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Van 1993 t/m 1997 is door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
(KVBC) en het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop een sortiment geelbloeiende
Rhododendron gekeurd. Twee belangrijke aanleidingen voor het keuren en het onderzoek waren de
introductie van een aantal nieuwe geelbloeiende cultivars in de jaren '80 (vooral in Duitsland) en het
veredelingsonderzoek geelbloeiende Rhododendron op het Proefstation. Er zijn in totaal circa 30
bestaande geelbloeiende cultivars verzameld en beschikbaar gesteld door de fa C. Esveld te
Boskoop, die zijn aangevuld met 12 selecties uit het veredelingsonderzoek. De planten zijn
opgeplant op het Proefstation.
De belangrijkste beoordelingscriteria waren: bloeirijkheid, bloemkleur, bladkwaliteit en groeiwijze.
Bij het criterium gele bloemen, is er van uitgegaan dat de hoofdkleur van de geopende bloemen geel
moet zijn. De bloemknoppen en/of de macule kunnen daarbij wel anders van kleur zijn.
De heer D.M. van Gelderen (fa C. Esveld) heeft als mentor een belangrijke bijdrage geleverd aan het
onderzoek en aan dit artikel.
VEREDELINGSONDERZOEK GEELBLOEIENDE RHODODENDRON

Vanaf 1961 tot 1984 zijn op het Proefstation kruisingen gemaakt om goede geelbloeiende cultivars
van Rhododendron te winnen. Van 1961 tot 1966 heeft ir F. Schneider hiermee een begin gemaakt.
Daarna is hetonderzoekovergenomen door mevr. dr ir J. Heyting, die er van 1966 t0t 1982 aan heeft
gewerkt. Vervolgens werd het onderzoek uitgevoerd door mevr. ir A.S. Bouma, die tot 1990 aan de
geelbloeiende Rhododendron heeft gewerkt. L. Slingerland heeft vanaf 1974 veel van de praktische
werkzaamheden verricht (o.a. het maken van de kruisingen).
Er werd gestreefd naar een zuivergele, winterharde Rhododendron met een goede bladkwaliteit
Ongeveer 20 verschillende soorten en cultivars zijn gebruikt in de verschillende kruisingen. Een
aantal ter verkrijging van de gele bloemkleur (bijv. Rhododendron wardii, R. dichroanthum, R.
'Marcia' en R. 'Goldfort', R. 'Hotei' en R. 'Goldkrone') en de andere ter verkrijging van een goede
bladkwaliteit en winterhardheid (bijv. R. yakushimanum, R. 'La Bar's White' en R. 'Mars'). Uit de
vele gemaakte kruisingen zijn ongeveer 10.000 nakomelingen ontstaan en op het selectieveld
beoordeeld. De meeste nakomelingen voldeden niet aan de gestelde criteria. De belangrijkste
ongewenste eigenschappen waren: geen of onvoldoende gele bloemkleur, onvoldoende winterhardheid en gelige, kwalitatief slechte bladeren. In 1989 zijn uit alle kruisingen 30 zaailingen geselecteerd en vermeerderd (geënt) om deze als kloon te beoordelen. In 1992 zijn hiervan 12 selecties
opgenomen in het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van geelbloeiende Rhododendron. Deze
zijn geselecteerd, samen met leden van de keuringscommissie Ericaceae van de KVBC.
Zes selecties hiervan waren afkomstig van de in 1983 uitgevoerde kruising R. 'Goldkrone' x R.
yakushimanum en twee van de reciproke kruising R. yakushimanum x R. 'Goldkrone'. De gebruikte
plant van R. yakushimanum was een onbenaamde selectie met opvallend goed en gezond blad en
deze was daarmee de geniteur van de goede winterhardheid en bladkwaliteit 'Goldkrone' was
daarbij geniteur van de gele bloemkleur. Uiteindelijk is de kruising R. 'Goldkrone' x R. yakushimanum de "gouden" kruising geweest, want van de 12 beoordeelde planten zijn uiteindelijk 2 selecties
uit deze kruising geselecteerd en benaamd, namelijk 'Centennia! Gold' en 'Millennium Gold'. Van
deze twee selecties zal in het seizoen 1999/2000 vermeerderingsmateriaal worden uitgegeven.
STATUS VAN DE GELE BLOEMKLEUR BD RHODODENDRON

Van het grote aantal grootbloemige, wintergroene Rhododendron-cultivars dat momenteel bekend is
(25.000 geregistreerd) heeft maar een relatief beperkt aantal cultivars gele bloemen. Hooguit 40 van
deze cultivars zijn in Nederland of in het buitenland in de reguliere handel te verkrijgen. Twee
belangrijke oorzaken hiervoor zijn:
1e. Ook bij de natuurlijke soorten is de gele bloemkleur vrij zeldzaam. Van de bekende soorten
hebben alleen R. campylocarpum, R. citriniflorum, R. wardii en in mindere mate R. dichroanthum
(gewoonlijk roze tot oranje) en R. caucasicum (gewoonlijk roze) geelbloeiende vertegenwoordigers.
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BLOEMEN:. vrij smal trechtervormig, ca. S.S cm diameter, licht oranjegeel (RHS CC 14C/D)
met roze randen en nerven en een bruinrode tot geelbruine macule; bloemknoppen
oranjegeel met roze tinten; kelk sterk uitgegroeid, geel met roze; bloemsteel paarsrood, vrij
sterk geklierd; bloeitijd eind mei; bloeirijkheid: zeer rijk.
· WINTERHARDHEID: redelijk (zone 7).
Kenmerkend voor deze cultivar zijn de dichte groeiwijze en de vrij smal trechtervormige
bloemen, met opvallend grote kelk. De bloemkleur is licht oranjegeel.
De winterhardheid is slechts redelijk en de typische bloemkleur werd door de keuringscommissie als een minpunt beschouwd. De plant kreeg daarom geen waardering.
TEELT EN VERMEERDERING

