H . J.

VAN DE LAAR

1)

KEURINGEN 1987

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1987 met de daarbij vermelde
getuigschriften bekroond.
Acer forrestii 'Alice' - zie kleurenfoto

Getuigschrift van Verdienste.
firma C. Esveld, Bosk..Qop.
selectie uit zaailingen van Acer jorrestii.
GROEIWIJZE : Struik tot 4 à 5 m hoog.
BAST: blauwgroen, witachtig gestreept; jonge twijgen opvallend koraalrood, káal.
BLADEREN: aan jonge twijgen 3-lobbig, soms zeer zwak 5-lobbig, aan fructificerende takken zwak
3-lobbig, breed eirond met toegespitste top, 5-10(-14) cm lang, aan de voet min of meer
hartvormig, grof en tamelijk onregelmatig tot dubbel gezaagd, donkergroen, matglanzend,
onderzijde blauwgroen; later in de voorzomer sterk roserood, roseen witachtig getint, vaak met
uitzondering van de nerven.
WINNER:

HERKOMST:

Een zeer mooie selectie uit de winterharde Chinese Acer forrestii. Vooral de jonge bladeren, die
zich gedurende de zomer aan nieuwe twijgen op het overjarige hout ontwikkelen zijn zeer mooi
gekleurd.
Deze nieuwe streepjesbast-esdoorn kan vegetatief door enten op A. davidii of A. rufinerve worden
vermeerderd. De groei van de cultivar 'Alice' is uitstekend.
Er dient te worden opgemerkt dat A. forrestii in de toekomst zal worden opgevat als een
ondersoort van de in de zuidelijke Himalaja voorkomende, matig winterharde A. pectinatum.
Berberis x lologensis 'Mystery Fire' - zie kleurenfoto

Getuigschrift van Verdienste.
Jac. Brand, Hazerswoude.
selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: opgaande struik, aanvankelijk tamelijk open, onregelmatig vertakkend, later dichter, tot circa 1.5 m hoog.
BLADEREN: groenblijvend, elliptisch tot breed elliptisch, scherp stekelig getand, 1.5-2(-3) cm lang,
in bundels bijeen (met uitzondering van de topbladeren), glimmend donkergroen, onderzijde
licht gelig groen; doornen 3-5-talig, kort.
BLOEMEN: zuiver oranjegeel (RHS Colour Chart, Yellow-Orange Group 23A); knoppen en
achterzijde kelkbladen vaak dieporanje (Orange-Red Group 32A), mei(-oktober).
WINNER:

HERKOMST:

Deze nieuwe, goed groeiende, bladhoudende Berberis lijkt veel op B. x lologensis 'Apricot
Queen', doch de plant is - in tegenstelling tot deze laatste - goed door stekken te vermeerderen.
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'Mystery Fire' kan ook als een bloemheester worden beschouwd en in vergelijking met 'Apricot
Queen' bloeit deze ook nog iets gedurende de zomer en herfst. De oude 'Apricot Queen' is zeer
moeilijk te stekken en wordt daarom steeds door enten op de bladverliezende B. thunbergii
(meestal 'Atropurpurea') vermeerderd, hetgeen als een nadeel van deze cultivar kan worden
beschouwd.
Op de Flora Nova '87 te Boskoop werd 'Mystery Fire' bekroond met een Zilveren Medaille.

Cedrus deodara 'Feelin' Blue' - zie kleurenfoto

Erica camea 'Challenger'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDERS:

H. van Gemeren en S.C. van der Wilt, Boskoop.

In 1986 werd aan deze nieuwe Erica carnea-selectie een Getuigschrift van Aanbeveling toegekend.
In verband met de uitstekende groei, de rijke bloei en de mooie bloemkleur werd 'Challenger' in
1987 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie voor de beschrijving Dendroflora Nr. 23
(1986), blz. 87.
Op de Flora Nova '87 te Boskoop werd 'Challenger' bekroond met een Zilveren Medaille.

Getuigschrift Eerste Klas.
firma H. C. Trimp & Zonen, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: plat-spreidend tot plat-bolrond, in het hart goed gesloten; twijgtoppen naar beneden
gebogen.
BLADEREN: naaldvormig, in bundels bijeen, aan jonge scheuten verspreid, scherp stekelig gepunt,
dun, 1-2(-4) cm lang, grijsblauw berijpt.
WINNER:

Een bijzonder mooie, plat-spreidende dwergvorm met een goede, grijsblauwe kleur. De winterhardheid is uitstekend.
De plant werd in 1979 uit zaailingen geselecteerd en pas in 1986 op zeer bescheiden schaal
verspreid.
'Feelin' Blue' werd op de Flora Nova '87 te Boskoop bekroond met een Zilveren Medaille.

