA, vóór 1968)
Groeiwijze fors en breedenigszins los. Bladeren
in de winter naar wijmood verkleurend. Bloemen diep oranjerood. Verlangt schaduw.

Groeiwijze compact, niet hoger dan 60 cm.
Bloemen klein, paarslila met opvallende smalle
bloembladen. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.
R. 'Takachiho' (Miyami-en Nurs. , Kurume,
Japan, 1976)
Groeiwijze even breed dan hoog, tot 1 m. Bloemen hose-in-hose, zalmkleurig met wit.

R. 'Takako' (George Arends, Wuppertal-Ronsdorf, Duitsland, ca. 1960)
syn. R. ' Geisha Lilarosa'.
Groeiwijze dicht en compact, enigszins bolvormig, niet hoger dan 30 cm. Bloemen lila.
R. 'Tama-beni' (Miyami-en Nursery, Kurume,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze langzaam groeiend tot 60 cm hoog.
Bloemen helder rood met een donkerder blos. In
1976 werd door Dr. Creech en Mr. Sylvester van
het USDA National Arboretum planten verzameld op kleine kwekerijen op het Japanse eiland
Kyushu. Hoelang die planten daar al in cultuur
waren wordt niet vermeld.
R. 'Tit Willow' (J.B. Stevenson, Engeland,
1967)
Groeiwijze breed opgaand tot 60 cm hoog. Bloemen lila met lange witte meeldraden. Kruising
'Kirishima' x 'Malvatica', geïntroduceerd door
Hydon.
R. 'Tornella' (Hachmann, Duitsland, 1887)
Groeiwijze compact, even breed dan hoog tot 50
cm. Bloemen enkel en dubbel aan de zelfde tak,
rood, middelgroot. Bloemen verbleken in de
volle zon. In de herfst verkleuren de bladeren
naar rood.

R. 'Suetsumu' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 1917)
syn. R. 'Flame'
Groeiwijze compact, breder dan hoog. Bloemen
rood. Dit is no. 34 uit Wilson ' s 50.

R. 'Tousen' (Japan)
Groeiwijze breed opgaand tot 60 cm hoog. Bloemen hose-in-hose, zalmroze met wit.

R. 'Suigetsu' (Japan, vóór 1992)
syn. R. 'Autumn Moon '.
Groeiwijze breder dan hoog. Bloemen wit, met
een felpaarse rand, al zijn aan de zelfde plant vaak
diverse kleurpatronen te zien. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994. Soms ook gespeld als 'Shugetsu'.

R. 'Tsurumi' (Miyami-en Nursery, Kururne,
Japan, vóór 1976)
Groeiwijze compact bolvormig, niet hoger dan
30 cm. Bloemen paarsrood, stijl rood. Deze
plant is verzameld door het USDA National Arboretum op de Miyami-en Nursery nabij Kurume in 1976. Hoelang de plant daar al in cultuur
was is onbekend. Soms gespeld als 'Tsurami' .

R. 'Surprise' (W.C. Hage, Boskoop, 1938)

R. 'Velvet Gown' (J. Waterer, Engeland, 1967)
Groeiwijze brèed opgaand, enigszins los. Bloemen paarsrood met rode macule in de keel. Kruising 'Pink Perfection' x een Kurume hybride.
Verkreeg in 1958 een Getuigschrift Eerste Klas
en in het keuringsrapport van Dendraflora no . 6
(1969) twee sterren.
R. 'Victorine Hefting' (Adr. van Nes, vóór
1979)
Groeiwijze breed opgaand, enigszins los. Bloemen donkerroze, overvloedig. Dit is een zaailing
van 'Hino-mayo '.
R. 'Vida Brown' (D. Stewart & Son, Ltd., Frendown, Dorset, England vóór 1960)
Groeiwijze laag en compact. Bloemen hose-inhose, donkerrozerood, met donkerder hart, gefranjerd. Kruising een R. amoena en een R. simsii hybrideen daardoor niet zo winterhard in ons
klimaat; een typische potplant.