**

Rhododendron 'Centennia! Gold'- Yakushimanum Groep (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland, 1997) -zie kleurenfoto blz. 107

(Rhododendron 'Goldkrone' x R. yakushimanum)

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation!Anerkennung):

*** = uitstekend (excellentlausgezeichnet)
** = zeer goed (very good!sehr gut)
*

= goed (good/gut)
s = voorspeciale doeleinden (jor special purposes/für
Spezzalzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated!entbehrlich)

Opmerkingen:

~·
.

c~ltivargroe~~n correspondeert met de Rhododendron Atlas.
(Jni~:~t;~h:r~rdszones ZIJn vo~gens het systeem zoals dat is ontwikkeld

ge in?eling in
Schreiber. a es

0

door de USDA
epartment of Agnculture) en voor Midden-Europa aangevuld doorHeinzeen

~~~~~u:;,o;u:~e~~t~r:::1~i,~~~~~~~~~~~~~~~)(W.C. Slocock, Goldsworth Nurse(Rhododendron campylocarpum subsp. campylocarpum x R. 'Mrs Milner')
GROEIWIJZE: vrij losse struik, tot 2 m hoog; jonge stengels lichtgroen
BLADEREN: S-9 x 2 S-4 S cm ovaal vlak
k al bi d
.
.
BLOEIWIJZE: los m~t 9~ 12 bi
, 9 1,1groen,. a ; a steel lichtgroen tot iets roodachtig.
.
'
oemen, - cm diameter; as korter dan O.S cm.
BLOE~EN.h ~reed trechtervormrg, ca. 6.5 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4D) met zwak
roo ac tige .randen en top en ee~ paarsrode macule; bloemknoppen eelwit met roze·
bloemsteel lichtgroen, zwak tot vriJ sterk geklierd; bloeitijd eind mei· bl<~eiriJ'kheid·
t' '
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).
'
· ma Ig.

~~~~:~k~~~ ~f~rz~~~:rc~~~~:~t ~~~~e~~~;d~~h~gijgl~t~snet habitus en bloeiwijze. De

Butterfly' 1s al
·· d
.
.
·
is onregelm t' een ~nJ ou e cultivar, <:tie al do~~ vele andere is overtroffen. De bloeirijkheid
adrgden rue~ erg ~oed. ~~t rs een VriJ losse struik, die onderin gauw kaal wordt
D
aarom wor t e cultivar ruet posrtref gewaardeerd.
·
o Rhododendron 'Buttermint' _
land; reg. 1979)

campy1ocarpum Groep (Richard
.
.
Mauntsen, Kent, Enge-

(Rhododendron 'Unique' x (R. 'Fab'ra ' x R. dtchroanthum
·
subsp. apodectum))
GROEIWIJZE: dichte, vrij brede struik, tot 1 m hoog.
BLADEREN: S-8 x 2 S-3 S cm ovaal tot Iangwerp· d
hïf ..
onderzijde ~:V~ or~njebr~in behaard; bladst~~ll~c~gjo:;r{;tt~:~t~~~~~~~:~, groen, aan
BLOEIWIJZE: VriJ drcht, met S-16 bloemen, 10-14 cm diameter; as O.S-1 cm.
.
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GROEIWIJZE: zeer dichte, brede sti·uik, tot 1 m hoog; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 4-9 x 2-4 cm, ovaal tot zwak eirond, met vrij sterk teruggerolde schijf, donkergroen, aan de onderzijde (zeer) sterk oranjebruin behaard (indumentum); bladsteel soms
iets roodachtig.
BLOEIWIJZE: zeer dicht, met 16-2S bloemen, 10-13 cm diameter; as 1-2 cm.
BLOEMEN: vrij breed trechtervormig, ca. 6 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4C) met paarsrode
macule; bloemknoppen geel met roze; bloemsteel lichtgroen, sterk geklierd; bloeitijd half
mei; bloeirijkheid: zeer rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone Sb).
Dit is één van de twee producten uit het veredelingsonderzoek geelbloeiendtt Rhododendron
van het Proefstation. De cutivarnaam 'Centennia! Gold' heeft betrekking op het 100-jarig
jubileum van het Proefstation in 1999.
Kenmerkend voor deze cultivar zijn de dichte groeiwijze, de vrij sterk teruggerolde bladschijf
en de dichte oranjebruine beharing aan de onderzijde. De bloemknoppen zijn geel met roze
gekleurd. Vooral de groeiwijze en het (sterke) blad verraadt de ouderschap van R. yakushimanum.
Vanwege de zeer aantrekkelijke en rijke bloei in combinatie met het goede blad is deze
cultivar gewaardeerd met twee sterren.
o Rhododendron 'Ehrengold' - Wardii Groep (D. Hobbie, Linswege-Westerstede, Duitsland,
vóór 1982)

