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KEURINGEN 1993

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen beoordeeld en in 1993 met de daarbij vermelde
getuigschriften bekroond.

Acer palmaturn 'Yasemin'- zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
firma C. Esveld, Boskoop, Nederland.
/
zaailing (vermoedelijk een kruising van Acer palmaturn ' Bloodgood' en A. shirasawanum 'Palmatifolium').
GROEIWUZE: hoog opgaande, stevig vertakte struik.
BLADEREN: 7-9 cm lang en breed, (7-)9-lobbig, diep tot zeer diep ingesneden, zwartachtig purperrood, onderzijde groenig purper; jonge bladeren purperrood; bladvoet vlak tot zwak hartvormig.
WINNER:

HERKOMST:

Deze goed groeiende Japanse esdoorn heeft stevige takken. Het is mogelijk een hybride van de
donker purperbladige Acer palmaturn 'Bloodgood' en de diep ingesneden, groenbladige A. shirasawanum ' Palmatifolium' . Een en ander was niet met zekerheid te achterhalen. Indien deze nieuwe
plant werkelijk een kruising is tussen deze twee esdoorns, dan zou de correcte naamAcer 'Yasernin'
moeten zijn.
Deze Japanse Acer wordt door enten vermeerderd.

Clematis 'Rhapsody' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Watkinson's Clematis Nurs., Doncaster, South Yorkshire, Engeland (1992).
P.K.A. van Zoest, Reeuwijk.
HERKOMST: zaailing (ouders onbekend).
GROEIWUZE: opgaand, tot 3 m hoog.
BLADEREN : enkelvoudig en drietallig, matglanzend donkergroen, jonge bladeren lichtgroen.
BLOEMEN: violetblauw (RHS Colour Chart, Violet-Blue Group 93A) later blauwer (RHS CC 96A),
12-14 cm, tepalen 6, weinig of niet overlappend, elliptisch met een 4-6 mm lang naaldje aan de top,
meeldraden groenig geel.
BLOErruo: juni-juli(-september).
WINNER:

INZENDER:

De uit Engeland geïmporteerde Clematis 'Rhapsody' bloeit als jonge plant al zeer rijk en bovendien
over een groot gedeelte van de plant (dus niet uitsluitend in de top). De blauwe kleur is uniek in het
sortiment.
Vaststaande exemplaren van deze Clematis zullen in de voorzomer aanmerkelijk grotere bloemen
produceren, mogelijk ook met meer tepalen. De hierboven vermelde beschrijving is gebaseerd op
jonge planten in de kwekerij in het najaar.
De plant wordt vermeerderd door stekken in de voorzomer.
77

L

Cornus florida 'Daybreak' (Cherokee Daybreak®)- zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Commercial Nursery Co., Inc., Decherd, Tennessee, U.S.A.
INZENDER: D. Veerman Jr, Boskoop.
HERKOMST: mutant van Comus florida-cultivar.
GROEIWUZE: opgaande struik tot circa 2 m hoog met uitstaande vertakking; takken bruinroze, zwak
berijpt.
BLADEREN: breed-elliptisch, (7-)9-11(-13) cm lang, (4-)6-7(-8) cm breed, tamelijk vlak tot soms
bollend, rand vaak onregelmatig uitgehold, groen, onregelmatig roomwit gerand, in de herfst roze
tot soms rozerood verkleurend.
BLOEMEN: bloeiwijze met 4 grote, witte bracteeën, mei-juni.
WINNER:

Harnamelis x intermedia 'Aphrodite' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
J.H.M. van Heijningen, Breda, Nederland.
vermoedelijk zaailing van Harnamelis x intermedia 'Vesna' x H. mollis ' Pallida'.
GROEIWUZJ;:: breed-spreidend met opgaande takken.
BLADEREN : breed omgekeerd-eirond, (8-) 10-14 cm lang, (6-)7 -10 cm breed, dofgroen, onderzijde
grijsgroen, 6-8 paar zijnerven, op de nerven zwak behaard, rand onregelmatig gekarteld,
herfstkleur goudgeel.
BLOEMEN : matig groot, zwak geurend, kroonslippen 1.8-2(-2.5) cm lang, 1(-1.5) mm breed, tamelijk
gedraaid, bruinoranje (RHS Colour Chart 170 A-B, Greyed-Orange Group) met bruinrode voet;
kelk diep purperrood; kleurindruk: diep bruinkleurig oranje.
BLOEITIJD: januari-februari.
WINNER:

HERKOMST:

Deze uit Amerika geïmporteerde Co mus heeft zowel in de zomer als in de herfst een opvallend bonte
bladkleur. De groei is tamelijk goed, maar de plant dient bij voorkeur op een beschutte plaats in de
tuin te worden geplant.
De gegevens over de bloeiwijzen en de kleur zijn uit de literatuur overgenomen. In Nederland heeft
deze bontbladige Comus nog niet gebloeid.
De cultivar 'Daybreak' wordt door enten of oculeren vermeerderd.