Cedrus deodara 'Karl Fuchs'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: G. Horstmann, Schneverdingen, West-Duitsland.
INZENDER: F. J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: slank piramidaal opgaand met overgebogen twijgtoppen.

naaldvormig, in bundels bijeen, aanjonge scheuten verspreid, tamelijk scherp gepunt,
dun, (1-)1.5-2.5(-3.5) cm lang, grijsblauw berijpt; twijgen grijs.

Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.
WINNER:

wrijven), in de herfst purperkleurig,, vooral onder in de struik.
diepgeel, 2.5 cm doorsnede; stijlen 3; meeldraden zeer lang; kelkbladen 5, zeer
onregelmatig van grootte, elliptisch tot vrijwel rond, groot, aanvankelijk iets roodachtig getint,
~·
later vergroenend.
VRUCHTEN: breed ovoid, 10-13 mm lang, groen, later bruinrood, nog later zwart, talrijk,
augustus-oktober.
/

BLOEMEN:

De cultivar 'Autumn Blaze' is een nieuwe selectie uit de variabele Hypericum androsaemum met
stijf opgaande, vrij hoge takken. De plant draagt overvloedig vruchten en is daardoor een prima
cultivar om er takken van te snijden voor gemengde bouquetten, zoals die de laatste jaren zeer in
trek zijn. Deze takken houden het op water lang uit.

Pinus strobus 'Blue Shag' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.

BLADEREN:

'Kar! Fuchs' is een zeer winterharde selectie met opvallend grijsblauw berijpte naalden. De zaden
werden destijds verzameld in de provincie Paktia in Afghanistan.
Deze prachtige cultivar (de meest grijsblauwe uit de zogenaamde Paktia-herkomst) werd vanuit
Duitsland verspreid en lijkt waardevoller te zijn dan de eerder verspreide 'Kashrnir' uit hetzelfde
herkomstgebied.

G. A. J. M. Moerings, Boskoop.

HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: stijf opgaand, tot ruim 1 m hoog; stengels stevig, roodachtig, met twee lijsten.
BLADEREN: breed eirond, 4-6(-7.5) cm lang, donkergroen, zwak bewaasd, iets geurend (bij

wiNNER:

Waxrnan, U.S.A.; geïntr. door R. Fincham, Aurora, Oregon, U.S.A., circa 1965.

INZENDER: K.A. Koemans, Boskoop.
HERKOMST: vermoedelijk een zaailing.
GROEIWIJZE: plat-bolvormig tot vrijwel rond, dicht, 1.5-2 m hoog.
BLADEREN: naaldvormig, in bundels van 5 bijeen, (4-)7-10 cm lang,

dun, blauwgrijs.

Een uit Amerika afkomstige cultivar met een compacte groeiwijze en een zeer mooie blauwgrijze
kleur. 'Blue Shag' kan worden beschouwd als een verbetering van Pinus strobus 'Radiata' (P. s.
nana HORT.).

Cryptomeria japonica 'Winter Bronze' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: firma G. Huizer, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Cryptomeria japonica

'Lobbü'.
dwergvorm tot vermoedelijk 1.5 m hoog met breed piramidale, dichte en regelmatige habitus; twijgen steeds vertakkend.
BLADEREN: naaldvormig, min of meer sikkelvormig naar binnen gebogen, 5-10(-12) mm lang, dof
(grijzig) groen, in de winter aan de zonzijde bronskleurig bruin tot bruinrood.

GROEIWIJZE:

Een nieuwe, zeer mooie, langzaam groeiende dwergvorm met in de winter meestal een opvallende
loofkleur.
'Winter Bronze' moet door enten op Cryptomeria japonica worden vermeerderd. De plant werd
op de Flora Nova '87 te Boskoop bekroond met een Zilveren Medaille.
66

Rhododendron 'Red Jack' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen,
HERKOMST: (Rhododendron 'Wilgen's Ruby' x 'May Day') x Rh.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch tot langwerpig,

Boskoop.
Repens-hybride.

iets bol, 10-12 cm lang, 5-6 cm breed, donkergroen,
onderzijde lichtgroen, kaal.
BLOEMEN: in grote, goed gesloten trossen, 14-16 bijeen, circa 8 cm diameter, gefranst, zuiver rood
(HCC 821/1, Currant Red; RHS Colour Chart, Red Group 46A-B/53B); macule purperzwart,
meeldraden roserood; in knop donkerrood (HCC 822, Cardinal Red; RHS CC Red Group
53A).
BLOEITIJD: midden (15-25 mei).
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Deze nieuwe Rhododendron (een zogenaamde Tuinhybride) is goed tot zeer winterhard. De plant
heeft de strenge winters van 1984-85, 1985-86 en 1986-87 zeer goed doorstaan. De laagste
temperatuur gedurende deze drie winters in Boskoop was -14°C op 1.75 m hoogte.
'Red Jack' vertakt goed, vormt een prima kluit en kan goed door stekken worden vermeerderd.
Op de Flora Nova '87 te Boskoop ontving deze Rhododendron onder nr. 69228-3 een Gouden
Medaille. Al eerder was 'Red Jack' onder hetzelfde nummer bekroond met een 3e prijs op de
Floriade '82 te Amsterdam.

