H.J.
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VAN DE LAAR

'Red Star' kan· goed in pot worden geteeld. Het is een waardevolle dwergconifeer voor. de
vensterbank, maar het loof krijgt in de huiskamer een andere, meer blauwgroene kleur dan bmten
in de volle zon.
De plant is in Nederland slechts weinig winterhard.

KEURINGEN 1986

Comus kousa 'Satomi' -zie kleurenfoto (omslag)
Getuigschrift Eerste Klas.

Shibarnichi Honten Co., Ltd., Japan (1986).
Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen, Boskoop.
GROEIWIJZE: breed opgaande, losse struik, circa 3 m hoog.
.
BLADEREN: breed elliptisch tot eirond, 4-7 cm lang, 3-5 cm breed, zwak glanzend; herfstkleur d1ep
purperrood tot soms een gedeelte fel rood.
BLOEIWIJZE: bloemen zeer klein, groenig wit, in ronde, 6-8 mm grote bundels; schutbladen
(bracteeën) 4, breed elliptisch tot rond, zwak toegespitst, iets overlappend, (4-)~_(-6) cm lang, 3(-4)
cm breed, roserood (R.H.S. Colour Chart, Red Group 51 B), aan de achterziJde rood geaderd;
diameter hele bloeiwijze 8-10(-12) cm.
BLOEITIJD: juni(-juli).
VRUCHTEN: die van de soort een ronde schijnvrucht (framboosachtig), oranjerose tot oranjerood,
diameter 1.5-2 cm, lang gesteeld, vrij spoedig afvallend; die van 'Satomi' (in Nederland althans)
niet goed uitgroeiend en in een zeer vroeg stadium afvallend.
WINNER:

INZENDER:

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen beoordeeld en in 1986 met de daarbij vermelde
getuigschriften bekroond.
Betula 'Trost Dwarf' - zie kleurenfoto
Getuigschrift van Aanbeveling.

Dieter Trost, U.S.A. (1978).
C. Klijn & Co, Boskoop.
HERKOMST: vermoedelijk ontstaan als zaailing.
GROEIWIJZE: laag struikje (tot circa I m) met opgaande, spoedig sterk overhangende takken.
TAKKEN: bruin, later donkerbruin met zeer veel witte wratjes, daardoor ruw aanvoelend, dun en
zeer buigzaam; knoppen donkerbruin, tamelijk spits.
BLADEREN: 5-7(-9) cm (inclusief steel), zeer diep ingesneden (ragfijn varenachtig), soms slechts
alleen iets bladgroen langs de nerven, ruw aanvoelend, in het voorjaar fris groen, later grijzig
groen.
WINNER:

INZENDER:

Een nieuwe, dwergvormige berk uit de Verenigde Staten, die vooral geschikt is voor kleinere
tuinen. Door de ragfijne bladeren heeft de plant een bijzonder uiterlijk.
'Trost Dwarf' wordt ook wel op een stammetje van Betu/a pendu/a geënt en is dan te gebruiken als
solitair op allerlei plaatsen.
Het is niet met zekerheid bekend tot welke soort deze fijnbladige cultivar behoort, maar gezien het
feit dat vrijwel alle cultivars met diep ingesneden bladeren tot Betu/a pendu/a behoren en dat 'Trost
Dwarf' zeer goed op deze soort kan worden geënt, zou kunnen worden aangenomen dat 'Trost
Dwarf' tot de Europese B. pendu/a behoort, die overigens ook hier en daar in de Verenigde Staten
is verwilderd.
Chamaecyparis thyoides 'Red Star' - zie kleurenfoto
Getuigschrift Eerste Klas (uitsluitend als plant voor de vensterbank).

onbekend (import uit Nieuw-Zeeland).
D. Scholten, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis thyoides 'Ericoides'.
GROEIWIJZE: piramidaal opgaand, dicht, laag.
BLADEREN: aan de twijgtoppen stervormig gerangschikt, priemvormig, iets achterwaarts gekromd, 6-8 mm lang, 1.5-2 mm breed, grijzig groen tot blauwgroen, in herfst en winter
purperrood tot purperblauw, dof.
WINNER:

INZENDER:

Deze nieuwe introductie met uitsluitend juveniele (naaldvormige) bladeren heeft een regelmatige,
opgaande groeiwijze en een heel aparte loofkleur.

I)
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Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop.