Deze Harnamelis groeit goed en vertakt beter dan de enigszins erop gelijkende 'Jelena' . De plant
bloeit ook 4 tot 6 weken later. In het hele sortiment heeft ' Aphrodite' bovendien een heel aparte
kleur. In 1980 werd de plant geselecteerd en enkele jaren later benaamd.
De plant wordt vermeerderd door enten of oculeren op onder meer H. virginiana.

Cornus florida 'Sunset' (Cherokee Sunset®) - zie kleurenfoto

Harnamelis x intermedia 'Aurora' - zie kleurenfoto

Getuigschrift van Aanbeveling.
Commercial Nursery Co., Inc., Decherd, Tennessee, U.S.A. (1987).
INZENDER: D. Veerman Jr, Boskoop.
HERKOMST: mutant van Comus florida-cultivar.
GROEIWUZE: breed-opgaande struik tot circa 2 m hoog met uitstaande vertakking; takken donker
roodbruin, zwak berijpt.
BLADEREN: breed-eirond, (6-)7 -9(-1 1) cm lang, 5-7.5 cm breed, groen met onregelmatig gele rand, in
de herfst donker roodbruin met rood en iets donkergroen en geel, top naar beneden krommend.
BLOEMEN: bloeiwijze met 4 grote, roze(-rode) bracteeën, mei-juni.
WINNER:

Evenals 'Daybreak' is deze cultivar uit de Verenigde Staten geïmporteerd. De plant heeft zowel in de
zomer als in de herfst een opvallend bonte bladkleur. De groei is redelijk goed, maar de plant dient bij
voorkeur op een beschutte plaats in de tuin te worden geplant.
De gegevens over de bloeiwijzen en de kleur zijn uit de literatuur overgenomen. In Nederland heeft
de bontbladige 'Sunset' nog niet gebloeid.
Deze Comus wordt door enten of oculeren vermeerderd.

Getuigschrift van Aanbeveling.
J.H.M. van Heijningen, Breda, Nederland.
vermoedelijk zaailing van Harnamelis x intermedia 'Vesna' x H. molfis ' Pallida' .
GROEIWUZE: tamelijk schuin opgaande takken (vaasvormig).
BLADEREN : breed omgekeerd-eirond, (9-) 11-15 cm lang, (6-)7-9 cm breed, dofgroen, onderzijde
grijsgroen, behaard, vooral op de 7-8 paar zijnerven, rand onregelmatig gekarteld, herfstkleur
oranjegeel tot rood.
BLOEMEN: zeer groot, sterk geurend, kroonslippen 2.5-3(-3.2) cm lang, 1.5 mm breed, tamelijk vlak,
lichtgeel (RHS Colour Chart 162A, Greyed-Yellow Group) met zwak bruinrode voet; kelk diep
purperrood; kleurindruk: dof bronsgeeL
BLOEITDD: januari-februari (een week vóór 'Aphrodite').
WINNER:

HERKOMST:

'Aurora' is een cultivar met een zachte, enigszins "fletse" kleur, die heel apart is in het Harnamelissortiment De bloemen zijn bijzonder groot en hebben een goede geur. Deze cultivar werd in 1980
geselecteerd en enkele jaren later benaamd.
De plant groeit goed en kan door enten of oculeren op onder meer H. virginiana worden vermeerderd.

Cotoneaster 'Erlinda' - zie kleurenfoto
Certificaat van Waardering - met recht op herkeuring.
A. van Beek, Kwekerij "Erica", Loenhout, België.
mutant van Cotoneaster 'Skogholm'.
GROEIWUZE: struikje tot ca. 80 cm hoog met in bogen overhangende takken; op stam geënt met
vrijwel verticaal afhangende takken.
BLADEREN: breed-elliptisch tot omgekeerd eirond, 15-18 mm lang, 8-10 mm breed, matglanzend
donkergroen met grijze vlekjes en streepjes, rand roomwit, onderzijde lichtgrijs, in de winter deels
aan de plant blijvend en vaak roodachtig getint.
VRUCHTEN: rood, klein, zeer weinig.
WINNER:

HERKOMST:

Een min of meer bladhoudende, opvallend bontbladige mutant (sport) van Cotoneaster 'Skogholm'.
De plant heeft voornamelijk waarde als deze op stam is geënt. De takken hangen dan sierlijk naar
beneden.
De bontbladige 'Erlinda' is zeer geschikt voor kleine tuinen, patiotuinen, als solitair in bloembakken
of in container voor plaatsing op terrassen en op balkons.
Op Plantarium '93 te Boskoop werd 'Erlinda' met een Gouden Medaille bekroond.
78

Hemerocallis 'Happy Returns' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
D<'rrel Apps, Chadds Ford, Pennsylvanië, U.S.A. (1986).
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: kruising van Hemerocallis 'Stella de Oro' x zaailing.
GROEIWUZE : bladeren gemiddeld tot 50 cm hoog; bloemen redelijk goed boven de bladeren.
BLADEREN : lijnvormig, 45-60 cm lang, 1.5-2 cm breed, heldergroen.
BLOEMEN: trechtervormig, soms iets gevuld, 7-8 cm, heldergeel (RHS Colour Chart, Yellow Group
10A, naar binnen 12A); stamper en helmdraden heldergeeL
BLOEITIJD: juni-september(-oktober).
WINNER:

INZENDER:

Deze uit Amerika geïmporteerde, tamelijk kleinbloemige daglelie blijft laag en bloeit over een zeer
lange periode. Het totale aanzien van ' Happy Returns' is iets forser dan dat van ' Stella de Oro' . De
bloem- en bladkleur zijn ook iets lichter.
'Happy Returns' zal in 1994 door het Proefstation worden verspreid. De plant kan gemakkelijk door
scheuren worden vermeerderd.
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Itea virginica 'Henry's Garnet' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
Scott Arboretum Swarthrnore College, U.S.A. (vóór 1988).
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
HERKOMST: selectie uit zaailingen van !tea virginica.
GROEIWUZE: breed en bossig met opgaande takken tot ruim 1 m hoog.
BLADEREN: langwerpig-elliptisch, spits, 8-10( -12) cm lang, 2.5-4 cm breed, boven het midden iets
breder, rand zeer fijn getand-gezaagd, groen, in de herfst purperrood, zeer lang aan de struik
blijvend; jonge twijgen donker purperrood.
BLOEMEN: klein, meestal sterk overhangende, zeer lange trossen, roomwit, geurend, juni-juli.
WINNER :

INZENDER:

Een uit de Verenigde Staten geïmporteerde selectie met een iets bredere groei, grotere bladeren en
donkerder herfstkleur dan de kloon die al vele jaren in Nederland en elders in cultuur is. Deze
bloemwilg heeft zeer lange bloemtrossen, bloeit rijk en is zeer winterhard. Het is een ideale plant
voor kleine tuinen en kan ook als onderbeplanting in lichte schaduw worden gebruikt, maar dit gaàt
ten koste van de herfstkleur.
De plant zal via het Proefstation ter verdere vermeerdering onder kwekers worden verspreid.
'Henry's Garnet' kan zeer goed worden gestekt.

Prunus laurocerasus 'Etna' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Adr. Straver, Emmerich-Elten, Duitsland.
vermoedelijk een zaailing van Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'.
GROEIWUëE: breed-opgaande, goed vertakte, gedrongen struik tot circa 2 m hoog.
BLADEREN: omgekeerd-eirond, 9-13 cm lang, 4.5-6.5 cm breed, vlak tot iets gootvormig, glanzend
donkergroen, jonge bladeren lichter, bij het uitlopen bronskleurig, onderzijde licht blauwig groen,
aan de voet met 1-4 onduidelijke olieklieren, rand tamelijk sterk getand-gezaagd.
BLOEMEN: onbekend.
WINNER:

HERKOMST:

In tegenstelling tot 'Rotundifolia' heeft deze selectie donkergroene bladeren en een lagere, meer
compacte habitus. De winterhardheid is goed. De moederplant staat al vele jaren zonder enige
bescherming in een tuin in Emmerich-Elten, Duitsland.
De cultivar 'Etna' kan uitstekend door stekken worden voortgekweekt

Stephanandra 'Oro Verde' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.