(Rhododendron wardii subsp. wardii x onbekend)
GROEIWIJZE: vrij losse struik, tot 2 m hoog; jonge stengels opvallend paarsrood.
BLADEREN: 4.S-9 x 2S-4S cm, ovaal, vlak, (licht)groen, kaal, enigszins hangend; bladsteel
opvallend paarsrood.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 10-18 bloemen, 9-12 cm diameter.
BLOEMEN: trechtervormig, ca. 6 cm diameter, geel met zwak rozerode tint en roodbruine
macule; bloemknoppen rozerood; bloemsteel roodachtig; bloeitijd begin mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone Sb).
Kenmerkend voor deze cultivar zijn de vrij losse groeiwijze, de enigszins hangende bladeren,
de paarsrode jonge stengels en bladstelen en de rozerode bloemknoppen. De bloeitijd is
relatief vroeg. De habitus van 'Ehrengold' is te vergelijken met die van 'Moonshine Bright' en
'Elsie Straver'.
Vanwege de erg losse groeiwijze en het s-lechte blad, is deze cultivar door de keuringscommissie niet gewaardeerd.
s Rhododendron 'Elsie Straver' - Campylocarpum Groep (M. Koster & Zonen, Boskoop,
Nederland, vóór 1940; reg. 1969)

(Rhododendron campylocarpum subsp. campylocarpum x onbekend)
9

breed trechtervormig, ca. 6 cm diameter, (licht)geel (RHS CC SC/D) met ~wak
aanwezige, paarsrode macule; bloemknopp~n oran)~~ood. tot oranj.~ge~~; bloemsteel lichtgroen, vrij sterk geklierd; bloeitijd half mei; bloemjkheid: tamelijk njk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone Sb).
Kenmerkend voor deze cultivar zijn de rode bladstelen en de oranjerode tot oranjegele

BLOEMEN: ·

vrij losse struik, tot 2 m hoog; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 6-10 x 3-S.S cm, ovaal tot zwak omgekeerd-eirond, (vrijwel) vlak, vrij opvallend
hangend, lichtgroen, kaal; bladsteel geelgroen.
BLOEIWIJZE: (zeer) dicht, met 1S-21 bloemen, 8-12 cm diameter; as ca. 2.S cm.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 6 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4C) met paarsrode
~acule; bloemknoppen paars- tot rozerood; bloemsteel lichtgroen, zwak geklierd; bloeitijd
emd mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).

GROEIWIJZE:

Kenmerkend voor deze cultivar zijn de losse groeiwijze en het lichtgroene, vrij sterk hangende
blad. De bloemknoppen zijn paars- tot rozerood.
Het blad van 'Elsie Straver' is vrij lelijk en bovendien is de plant vrij moeilijk te kweken. Toch
is deze vanwege de typische habitus en de bloem(knop)kleur met een "s" gewaardeerd.

bloemknoppen.
.
..
.
. ,
,
'Gaf
De bovengenoemde kruising is de reciproke krmsmg van die waarmt Goldkrone en r
Lennart' zijn ontstaan.
.
,
, . ,
,
Vanwege de minder (zuiver)gele bloemkleur ten opzichte van Goldkrone , IS Goldrausch
niet positief gewaardeerd.

Rhododendron 'GrafLennart'- Wardii Groep (H.Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1983;
reg. 198S)
((Rhododenron wardii subsp. wardii x 'Alice Street') x R. 'Hachmann's Marina' )

0

o Rhododendron 'Goldika' - Wardii Groep (D. Hobbie, Linswege-Westerstede, Duitsland,
vóór 1979)

GROEIWIJZE: vrij dichte struik, tot l.S m hoog; jonge st~ngels lichtgroen.
BLADEREN: 3-6 x 2-4 cm, ovaal, gewoonlijk iets hartvorrrug, vlak, groen, kaal; bladsteel veelal

(Rhododendron wardii x R. 'Adriaan Koster')

iets roodachtig.
vrij dicht, met 8-11 bloemen, 7-10 cm diameter; as korter dan 1 cm.
BLOEMEN: klokvormig, ca. S cm diameter, (licht)geel (RHS CC 3C) me~ paar~rode ~acule;
bloemknoppen geeloranje; bloemsteel ~chtgroe~.' v~~ iets roodachtig getint, vnj sterk
geklierd; bloeitijd half mei; bloeirijkheid: tamelijk njk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone Sb).
Het meest kenmerkende voor deze cultivar zijn de relatief kleine bladeren: bloeiwijzen en

BLOEIWIJZE:

matig dichte struik, tot l.S m hoog; jonge stengels iets roodachtig.
BLADEREN: S-8 x 3-S cm, ovaal, vrijwel vlak, lichtgroen, kaal; bladsteel lichtgroen.
BLOEIWIJZE: vrij los, met S-7 bloemen, ca. 10 cm diameter; as ca. 1 cm.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 6 cm diameter, geel met paarsrode macule; bloemknoppen rozerood; bloemsteel roodachtig, vrij sterk geklierd; bloeitijd begin juni; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone Sb).
GROEIWIJZE:

bloemen.
. .
d d
Ten opzichte van 'Goldkrone' moet 'GrafLennart' volgens de keuringscoffiffilSSie on er oen
en deze cultivar is daarom negatief beoordeeld.
Graf Lennart is de eigenaar van de tuinen van Mainau (Bodensee).