Enigszins afhankelijk van de temperatuur bloeit deze nieuwe Japanse cultivar van lichtrose (bij
droog en warm, zonnig weer) tot prachtig roserood (bij koeler weer). De kleur verloopt doorgaal!s
van licht naar donker; bij het verbloeien blijft het "rood" aanwezig, maar wordt vlekkeng
bruinrood en later bruin.
Deze Cornus werd in 1979 door het Proefstation te Boskoop - zonder naam - uit Japan
geïmporteerd (in feite ter plaatse gekocht) en hiervan zal in 1988 enthout worden uitgegeven_.
De plant werd later ook door anderen als 'New Red' uit Japan geïmporteerd el! voorts ~erd m
Boskoop aan onbenaamd materiaal uit Japan de naam 'Rosabella' gegeven. De wmner gaf m 1986
de definitieve cultivarnaam 'Satomi' (zie cat. 1986-1987, zonder beschrijving). Hij noemde de
plant naar zijn kleindochter.
De kleur van de bloeiwijzen van deze bijzonder fraaie, goed groeiende cultivar kan als een
doorbraak in het Cornus kousa-sortiment worden gezien.

Erica camea 'Challenger'
Getuigschrift van Aanbeveling.

onbekend (gevonden in een partij Erica carnea 'Myretoun Ruby').
H. van Gemeren en S.C. van der Wilt, Boskoop.
HERKOMST: zaailing of een sport uit 'Myretoun Ruby'.
GROEIWIJZE: breed spreidend, laag.
BLADEREN: (2-)4-8 mm lang, bronsgroen, 's winters zeer donker bruinzwart tot nagenoeg zwart.
BLOEMEN: diep purperrood (R.H.S. Colour Chart, Red-Purple Group 71 B), kroon smal
urnvormig, 5 mm lang; kelkblaadjes ongeveer dezelfde kleur; helmhokjes diep bruinzwart tot
zwart.
BLOEITIJD: maart-april(-mei).
WINNER:

INZENDERs:

Deze nieuwe, zeer rijk bloeiende cultivar is een aanmerkdij keverbetering van _de oude Erica carnea
'Vivellii', die op de meeste kwekerijen slecht groeit. De kleur van de bloemen 1s helderder rood. De
bloemkleur van de Schotse 'Myretoun Ruby' is volgens de R.H.S. kleurenkaart eveneens 71 B,
maar in het veld is deze Erica - ten opzichte van 'Challenger' - toch iets roder! De kleur van
'Vivellii' is 70 B.
De nieuwe 'Challenger' kan het beste worden beschouwd als een verbeterde 'Vivellii'; de uitstekende groei en de iets helderder rode bloemkleur zijn een groot voordeel.
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Hippophae rhamnoides 'Leikora' -

zie kleurenfoto

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: VEG Saatzucht Baumschulen, Dresden, DDR (1979).
INZENDER: F. Fopma B.V., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit onderlinge kruisingen van Hippophae rhamnoides.
GROEIWIJZE: hoge struik tot 2.5 m, breed opgaand met ijle vertakking, later tamelijk compact.
TAKKEN: dik, stevig, sterk gedoomd, bruin met grijze beharing.
BLADEREN: smal elliptisch tot lijnvormig, 5-8 cm lang, 0.7-1 cm breed, grijzig groen, onderzijde
zilverig grijs geschubd.
VRUCHTEN: besvormig, eirond tot ovoid, 13 mm lang, 10 mm breed, helder oranje (R.H .S.
Colour Chart, Orange Group 28 B), glanzend, aanvankelijk met vele, later met weinig schubjes,
half september tot december.
Een uit Oost-Duitsland afkomstige, vrouwelijke selectie met uitzonderlijk veel en zeer grote
vruchten. Voor een goede besdracht dienen mannelijke individuen te worden bijgeplant. Een
goede bestuiver is 'Pollmix', eveneens een door de VEG Saatzucht Baumschulen geselecteerde
kloon. Deze mannelijke kloon heeft in het najaar dikke, bruine knoppen in de oksels van de
bladeren.
'Leikora' gedijt op allerlei gronden en kan grote, ondoordringbare hagen vormen.
Beide klonen kunnen door zomerstek worden vermeerderd.
Houttuynia cordata 'Chameleon' -