Sambucus nigra 'Madonna' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: M. Slappendel, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Sambucus nigra.
GROEIWIJZE: breed opgaande struik, 2

tot 3 m hoog.
5-tallig, inclusief bladsteel (12-)15-20(-25) cm lang, overstaand; blaadjes breed elliptisch, toegespitst, tamelijk onregelmatig grof gezaagd, lichtgroen tot grijzig groen met zeer
onregelmatige (smalle tot brede) gele, later roomwitte rand; bladsteel aan de bovenzijde
gegroefd en gelig groen; twijgen grijs tot grijsbruin met bruine lenticellen.
BLOEMEN: als die van de soort, mei-juni.
VRUCHTEN: als die van de soort.
BLADEREN:

Een zeer winterharde, goudbonte vlier met een goede groei, hoewel minder krachtig dan die van de
soort.
Deze nieuwe cultivar kan het beste door enten op Sambucus nigra worden vermeerderd.

SUMMARY
A eerforrestii 'Alice'- A new Dutch selection with bluish-green, white striated bark and coral-red
young shoots. The leaves in spring have a deep green colour, soon foliowed by young twigs with
strikingly coloured leaves. These leaves have rosy-red, pink and whitish tints during the summer.
The veins remain greenish.
'Alice' is propagated by grafting on A . davidii or A. rufinerve. ft was given an A wardof Merit.
Berberis x lologensis 'Mystery Fire' - This new evergreen Berberis, which has been given an
A wardof Merit, is more or less simi/ar to the old 'Apricot Queen ', with the advantage that it can
be grown easy from cuttings. 'Apricot Queen' has to be grafted on B. thunbergii (or cultivar
'Atropurpurea'). The flowers in May are bright orange-yellow, with some sporadic jlowering
through summer and autumn.
Cedrus deodara 'Feetin' Blue'- A beautijul new dwarf, spreading form with nodding tips. The
bluish-grey needies are sharply pointed. This selection, which received a First Class Certijicate,
withstood three severe winters from 1984-1987.
'Fee/in' Blue' is an excellent plantforsmaller gardens, especially for the rock garden.
Cedrus deodara 'Kart Fuchs' - The needies of this new introduetion from Germany are deep
greyish-blue. The habit is of a slender, pyramidal shape.
'Kart Fuchs', which has been given an A wardof Merit, is one of the selections from the so-called
Paktia-group. The seeds were. collected originally in Afghanistan (province of Paktia). This
cultivar is e.xtremely hardy and seems to be superior to the older cultivar 'Kashmir'.
/

Cryptomeriajaponica ' Winter Bronze'- A curious dwarfform with a dense, conical habit. The
leaves are greyish-green during the summer and bronzy-brown in winter.
This new, slow growing and hardy cultivar was given an A wardof Merit (with the possibility of a
higher award). ft is e.xtremely useful for the rock garden.
Erica carnea 'Challenger'- This new winter jlowering heath was given an A wardof Recommendation in 1986. Because ofits bright purplish-red cotour and especially its healthy, vigorous growth
it was given an Award of Merit in 1987.
'Challenger' is a remarkable impravement on the old cultivar 'Vivellii'.
Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze'- A cultivar which has been selectedfrom the variabie
Tutsan. ft grows to about 1 m high with stijf upright branches. The smalt, yellow flowers are
foliowed by numerous, deep purplish-red fruits.
Because ofits long-lastingfruits, 'Autumn Blaze' is an interesting new Hypericumfor use in mixed
jlower arrangements (or bouquets). ft has been given an A ward of Recommendation.
Pinus strobus 'Blue Shag'- An introductionfrom the Uniled Stales with a compact, more or less
globular habit. This jive-needled pine has a strikingly bluish-grey colour.
'Blue Shag' is an impravement on the cultivar 'Radiata' (commenly known as 'Nana'). ft was
given an A ward of Recommendation.

Sambucus nigra L.

Rhododendron 'Red Jack'- This is one ofthe most bright red coloured new hybrids, raised at the
Boskoop Research Station. ft withstood three severe winters from 1984-1987.
'Red Jack' produces a good rounded shape and a heavy root-balt, while it is easily propagated by
cuttings.
Is was given an A ward of Merit (with the possibility of a higher award) after many years of
observation. In 1988 it wilt be distributed by the Research Station.
Sambucus nigra 'Madonna'- A golden variegated branch sport of the common elderberry. The
leaves are light green to deep greyish-green with an irregular yellow edge which turns to creamywhite at maturity. lts jlowers, fruits and winter hardiness are simi/ar to the species.
This golden elder, which received an A wardof Merit, can be propagated by cuttings or grafting.
The last method resulted in heavier specimens.
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