Het meest kenmerkend van deze cultivar zijn de lichtgroene bladeren en de losse, armbloemige bloeiwijzen. De kroonlobben overlappen elkaar nauwelijks.
Vanwege het slechte blad en de weinig spectaculaire bloei, is deze cultivar door de keuringscommissie negatief gewaardeerd.
0

*

Rhododendron 'Goldkrone' - Wardii Groep (H. Hachrnann, Barmstedt, Duitsland, 1981;
reg. 1983) - zie kleurenfoto blz. 107
((Rhododendron wardii subsp. wardii x R. 'Alice Street') x R. 'Hachrnann's Marina')

dichte struik, tot l.S m hoog; jonge stengels lichtgroen, met enkele roodachtige
klierharen.
BLADEREN: 4-8 x 2-S cm, ovaal tot zwak omgekeerd-eirond, vrijwel vlak, lichtgroen, kaal;
bladsteel lichtgroen tot zwak roodachtig.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 9-17 bloemen, 9-12 cm diameter; as O.S-1 cm.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 6 cm diameter, licht groengeel (RHS CC 2C) met donker
paarsrode macule; bloemknoppen geel; bloemsteel lichtgroen, zwak geklierd; bloeitijd eind
mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone Sb).
GROEIWIJZE:

Het meest kenmerkende van deze plant zijn de lichtgroene bladeren en de zuiver (groen)gele
bloemen en bloe~oppen . De kroonlobben overlappen elkaar nauwelijks. Helaas zijn de
bladeren net als bij vele andere wardii-typen vrij snel beschadigd. Desondanks is het vanwege
de bloemkleur één van de betere gele en daarom is deze positief gewaardeerd.
o Rhododendron 'Goldrausch' - Wardii Groep (H. Hachrnann, Barmstedt, Duitsland, 1983;
reg. 1983)
(Rhododendron 'Hachrnann's Marina' x (R. wardii subsp. wardii x R. 'Alice Street'))

halfdichte struik, tot 1.S m hoog; jonge stengels lichtgroen.
S-8 x 2.S-4 cm, ovaal, vlak, groen, kaal; bladsteel zwak tot vrij opvallend
paarsrood.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 11-14 bloemen, 12-14 cm diameter.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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Rhododendron 'Hachmann's Marietta' - Wardii Groep (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1986; reg. 1989)
(Rhododendron 'Tosca' x R. yakushimanum 'Koichiro Wada')
GROEIWIJZE: tot 1 m hoge struik; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 4.S-6.S x 2-3 cm, ovaal tot zwak omgekeerd-eirond,

..
met vnj ste~k teruggerolde
schijf, (donker)groen, van onderen sterk oranjebruin. behaard; bladsteel lichtgroen.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 10-16 bloemen, 8-10 cm diameter; as O.S-1 cm.
.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 4 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4D) ~et ro?~brm.ne
macule; bloemsteel iets roodachtig, vrij sterk geklierd; bloeitijd eind mei; bloemjkheid:
tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone Sb).
Kenmerkend voor deze cultivar zijn de vrij sterk teruggerolde bladschijven, die aan d~
onderzijde sterk oranjebruin zijn behaard (een eigenschap van R. yakushimanum) en de vnj
kleine, bleekgele bloemen.

* Rhododendron 'Haida Gold' -

Wardii Groep (R.M. Bovee, Lake Oswego, Oregon, USA,

1986)
(Rhododendron wardii subsp. wardii x R. 'Goldfort')
GROEIWIJZE: zeer
BLADEREN: 3-9 x

dichte struik, tot l.S m hoog; jonge stengels lichtgroen.
..
2-3.S cm, ovaal, met iets teruggerolde schijf, lichtgroen, kaal; bladsteel vnj
sterk roodachtig.
.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 8-10 bloemen, ca. 12 cm diameter; as 1-2 cm.
BLOEMEN: breed klokvormig, ca. 6 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 3D), ~onder macu~e;
bloemknoppen (groen)geel; kelk vaak met twe~ ~~oter.e lobben;.?loemsteeliets roodachtig,
nauwelijks geklierd; bloeitijd begin mei; bloemjkheid: zeer njk.
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).
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...
?:eer breed trechtervormig, ca. 7 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4C/D) met
lichtgele tot donkerroze macule; bloemknoppen donkerroze; bloemsteel, iets roodachtig,
zwak geklierd; bloeitijd eind mei; b1oeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).
Deze cultivar valt op vanwege de vrij grote, zeer brede bloemen en de donkerroze bloemkneppen. Het blad van ' Lachsgold' wordt snel beschadigd en daarom is de plant niet

BLOEMEN:

~:~~eest ty~erend van deze cultivar zijn de zeer dichte groeiwijze, het ontbreken van een
kelk vea,akde z~Ive~gele ?loeme~ en bloemknoppen en de relatief vroege bloei. Bovendien is de

emgszms Uitgegroeid.
Vanwege
de
zuivergele
. comb'matte
. met de vroege en zeer rijke
bloei is , Haida
Gold' bloemen
t , , en bloemknoppen m
,
me een ster gewaardeerd.
o Rhododendron 'Honeydew' - W'lli
·
I amsianum
Groep (Art Wright, Oregon, USA, 1962)
(Rhododendron 'Carolyn Grace' x R. 'Moonstone')
dichte struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels lichtgroen
5-7.5 x 3-6 cm breed-ovaal tot zwak . d
.
.
.
teruggerolde schijf, gro;n, kaal; bladsteel zwake~~~rir:t~~~ ::~:~g, met vrij sterk
BLOEIWIJZE: los, met_ 8-13 bloemen, 12-16 cm diameter.
·
BLOEMEN: klokvorrmg, ca. 8 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4C/D) zonder macule· bl
bloemsteel lichtgroen, vriJ sterk geklierd;

***

gewaardeerd.
Rhododendron 'Millennium Gold' - Yakushimanum Groep (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland, 1997)

GROEIWIJZE:

(Rhododendron 'Goldkrone' x R. yakushimanum)
zeer dichte, brede struik, tot 1 m hoog; jonge stengels lichtgroen met roodachtige

BLADEREN:

~~P~:~;g~f;;;ij~:~ r~a~:~r~i~ij~nt;

WINTERHARDHEID:

blo~~ijcÏ

zeer goed (zone 5b).