zie kleurenfoto

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: afkomstig uit Japan (import uit U.S.A.).
INZENDER: C. Klijn & Co, Boskoop.
HERKOMST: zaailing of sport van Houttuynia cordata.
GROEIWIJZE: bossig, 20-30 cm hoog met krachtige, lange, ondergrondse uitlopers.
BLADEREN: breed hartvormig (soms misvormd), 4-6 cm lang, bijna even breed, aan de top
toegespitst tot soms afgerond, donkergroen met grijze en purperbruine vlekjes in het midden en
met onregelmatige, gele rand, later verkleurend naar rose tot helder scharlakenrood (R.H.S.
Colour Chart, Red Group 53 A); bladsteel purperbruin.
BLOEMEN: dicht bijeen in een 1 à 2 cm lange aar, zeer klein met daaronder vier, helder witte
bracteeën, juni-augustus.
Een zeer mooie, goed winterharde, 's winters bovengronds afstervende vaste plant, die binnen
enkele jaren een behoorlijk grote - soms iets onregelmatige - oppervlakte kan bedekken.
Deze bontbladige selectie dient bij voorkeur in de volle zon te worden geplant om later in het
seizoen optimaal de rode kleur in het blad te krijgen. Dit laatste is namelijk de sierwaarde van de
cultivar 'Chameleon'. De plant gedijt ook uitstekend in de schaduw, maar de bladkleur is dan
aanmerkelijk minder.
De bontbladige 'Chameleon' is afkomstig uit Japan, maar werd vandaar uit (maar ook vanuit
Amerika) verspreid onder de ongeldige cultivarnaam 'Variegata'. De plant kreeg in Canada de
nieuwe naam 'Chameleon'. In Engeland is deze Houttuynia helaas ook onder de naam 'Harlequin' bekend.
zie kleurenfoto
Getuigschrift van Verdienste.

Dex aquifolium 'Siberia' -

WINNER: A. Blanken Tzn, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit !lex aquifolium.
GROEIWIJZE: breed piramidaal opgaand; jonge twijgen zwartachtig purperbruin.
BLADEREN: zeer variabel, stevig en dik, volkomen gaafrandig tot zwaar stekelig getand, elliptisch,
4-7 cm lang, 2-3 cm breed, matglanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen; steel gelig tot zwak
bruinrose, 0.8-1 ,2 cm lang.
VRUCHTEN: besvormige steenvrucht, in bundels van (1-)2-4 bijeen langs de takken, vrijwel rond,
circa 1 cm doorsnede, helder donkerrood (R.H.S. Colour Chart, Red Group 45 A).
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Het blad van deze bijzonder winterharde cultivar is nogal variabel. Sommige planten zijn zelfs
aanmerkelijk minder stekelig dan andere, maar alle variaties zijn ook op één en hetzelfde
exemplaar te vinden.
' Siberia' is een vrouwelijke vorm, die voor een goede besdracht moet worden bestoven. Het
.
bijplanten van mannelijke exemplaren is daarom zeer aan te bevelen. .
In verband met de uitzonderlijke vorstresistentie van 'Siberia' is deze hulst mterm~te geschikt ~oor
landen waar !lex aquifolium 'Pyrarnidalis' en 'J.C. van Tol' niet voldoende Wlilterhard ZIJ TI.
Kalmia latifolia 'Ostbo Red'

Getuigschrift van Verdienste.
wiNNER: Ostbo, U.S.A.
INZENDER: W.J . Spaargaren B.V., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Kalmia latifolia.
GROEIWIJZE : dicht, bossig struikje, vermoedelijk tot circa 1.5 m hoog.
BLADEREN: wintergroen; elliptisch, 5-7 cm lang, 2-3 cm breed, dik, matglanzend donkergroen;
·
"d
rand gaaf.
.
. .
BLOEMEN: schotelvormig, in half bolvormige, dichte tuilen, 2-2.5 cm lil diameter, blilnenziJ e
kroon licht- tot zeer lichtrose (R.H .S. Colour Chart, Red-Purple Group 62 A-D; H .C:C. 5~7 I
1-3, Rhodamine Pink), verkleurend naar donkerrose (H.C .C. 625/3, Phlox J!ose~ 7 bmtenziJ~e
kroon donker- en lichtrose gevlekt (resp. H.C.C. 722 en H.C.C. 625/3); bUitenziJde ~roon lil
knop diep roserood (R.H.S. Colour Chart, Red Group 52 A.- 53 C; H.C.C. 722, Cense Red),
naar de kelk verkleurend tot lichtrose (H.C.C. 625/3) en wit.
BLOEITIJD: juni-juli.
/

AI in 1980 werd deze bijzonder fraaie, roserood bloeiende cultivar ter keuring aangeboden, m~ar
kreeg toen vanwege de zeer moeilijke vegetatieve vermeerdering geen bekroning. Het ter keunng
aangeboden materiaal was import uit de Verenigde Staten. . .
.
..
Thans wordt deze Kalmia door middel van weefselkweek (lil vitro-cultuur) lil redehJk grote
aantallen vermeerderd. In verband met deze steeds belangrijkere vermeerderingsmethode- waardoor ook 'Ostbo Red' kan worden vermenigvuldigd- heeft de Keuringscommissie gemeend alsnog
een bekroning aan deze plant te moeten toekennen. Daar de vermeerdering uitsJuitend via
weefselcultuur toch als een zekere rem op de produktie wordt ervaren, komt de plant met voor een
hogere bekroning in aanmerking.
zie kleurenfoto
Getuigschrift Eerste Klas .