Lonicera nitida 'Red Tips' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland.
selectie uit zaailingen van Lonicera nitida.
GROEIWUZE: breed-opgaand struikje tot circa 1 m hoog.
BLADEREN: tegenoverstaand, aan sommige takken 3 bijeen, 10-14( -17) mm lang, breed-driehoekig
(circa hartvormig), glanzend groen, onderzijde grijs, jonge bladeren diep purperkleurig '(RHS
Colour Chart, Purple Group 79A), onderzijde grijzig met purperkleurige zweem.
BLOEMEN: klein, gelig, mei.
VRUCHTEN: bes, purperzwart, vaak onder het blad verscholen.
WINNER:

HERKOMST:

Deze cultivar werd geselecteerd uit in 1980 in China (Emei Shan) verzamelde zaden. De plant kan in
pot worden gekweekt, maar is ook geschikt voor vakbeplanting in openbaar groen en .voor het
vormen van lage hagen. Om een gesloten haagje te krijgen, dient dit regelmatig te worden geknipt.
De winterhardheid van 'Red Tips' is redelijk.
In 1994 zal deze Lonicera via het Proefstation worden verspreid.

Bartho de Bruijn, Boskoop, Nederland.
toevalligerwijze ontstane zaailing (vrijwel zeker een kruising van Stephanandra tanakae
x S. incisa 'Crispa').
GROEIWUZE: laag en zeer breed-spreidend tot circa 1 m hoog met overhangende, enjgszins zig-zag
gebogen, gelige tot bruinoranje twijgen.
BLADEREN: breed-elliptisch, toegespitst, grof en dubbel gezaagd, vaak gelobd (vooral aan de dikkere
takken), 4-6 cm lang, frisgroen, onderzijde grijzig groen; aan de voet van de bladsteel vaak met 2
steunblaadjes.
BLOEMEN: in eindelingse, 5-6( -8) cm lange pluimen, zeer klein, roomwit, juni-juli, niet talrijk.
WINNER:

HERKOMST:

Een als zaailing gevonden plant, die het uiterlijk heeft van een hybride tussen bovengenoemde
ouderplan ten. Het is een mooie, dichte struik voor groepsbeplanting en is bovendien ook een goede
bodembedekker voor grotere objecten. De winterhardheid van deze cultivar, is - vergeleken met
Stephanandra tanakae - zeer goed te noemen.
De plant kan 's zomers door stekken worden vermeerderd.

SUMMARY
Malus 'Adirondack' - zie kleurenfoto's
Getuigschrift van Verdienste.
Donald R. Egolf, U.S. National Arboretum, Washington DC, U.S.A. (1985).
INZENDER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Malus halliana (vrij bestoven).
GROEIWUZE: stijf opgaand met stevige takken en twijgen, zeer dicht, op den duur tot 2.5 m hoog.
BLADEREN: elliptisch, dof donkergroen, onderzijde lichter.
BLOEMEN: 3-4 cm diameter, in trosjes van 5-7(-9) bijeen, helderwit, petalen breed-ovaal, achterzijde
soms met karmijnroze rand, in knop purperrood (RHS Colour Chart, Red-Purple Group 63A-B,
later lichter), eind april-begin mei.
VRUCHTEN: 1.3-1.5(-1.8) cm diameter, vrijwel rond, rood, talrijk.

The following plants have been given an Award of Recommendation:

WINNER:

De via het Proefstation voor de Boomkwekerij uit Amerika geïmporteerde, rijkbloeiende Malus
' Adirondack' heeft een compacte groeiwijze met opgaande takken. De vruchten zijn stevig en
blijven zeer lang aan de struik. De plant is zeer gezond (geen schurft), groeit naar verhouding goed
en is bijzonder geschikt voor kleine tuinen.
' Adirondack' kan in de zomer worden gestekt en kan ook in pot of container worden gekweekt. Op
stam geënt vormt deze sierappel naar alle waarschijnlijkheid een kleine en dichte kroon.
Via het Proefstation zal deze Malus ter verdere vermeerdering onder kwekers worden verspreid.
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Acer palmaturn 'Yasemin' -A new Dutch selection with dark purplish-red foliage, 7-9 cm across
with (7- )9, deeply divided lobes. The young leaves are shining purplish-red.
This cultivar is a free growing Japanese Maple. ft is possibly a hybrid between Acer palmaturn
'Bloodgood' and A. shirasawanum 'Palmatifolium '.
Clematis 'Rhapsody' -A novelty from Great Britain with dark green leaves and violet-blue flowers,
12-14 cm across, each with six elliptic, pointed tepals. The flowers appear in June-July( -September).
This Clematis flowers freely as a very young stage, the flowers wel! distributed over the whole plant.
Their bright bluish colour is unique in the assortment.
Comusflorida 'Daybreak' (Cherokee Daybreak®)- This new variegated cultivar from the U.S.A.
has an upright habit to 2 m high with spreading branches. The leaves have an irrigular creamy-white
border, which tums to pink or sametimes to rosy-red in autumn. The white flowers appear in
May-June, though they have yet to be seen in Holland.
This flowering dogwood prefers a sheltered place in full sun.
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Co mus florida 'Sunset' (Cherokee Sunset®) - As with the previous cultivar, imported from the
U.S.A. Habit as in 'Daybreak'. The leaves have an irregular yellow border which tums deep
brownish-red to red in autumn. The flowers have yet to beseen in Holland, though they have been
described as rosy-red in May-June.
This cultivar also prefers a sheltered place in full sun.