~~n~:~~~~do~~~:e~~~e cultivar zijn de grote, losse bloeiwijze en de grote bloemen, waarbij
~~a~og~ ~n 'Hon_
eyddewl' is onreg~lmatig en onbetrouwbaar en het blad wordt snel be-

. aarom IS e p ant negatief gewaardeerd.
Er be~taa~ ook een 'Honey Dew', in de handel ebracht door
. ,,
plant IS
geregistreerd. Twee vrijwel identie'ie namen
wordt m~t toegestaan volgens de cultuurplantencode (ICNCP) Daar 'H
D
ndiethin:eebr wordkt
lijkt de meest
v or e er espro en selectie van A W · ht
h d
·
pas later is ?ntstaan. De
z
erover moeten beslissen.

~Iet
~:aX:~k~~~yo~;wrijwoel

~~~~yze) laalatshit~ culti~ar

verhand~ld,

voo;~~~~~::~~~~~~d~:~iti~:e
, ( s,
~raktischeoo~~ssi~; omv:

registrati~-a~~~ri;e~~~~ R~~d~~e~~;~~d(~~

GROEIWIJZE:

klieren.

4-9 x 2-5 cm, ovaal, met sterk teruggerolde schijf, donkergroen, aan de onderzijde
sterk oranjebruin behaard (indumentum); bladsteel lichtgroen.
BLOEIWTJZE: dicht, met 14-17 bloemen, 10- 12 cm in diameter; as 0,5-1 cm.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 6 cm in diameter, lichtgeel (RHS CC 3D) met paarsrode
macule; bloemknoppen lichtgeel met zwakroze tint; bloemsteel1ichtgroen, sterk geklierd;
bloeitijd begin juni; bloeirijkheid: zeer rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone 5b).
Deze nieuwe cultivar uit het veredelingsprogramma van het Proefstation is door de keuringscommissie beoordeeld als de beste van het geelbloeiende sortiment Rhododendron. De
dichte groeiwijze, het mooie en gezonde blad en de zeer rijke bloei lagen hieraan ten
grondslag.
/
Kenmerkend van 'Millennium Gold' zijn de dichte groeiwijze, en de donkergroene teruggerolde en aan de onderzijde sterk oranjebruin behaarde bladeren. Verder bloeit de struik zeer
rijk en relatief laat (begin juni).
o Rhododendron 'Moonshine Bright' - Wardii Groep (RHS Gardens, Wisley, Engeland,
BLADEREN:

1952; reg. 1958)
(Rhododendron ' Adriaan Koster' x R. wardii subsp. wardii)

s Rhododendron
'Hotei'- Ward··11 Groep (K. S'f~
1970)
1 erman, Seattle, Washington, USA, 1968; reg.

GROEIWIJZE: hoge, brede struik, tot 3 m hoog; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 5-8 x 2.5-4 cm, ovaal, met vrij sterk teruggerolde schijf, groen,

..
((Rhododendron 'Goldsworth Orange' x R. souliei) x R. ward"
u subsp. wardu)
brede struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels lichtgroen
BLADEREN: 5-8 X 2 5-4 cm ovaal tot
.
zwak omgekeerd-errond,
vrijwel.vlak, (licht)groen, kaal;
bladsteel lichtgr~en. '

BLOEIWIJZE: vrij los, met 8-10 bloemen, 9-11 cm diameter as 1-1 5 cm
BLOEMEN'
tr htervorrmg,
· ca. 6.5 cm diameter, heldergeel
'
. CC·
m 1. . breed
bl ~c
(RHS

BLOEIWIJZE: vrij los, met 5-16 bloemen, ca. 10 cm diameter; as ca. 2 cm.
BLOEMEN: breed tt·echtervormig, ca. 6 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4D),

zonder macule;
bloemknoppen geel met roze; bloemsteel iets roodachtig, vrij zwak geklierd; bloeitijd eind
mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).
Het meest kenmerkend van deze plant zijn de hoge groeiwijze, de enigszins hangende
bladeren en het ontbreken van een macule.
Vanwege het slechte blad is deze cultivar negatief gewaardeerd.

12C/13C) zonder

ge~re;d; b~~eitij~~l~~ ~=:~ ~fo~~ij~~~~ ~!:~l;J~~ij~~gt·oot; bloemsteel lichtgroen, niet
WINTERHARDHEID:

zeer goed (zone 5b).

~~ ~=~s~~~~~l:~d~:~~;:r~:;g;: '~~~i' zijn de heldergele bloemkleur, de afwezigheid

!~t~~!r~~~~~:;rr~~~~:~nd~~:id~;;~~ :~~~~7~~=std;el~r~: ;:r~~~~~:~~), ~~~~
o Rhododendron
'Lachsgold' - Ward"
· Lmswege-Westerstede,
·
1982)
11 Groep (D . Hobbie,
Duitsland,

(Rhododendron wardii x onbekend)
halfdichte struik, tot 2 m hoog; jonge stengels groenig rood
6.5-9
behaard· blad t X 13-5 cm
·al' ovaal
d, vlak. ' 1'~~-htgroen, aan de onderzijde .zwak oranjebruin
, . s ee voor aan e basis VriJ sterk roodachtig.
BLOEIWIJZE: dicht, met 12-15 bloemen, ca. 10 cm diameter; as 2 cm.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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kaal, vrij sterk

hangend; bladsteel soms iets roodachtig.

GROEIWIJZE:

**

Rhododendron 'Odee Wright' - Campylocarpum Groep (A.O. Wright, Milwaukie, Oregon, USA, 1965; reg. 1965)
(Rhododendron 'Idealist' x R. 'Mrs Betty Robertson')
GROEIWIJZE: dichte struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 5-9 x 2.5-4 cm, ovaal, vrijwel vlak, groen, kaal; bladsteel

soms iets roodachtig.

BLOEIWIJZE: vrij los, met 7-9 bloemen, ca. 13 cm diameter; as 0.5-1 cm.
BLOEMEN: breed tt·echtervormig, ca. 7.5 cm in diameter, geel (kroonbuis;