Pieris 'Flaming Silver' -

WINNER: A.J . Kuijf & Zoon, Boskoop.
.
.
In 1985 werd aan deze nieuwe Pieris-s:~ectie een Getu.igschnft van Verdienst~ toeg.eken~l. , .
Vanwege de goede groei en de gemakkehJke vermeerdenog door stekken, werd Flarrnng Sllver lil
1986 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor de beschrijving Dendroflora Nr. 22 (1985), blz. 77; foto blz. 76.
Taxus cuspidata 'Green VaUey'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: J .C. Brand, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Taxus cuspidata 'Brand'.
GROEIWIJZE: breed met schuin opgaande takken, circa 1 m hoog, 2 m breed.
.
BLADEREN: naaldvormig, min of meer in twee rijen staand en omhoog gekromd, vaak Iets
sikkelvormig gebogen, stekelig gepunt, (1.5)2-2.5 cm lang, 0.15-0.2 cm breed, matglanzend
donkergroen, onderzijde lichtgroen.
Deze mooie nieuwe Taxus is een goede verbetering van de bekende T. cuspidata 'Nana'. De groei
is aanmerk~lijk beter en de plant heeft de twee extreem strenge winters van 1984-85 en 1985-86
zonder enige beschadiging zeer goed doorstaan.
·
'Green Valley' kan goed door stekken worden vermeerderd.
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SUMMARY
Betu/a 'Trost Dwarf'- A new dwarffarm with very deeply cut leaves. ft was given an A wardof
Recommendation. This cultivar has been importedjrom the U.S. A. and is particularly useful as a
specimen in smal! gardens. ft can also be grown as a low grafted, 50-80 cm standard on Betu/a
pendu/a.
Chamaecyparis thyoides 'Red Star' - An introduetion from New-Zealand with compact,
pyramidal habit. The bluish-green, needie like leaves are arranged star-like at the top of the
branches, becoming purplish-blue to reddish-purple during winter. 'Red Star' was given a First
Class Certificate because of its value as a house-plant.
Cornus kousa 'Satomi' - The bracts of this new and interesting cultivar are rosy-red. This
selection has been awarded a First Class Certificate. ft was importedjrom Japan as an unnamed
cultivar by the Boskoop Research Station in 1979 and has variously been known as 'New Red' or
'Rosabella'. 'Satomi' however is the name given by the raiser in his catalogue for 1986-1987.
'Satomi' is propagated vegetatively by grafting on Cornus kousa.
Erica carnea 'Challenger' - This new, very floriferous winter flowering heath is a remarkable
impravement on the old 'Vivellii '. The colour of the flowers is ofa bright purplish-red though nat
as red as in the cultivar 'Myretoun Ruby'. Because of its bright colour and healthy, vigorous
growth it has been given an A ward of Recommendation.
Hippophae rhamnoides 'Leikora' - A new large and jree-fruiting selection from East Germany .
This novelty is a useful shrub jor large impenetrable hedgings on a/most any soit, especially in
coastal sands. 'Pol/mix', imported jrom the same source, is a good pollen plant for 'Leikora'.
Houttuynia cordata 'Chameleon'- This new herbaceous perennial- originally from Japan - has
been importedfrom America. ft received an Award ofMerit. The heart-shaped, dark geen leaves
are strikingly variegated with grey, yellow, pink and scarlet-red, especially when planted in jul!
sun. ft is easy to propagate by its stoloniferous roots. 'Chameleon' was first distributed under the
invalid name 'Variegata'.
!lex aquifolium 'Siberia' - An extremely hardy, female selection with variable, dark green, firm
leaves and blackish-purple young shoots. The large berries are ofa bright deep red colour, giving a
good contrast to the leaves. 'Siberia' received an A ward of Merit. ft is easily propagated by
cuttings.
Kalm ia latijolia 'Ostbo Red' - Because ofthe case with which 'Ostbo Red' may be propagated by
tissue culture nowadays, this excellent American selection has been given an A wardof Merit after
having been assessed for quite a number of years. The flowers are clear red in bud, changing to
light pink when fully open.
Pieris 'Flaming Si/ver' - This silvery variegated branch sport of 'Forest Flame' was given an
A wardofMerit in 1985. Having considered its good growth and moreover its ease ofpropagation
by cuttings, it has also been awarded a First Class Certificate.
Taxus cuspidata 'Green Valley'- A new impravement on the well-known Taxus cuspidata
'Nana'. This branch sport of T. cuspidata 'Brand' grows considerably better than 'Nana' and is
extremely frost resistent. lts needle-like, dark green leaves are slightly glossy while the habit is
braad spreading, 1 m high and 2 m wideajtera great numberojyears. 'Green Valley' received an
A ward of Merit.
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