R. 'Viking' (USA, vóór 1987)
Groeiwijze breed opgaand tot 1,20 m. Bloemen
licht purperroze met purperrode macule. Kruising R. poukhanense x ' Modele'.
R. 'Vltava' (B. Kavka, Tsechië 1970)
Groeiwijze zelden hoger dan 50 cm en even
breed. Bloemen karmijn. Kruising R. obtusum
var. amoenum x R. y edoense var. poukhanense.
R. 'Vuyk's Scarlet' (Vuyk van Nes, Boskoop,
1957)
Groeiwijze breed en laag. Goed bladhoudend.
Bloemen roze met iets donkerder macule, rijk
bloeiend. Verkreeg in 1957 een Getuigschrift
Eerste Klas en in het keuringsrapport van Dendraflora no 6 (1969) drie sterren.
R. 'Waka-kayede' (Oishi Gardens, Hatageya,
Japan, vóór 191 7)
syn. 'Red Rob in' .
Groeiwijze breed opgaand, niet hoger dan 60
cm. Bloemen oranjerood. In Wilson's 50.
R. 'Weesenstein'
Groeiwijze opgaand, los . Bloemen enkel, hosein-hose, licht rood.

R. 'White Lady' (L.J. Endtz, Boskoop, ca.
1925)
Groeiwijze opgaand en enigszins los. Bloemen
wit. Deze plant werd in het keuringsrapport van
1969 negatief beoordeeld.

41 R. 'Vuyk's Scarlet'
R. 'Wildenstein'
Groeiwij ze breder dan hoog. takken schieten
vaak door Bloemen rood. Bloemen steken goed
boven het blad uit. Erg gevoelig voor bladvlekkenziekte.
R. 'Willy' (C.B. van Nes (J. Blaauw & Co),
Boskoop, 1920)
Groeiwijze breder dan hoog, nogal los, vooral
als potplant erg stakerig. Bloemen helderroze
Deze plant werd in het keuringsrapport van 1969
negatief beoordeeld.
R. 'Wombat' (Peter Cox, Glendoick Gardens,
Perth, Schotland 1979)
Groeiwijze compact spreidend, langzaan groeiend. Bloemen lilarood Kruising R. nakaharai
'Mariko ' x Gaiety' . Vaak in cultuur onder de
foutieve naam 'Womat'.
R. 'Yuka' (Dr. Tsuneshige Rokuj o, Tokyo,
Japan, vóór 1990)
Groeiwijze compact, 45 cm breed en 75 cm
hoog. Bloemen wit, meestal met een roze blos,
ook met donkerroze strepen.

R. 'Yuki-botan' (Japan, vóór 1992)

.
Groeiwij ze breed, open en los. Bloemen hose- 1~
hose, wit. De plant vormt slecht, maar heeft biJzondere bloemen. Intr. NL: Fa C. Esveld, 1994.
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R. 'Zampa ' (Fa Koster & Co., Boskoop, 1922)

Groeiwijze breed, nogal open en los. Bloemen
oranjerood. Kruising 'Malvatica' x R. kaempfer i. Verkreeg in 1923 een Getuigschrift Eerste

Aanbevolen voor gebruik in tuin
'Ageeth'
'Alexander'
'Beethoven'
'Bluc Moon'
'Boudoir'
'Brilliant'
'Campfire'
'Elsee Lee'
'Fedora'
'Gabriele'

' George Arends '
'Hino Crimson'
'Ledicanense'
'Luzi'
'Nordlicht'
'Rokoko '
'Schneeglanz'
'Stewartstown'
'Victorine Hefting'
' Vuyk's Scarlet'

Klas en in Rhododendron en Azalea's (1954)
nog één ster. Komt in het keuringsrapport Dendraflora no. 6 (1969) niet meer voor.

Aanbevolen voor gebruik in pot
'Aladdin'
'Anne Frank'
'Canzonetta'
'Diamant Rosa'
'Estrella'
'Fridoline'
Geisha-cultivars
'Hilda Niblett'
'Izumi-no-mai'
'Kermesina Rose '

'Madame van Hecke '
' Maruschka'
'Melina'
'Moederkensdag'
'Olga Niblett'
'Panda'
'Rosalind'
' Si! vester'
' Sylvia's Joy'
' Vida Brown'

Literatuur

(P
Bulletin Vereeniging voor Boskoopsche Culturen omologische Vereeniging) augustus 1943.
CULLEN & CHAMBERLAIN (1 996): The Genus Rhododendron - lts classification & Synonymy; Ultgave van
de Royal Botanical Garden Edinburgh.
DAVIDIAN ( 1995): Rhododendron species, vol. 4
GALLE, FRED C. (1995): Azalea' s, revised and enlarged edition.
.
HERMAN J. GROOTENDORST (1969): Keunngsrapport
Japanse Azalea's - Dendraflora 6, p. 37-43.