RHS CC 4B)) en
geelbruin (lobben RHS CC 158A/B), met zwak roodachtige nerven en randen en met een
paarsrode met iets gt·oene macule; bloemknoppen rozerood; kelk vrij groot; bloemsteel iets
roodachtig, niet geklierd; bloeitijd begin mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone 5b).

De plant _wordt ook wel verhandeld onder de oorspronkelijk gegeven (foutieve) naam
Rhododendron 'Flava I'.

Het meest kenmerkend van deze cultivar zijn de vrij losse, armbloemige bloeiwijzen, de vrij
grote typisch tweekleurige bloemen, de vrij grote kelk en de relatief vroege bloei.
Vanwege de aantrekkelijke tweekleurige bloemen en het mooie blad, is 'Odee Wright' met
twee sterren gewaardeerd.

Gebruikswaardetabel positief gewaardeerde sortiment

** Rhododendron 'Saffrano' - Dichroanthum Groep (Vuyk van Nes BV, Boskoop, Nederland,
vóór 1980)

Waardering Cultivar

(Rhododendron campylocarpum x onbekend)

** 'Centennia! Gold'

dichte struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels lichtgroen.
BLADEREN: 5-8 x 2.5-4 cm, ovaal, vlak, groen, kaal; bladsteel iets roodachtig.
BLOEIWIJZE: vrij los, met 8-12 bloemen, 10-14 cm diameter; as 1-2 cm.
BLOEMEN: smal trechtervormig, ca. 5 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 6D), soms met iets
roodachtige vlekken en randen, zonder macule; bloemknoppen rood; kelk sterk vergroot en
opvallend rood gekleurd; bloemsteel iets roodachtig, vrij sterk geklierd; bloeitijd begin mei;
bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: goed (zone 6).
GROEIWUZE:

s

*
*
s

***
**
**
*
**

Het meest kenmerkend van deze cultivar zijn de vrij kleine, lichtgele, iets roodachtig gevlekte
bloemen, rode bloemknoppen en de vergrote, rood gekleurde kelk.
Vanwege de mooie compacte groeiwijze, de aantrekkelijke bloemkleur, de rijke bloei en het
mooie blad, is deze cultivar met twee sterren gewaardeerd.

*

'Elsie Straver'
'Goldkrone'
' Haida Gold'
'Hotei'
' Millennium Gold'
' Odee Wright'
' Saffrano'
'Trompenburg'
'Volker'

Bloemkleur

Macule

Bloeitijd

Hoogte

lichtgeel
lichtgeel
(licht)geel
lichtgeel
heldergeel
lichtgeel
(bruin)geel
lichtgeel
lichtgeel
lichtgeel

opvallend
opvallend
opvallend
geen
geen
opvallend
vrij opvallend
geen
opvallend
opvallend

half mei
eind mei
eind mei
begin mei
eind mei
begin juni
begin mei
begin mei
eind mei
eind mei

1.0 m
2.0 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.0 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
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Rhododendron 'Trompenburg' - Wardii Groep (D. Hobbie, Duitsland & Arboretum
Trompenburg, Nederland, vóór 1980; reg. 1991)
(Rhododendron wardii-hybride x R. wardii-hybride)
vrij dichte struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels vrij opvallend paarsrood.
4-7 x 2-4 cm, ovaal tot zwak omgekeerd-eirond, met vrij sterk teruggerolde schijf,
donkergroen, aan de onderzijde vrij sterk lichtbruin behaard; bladsteel lichtgroen.
BLOEIWIJZE: vrij dicht, met 7-11 bloemen, 11-13 cm diameter; as 0.5-1 cm.
BLOEMEN: breed trechtervormig, ca. 6.5 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4C/D) met paarsrode macule (één grote vlek); bloemknoppen rozerood; bloemsteel vrij sterk paarsrood,
tamelijk sterk geklierd; bloeitijd eind mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone 5b).
GROEIWIJZE:

SUMMARY

BLADEREN:

From 1993 up to and including 1997 an assortment of the yellow-flowered Rho~odendron was
assessed by the Royal Boskoop Horicultural Society (KVBC) _and the ~esearch StatiOn for Nursery
production. This was done on the occasion of the G_erman mtroductwn of a number of yellowflowered Rhododendrons in the 1980's and the breeding research for yellow~flowered Rhododendrons at the Research Station in Boskoop. Thirty yellow-flowered cultiVars m total were sele~ted
initially including 12 from the Research Station. The criteria w~re as follows : freedom offlowenng,
.
flower colour (yellow when fully open), leaf-quality and hablt.
From 1961 up to and including 1984 several research workers at the Research StatiOn worked on the
breeding of these yellow-flowered cultivars of Rhododend;on. F?r,fl?wer colo~r,many_~rosse,s were
made with amongst others R. wardii, R. dichroanthum, Marcm , Goldfort , Hotel and Goldkrone' For leaf-quality and winter hardiness crosses were made between amongst others R.
.·
'La Bar's White' and 'Mars. In tota110.000 seedlings were assessed. From the 30
yakush zmanum,
·
d d · h fi a1