Malus 'Adirondack' - Another new plant from the U.S.A. ft is a smal! and dense, stijf upright
growing omamental apple to about 2.5 m. The flowers are purplish-red in bud, becoming clear
white whenfully open. The numerous redfruits are 1.3-1.5(-1.8) cm across, more or less round and
long lasting.
This American introduetion is extremely useful for smaller gardens. ft is also a healthy cultivar.

Harnamelis x intermedia 'Aurora' -A new Dutch cultivar with a vase-shaped habit. The particularly large, strong scented, light yellow flowers have a brownish-red base and a deep purplish-red
calyx. They appear in January-February.
This witch hazel contributes an unusual colour to the assortment, because ofits dull bronzy-yellow
flowers.
Lonicera nitida 'Red Tips' - Th is new Duteh cultivar has been selected from seeds which we re
colleeled in China in 1980. ft is a smal!, upright bush to 1 m. The young growth is deep
reddish-purple, becoming dark shining green with age.
This selection is suitable for planting in groups and for hedging. For the hedges it needs to be pruned
regularly.
Prunus lau roeerasus 'Etna' - A new German introduetion with a dense, upright habit to about 2 m.
The young braad-elliptic leaves are bronzy (especially infull sun), becoming dark glossy green with
age.
This new cherry laurel can be compared with 'Rotundifolia', but it has a dwaifer, more compact
habit and darker green leaves. Moreover it is very frost resistant. ft is recommended for hedging.
Stephanandra 'Oro Verde'- Another Duteh novelty, found as a seedling, probably a hybrid between
Stephanandra tanakae and S. incisa 'Crispa '. The habit is very wide spreading with a height ofabout
1 m. The 4-6 cm large leaves are fresh green. The smal! creamy-white flowers are arranged in
5-6(-8) cm long racemes.
This shrub can be used as a groundcover for planting in large groups.
The following plant has been given a Certificate ofValuation (with the possibility of a higher award):
Cotoneaster 'Erlinda' - Found in Belgium as a variegated branch sport of the well-known
'Skogholm '. ft is a low spreading shrub which is normally grafled and grown as a standard. The long
pendulous branches are very omamental. The smal! ovalleaves have greyish spots and a creamywhite border.
The new variegated 'Erlinda' is very useful forsmaller gardens, patio gardens and balconies. ft was
also given a Gold Medal at the Plantarium Show in Boskoop in 1993.
The following plants have been given an Award of Merit:
Harnamelis x intermedia 'Aphrodite' - Another new Dutch witch hazel with a wide vase-shaped
habit. The moderately large, slightly scentedflowers are brownish-orange with a deep purplish-red
calyx. They appear in January-February.
This selection grows better than the similar 'Jelena' and produces more branches as a young plant
in the nursery. lts fivwering time is 4-6 weeks later and it also adds an unusual colour to the
assortment.
Hemerocallis 'Happy Returns' - AnAmerican novelty with 45-60 cm long, bright green leaves. The
numerous bright yellow, moderately large flowers appear from June to September(-October).
ft has been selected from a cross between the dwaif 'Stella de Oro' and an unknown seedling.
'Happy Returns' is slightly taller than 'Stella de Oro', whilst its leaves andflowers are somewhat
lighter in colour.
!tea virginica 'Henry's Gamet' - This new plantfrom the U.S.A. is a smal! bushtoabout 1 m. The
willow-like leaves are green, tuming deep purplish-red in autumn and they are long lasting. The
creamy-white flowers are arranged in upright to ascending cylindrical racemes during June-July.
This hardy shrublet is an ideal plant for the smaller garden.
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Ribes sanguineurn 'Pink Rain '
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