HERMAN J. GROOTENDORST( 1954): Rhododendrons en
Azalea's.
WILSON, ERNEST H. (1927): Plant Hunting Vol II- The
Stratford Company, Boston, Massachusetts
Daarnaast is gebruik gemaakt van het archief van H.J.
v.d. Laar; Ronald Houtman en Dick van Gelderen en ZIJ n
vele handelscatalogi uit binnen- en buitenland gebruikt.

A.J. (Arjan) Laros

Dendroloog te Boskoop

Lijst van synoniemen
'Alpina': kiusianurn var. alpinurn
'Autumn Moon': 'Suigetsu'
'Blaue Donau ' : 'Blue Danube'
' Cherub' : 'Kinugayo'
'Christmas Cheer': 'Ima-shojo'
'Coccinea': 'Amoena Coccinea'
'Dainty': 'lroha-yama'
'Dark Lilac Diamond' : 'Diamant Dunkellila'
'Domoto ': 'lma-shojo'
'Elf': 'Kasumi-gaseki'
'Fancy Gumpo': 'Gumpo Fancy'
'Fascination': 'Ima-shojo'
'Flame': 'Suetsumu'
'Geisha Dunkellachsrot': 'Michiko'
'Geisha Dunkellila' : 'Haruko'
' Geisha Karmin' : 'Noriko'
'Geisha Karminrot': 'Kazuko'
' Geisha Lachskarmin': 'Kumiko'
'Geisha Lilac: 'Takako'
'Geisha Lilarosa': 'Hanako'
'Geisha Orangerot': 'Satschiko'
'Geisha Purperrosa': 'Fumiko' & 'Hiroko'
' Geisha Rosa' : 'Momoko'
'Geisha Weiss ' : 'Hisako'
'Hino Scarlet' : 'Campfire'
'Hino ': 'Hinode-giri'
'Kermesina Rood': 'Kermesina'
'Ledifolia Alba' : mucronatum
'Lilac Diamond ' : 'Diamant Hellila'
linearifolium: stenopeta/urn
macrosepalum: stenopeta/urn
'Meteor' : 'Rashomon'
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'Mrs. Werry': 'Addy Wery'
'Niobe' : 'Red Fountain'
obtusum 'Amoenum': 'Amoena'
'Painted Lady': 'Nani-wagata'
'Pink Kiusianum ': 'Kermesina'
'Pinkie ': 'Aya-kammuri'
poukhanense: yedoense var. poukhanense
'Rare Mountain': 'Chinzan'
'Red Diamond' : 'Diamant Rot'
'Red Hussar': 'Hinode-giri'
'Red Robin': 'Waka-kayede'
'Rosy Mom': 'Asa-gasumi'
'Ruby' : 'Hinode-no-taka'
'Ruth' : 'Katsura-no-hana'
'Sakata Rose': 'Esmeralda'
' Sakata White' : 'Snow'
' Snowflake': 'Kure-no-yuki'
' Sultan' : 'Hana-asebi'
tamure: eriocarpum
'Twilight': 'Kiritsubo'
'Vanity': 'Gosho-zakura'
' Woriko ' : 'Noriko'
'Yodogawa': yedoense

Surnrnary
, f' Ja anese Azaleas partly in pot and partly in the
The Dutch nursery industry grows hundreds Oj p
. l
l s' 'ety has p lanted and judged
h R
l Boskoop Horttcu tura oct
. .
..
.this ex:tensive collection. Descnptwns
open field. During some years t e oya
more than 250 cultivars. This artiele gives an ovefltew of . l , lassification are given. A list o.f
o.f these cultivars, historieal facts and a propo:al or ~ract~c~t: is given.
recommended cultivars .for use as pot plants OI as gar en p a

la/:

Zusarnmenfassung
h. d
·a anische Azaleen gezogen, ein
e einiger Jahre haf der PrüIn niederländischen Gärtnereien werden hunderte verse te ;; e
Teil hiervan im Freiland, andere ausschltessltch tm Topf . d ~~~us e iflanzt und verghchen.
fimgsausschuss der K VBC mehr als 250 Kulttvare nebeneznatn '~eben gei:~r Beschreibung einer
..
· h "b d g'osse Sartunen. 1v,
.
E.
Dieser Artikel gibt eine Uberszc. t u er .as .'
l r eschichte beleuchtet und wird eme 111grossen Anzahl van Kultivaren wzrd u.a. dze rezche Ku. tu ~ ifi
det wird. Ausserdem ww'de
teilung der Kultivare vorgestellt, wie sie in der Praxzs hau zg verwen
ein emp.fehlenswertes Sortiment zusammengestellt.
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