plants which were initially propagated t~ represetative numbers twelve were me1u e m t e m
selection and only two were worth nammg.
.
.
.
Yellow flowers occur on1y to a limited extend m Rhododendron hybnds b~cause m the natural
species this colour is hardly present whilst the cultivation and the treatme~t m the nursery of the
yellow-flowered Rhododendrons is not so easy. The yellow-ones are very dtfficult to propagate, th,e
leaves are very susceptible to leaf-burning, although the leav~s of the more recen_t culuvars don t
suffer so much. Also the winter hardiness leaves a lotto be desrred. The yellow culttvars can best be
propagated by grafting.
..
.
.
A short description is given of the posttlvely assessed yellow Rhododendron-culttvars.

Kenmerkend voor deze plant zijn de donkergroene, behaarde bladeren (aan de onderzijde) en
de vrij sterk teruggerolde bladschijf en de typische macule, bestaande uit één grote vlek.
Vanwege de aantrekkelijke en rijke bloei en mooie bloemen is deze cultivar positief gewaardeerd. Aangezien de bladeren vrij gemakkelijk worden beschadigd, is slechts één waardester
toegekend.

** Rhododendron 'Volker' - Wardii Groep (D. Hobbie, Linswege-Westerstede, Duitsland,
vóór 1973) - zie kleurenfoto blz. 107
(Rhododendron wardii subsp. wardii x R. yakushimanum 'Koichiro Wada')
dichte struik, tot 1.5 m hoog; jonge stengels iets roodachtig.
4-7.5 x 2-3.5 cm, ovaal tot zwak omgekeerd-eirond, met iets teruggerolde schijf,
groen, aan de onderzijde vrij sterk behaard; bladsteel lichtgroen.
BLOEIWUZE: vrij los, met 8-14 bloemen, 10-12 cm diameter; as ca. 1 cm.
BLOEMEN : breed klokvormig, ca. 6 cm diameter, lichtgeel (RHS CC 4D), buitenzijde iets
roodachtig getint, met paarsrode macule (vrijwel één grote vlek aan de basis van de
kroonbuis); bloemknoppen rozerood; bloemsteel lang (4 cm), iets roodachtig, sterk geklierd; bloeitijd eind mei; bloeirijkheid: tamelijk rijk.
WINTERHARDHEID: zeer goed (zone 5b).
GROEIWIJZE:
BLADEREN :

infl.

= inflorescence; fl. = flower

** ,Centennia! Gold'

_ infl. very dense with 16-25 flowers, 10-13 cm; fl. light yell?w with
purplish-red markings within. It has a ?ense habit, flo~ers well an~ has _good follage ..
s 'Elsie Straver' _ infl. (very) dense wtth 15-21 flower s, 8-12 _cm, fl. ~tght yel~ow wtth
purplish-red markings within. It has a loose habit, rather poor follage and ts very dtfficult to
propagate, but has a good habit and nicely coloured flower buds.
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Kenmerkend voor deze cultivar zijn de aan de onderzijde vrij sterk behaarde bladeren, de vrij
losse bloeiwijzen (lange bloemstelen) en de typische macule, bestaande uit één grote vlek aan
de basis van de kroonbuis. Aangezien het blad van 'Volker' ook van een redelijke kwaliteit is,
werd de plant met twee sterren gewaardeerd.
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*

'Goldkron~'

- infl. rather dense with 9-17 flowers, 9-12 cm; fl. light greenish-yellow with
dark purphsh markings within. The foliage is fairly easily damaged but in flower colour it is
one of the best.
* ' Hai~a Gol~' -:- infl. r~ther dense with 8-10 flowers, about 12 cm; fl. light yellow with no
marki~gs wtthin. Typtcal are the dense habit, the lack of the markings and the early free
flowenng.
s '~ot~i' - .infl. rather loose with 8-10 flowers, 9-11 cm; fl. bright yellow withno markings
w1thin. It 1s not an easy garden plantand it is susceptible to Phytophthora but it possesses the
best yellow flower colour.
*** 'Millenni_um Go.ld'. - infl. dense with 7-14 flowers, 10-12 cm; fl.light yellow with purplishred markings wtthin. It has a dense habit, healthy foliage and flowers very freely.
** 'Odee w .right' - infl. r~ther ~oose with 7-9 flowers, about 13 cm; fl. yellow and yellowishbrow~ w1th weak r~dd1sh vems and margins, purplish-red and green markings within. The
loose mflorescence 1s less densely flowered, but these are of a two-tone-colour and the foliage
is good.
** 'Saffrano'- infl. rather loose with 8-12 flowers, 10-14 cm; fl. light yellow sametimes with
somewhat reddish spots at the margins with no markings within. 1t grows compact, flowers
well and freely and has nice foliage.
* 'Tron:penburg' -.infl. ~a~er de~se with 7-11 flowers, 11-13 cm; fl. light yellow with
purphsh-red markings wtthin making a large blotch. The colour of the flowers is fine and the
plants flower freely but the foliage can be damaged easily.
** '_Yolker'. - infl. r~ther loose with 8-14 flowers, 10-12 cm; fl. light yellow, outerside reddish
tmted w1th purphsh-red markings within makinga large blotch at the base of the corolla tube.
The foliage isofan acceptable quality, the plant flowers freely and the markings are beautiful.

'Goldkrone' - Blütenstand dicht, rnit 9-17 Blüten, 9-12 cm breit; Blüten hell grünge~b rnit
einem dunkelrotem Basalfleck. Die Blätter leiden rasch unter Sonnenbrand aber m der
.
..
Färbung der Blüte gehört 'Goldkrone' zu den besseren Sorten.
* ' Haida Gold' - Blütenstand ziemlich dicht, rnit 8-10 Blüten, etwa 12 cm breit; Bluten he~lge~b
o hne Basalfleck. Bemerkenswert sind der dichte Wuchs, der fehlende Basalfleek SOW!e die
frühe und sehr reiche Blüte.
s ' Hotei' - Blütenstand ziemlich locker, rnit 8-10 Blüten, 9-11 cm breit; Blüten hellgelb o~e
Basalfleck. Die Sorte ist schwierig zu kultivieren und anfällig für Phytophthora, hat aber dte
am besten gelb gefärbten Blüten.
.
..
.
*** 'Millennium Gold' - Blütenstand dicht, rnit 7-14 Blüten, 10-12 cm breit; Bluten hellgelb rrut
violettratem Basalfleck. Die Sorte hat einen dichten Wuchs und gesunde Blätter, sie blüht

*

reich.
'Odee Wright'- Blütenstand ziemlich locker, rnit 7-9 Blüten, etwa 1? cm b.~ei~; Bl~ten gelb
und gelbbraun, am Rand rnit schwach rötlichen Nerven Basalfleek letcht ?ru~hch vwlettr?t.
Die lockeren Blütenstände haben vergleichsweise wenige Blüten, aber s1e smd zweifarbig,
au13erdem sind die Blätter gut entwiekelt
** 'Saffrano' - Blütenstand ziemlich locker, rnit 8-12 Blüten, 10-14 cm breit; Blüten hellgelb
gelegentlich rnit leicht rötlichen Pleeken an d~n Rändern~ ohne Basalfleck. Die Sorte wächst
gedrungen, blüht reich und schön un? hat .em gut. entwtckel~~s Blattwerk.
. . ..
* 'Trompenburg' - Blütenstand zieml1ch dicht, .rrut _7 -11 ..Bluten, 11-13 ~m brei.t, Bluten
hellgelb rnit grof3em violettratem Basalfleck. D1e reichb.luhende S?rte ze1chnet stch durch
eine schöne Blütenfarbe aus, aber die Blätter werden le1cht beschadigt.
** 'Volker' - Blütenstand ziemlich locker, rnit 8-14 Blüten, 10-12 cm breit; Blüten hellg~lb,
au13en rötlich getönt, rnit schönem gro13em violettratem Basalfle~k. Die Blätter der reichblühenden Sorte sind etwas anfällig für Sonnenbrand, vor allem 1m Wmter.

**

ZUSAMMENFASSUNG
Von 1993 bis.Mitte 1997 ist vonder Königlichen Geselischaft für Boskooper Kulturen (KVBC) und
der Proefstation voor de Boomkwekerij ein Sortiment gelbblühender Rhododendron geprüft und
schlief3lich gekört worden.
Der Grund für die Überprüfung war die Einführung gelbblühender Rhododendron aus Deutschland
~eit den 80er Jahren und die Züchtungsarbeit rnit gelbblühenden Rhododendron ander Proefstation.
Ub.e~prüft wurden 30 gelbblühende Sorten aus Deutschland und 12 Sorten aus der Proefstation.
Kr.~tlsch überprüft wurde~ Blühwilligkeit, Blütenfarbe (gelb, wenn sich die Blüten vollständig
geoffnet haben), Blattqualität und Wuchsform.
Von 1~6.1 bis 1984. hat man sich ander Proefstation rnit der Züchtung gelbblühender Rhododendron
beschäfugt. Urn eme Gelbfàrbung der Blüten zu errreichen, wurde bevorzugt rnit R. wardii, R.
dichro~nthum, '~arcia', 'Goldfort', 'Hotei'und 'Goldkrone' gekreuzt, für die Blattqualität und
F~.os~arte u.a. rrut R. yakushimanum, 'La Bar's White' und 'Mars. Insgesamt wurden etwa 10.000
Sämhnge begutachtet. Von den 30 Pflanzen, die selektiert und vermehrt worden waren sind 12 in
d~ese Prüfung aufgenommen und schlief3Iich zwei rnit einem Sartennamen belegt wo~·den.
Eme gelbe Blütenfärbung kommt im Rhododendron-Sortiment selten vor, denn nur wenige natürliche Arten bluhen gelb, und gelbblühende Sorten sind nicht gerade leicht zu kultivieren und zu
pflegen. Gelbblühende Sorten sind meist schwer zu vermehren, die Blätter sind bei älteren Sorten
anfäl~g gegen.So~enbrand (bei den neuen Sorten weniger) auch die Winterhärte läBt gelegentlich
zu wunschen ubng. Gelbblühende Sorten soliten veredelt werden.
Kurze Beschreibung der positiv beurteilte gelbblühende Rhododendron-Sorten:

**

'~en~ennial Gold' - Blütenst~d sehr dic~t, rnit 16-25 Blüten, 10-13 cm breit; Blüten hellgelb
rrut vwlettrotem Basalfleck. D1e Sorte zetchnet sich durch einen dichten Wuchs, reiche Blüte
und gesunde gut entwickelte Blätter aus.
s '~lsie Straver'- Blütenstan~ (sehr)dicht, rnit 15-21 Blüten, 8-12 cm breit; Blüten hellgelb rnit
vwlettrotem Basalfleck. D1e Sorte wächst locker, hat schlecht entwickelte Blätter und ist
schwer zu vermehren, positiv sind der abweichende Habitus und die schöne Farbe der
Blütenknospen.
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