H.J. VAN DE LAAR 1>

KEURINGEN 1983

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1983 met de
daarbij vermelde getuigschriften bekroond.
Azalea (Knap Hill-Exbury) 'Feuerwerk'

Getuigschrift Eerste Klas.
WINNER: Joh. Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.

/

In 1982 werd aan deze nieuwe Knap Hill-Exbury Azalea een Getuigschrift van Verdienste
toegekend.
Gezien de goede tot zeer goede vertakking (ook van jonge planten) en de uitstekende groei,
werd 'Feuerwerk' in 1983 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor de beschrijving Dendraflora Nr. 19 (1982), blz. 87.
Chamaecyparis lawsoniana 'Luna' - foto blz. 69

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: A. Blanken Tzn., Boskoop.
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen' .
GROEIWIJZE: breed piramidaal opgaand, tamelijk dicht.
BLADEREN: schubvormig, groen met witgele twijgtoppen, in de winter tot grijzig groen
ver kleurend.
Een vooral in het groeiseizoen opvallende cultivar, die - ondanks de witgele twijgtoppen zeer goed bestand is tegen felle zon.
De nieuwe 'Luna' is een duidelijke verbetering van de zeer oude 'Silver Queen'. De plant is
fraaier van kleur en bovendien minder los van structuur.
Werd op de "Herfstweelde '83" bekroond met een Zilveren Medaille.
Cupressus sempervirens 'Swane's Golden'

Getuigschrift van Verdienste (met toevoeging van: in Nederland niet geheel winterhard).
WINNER: Swane Brathers Nursery Ltd., Australië.
INZENDER: Rijnbeek Boomkwekerijen B.V., Boskoop.
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HERKOMST: zaailing van Cupressus sempervirens
GROEIWIJZE: opgaand, zeer slank.

'Stricta'.

BLAD~REN:

schubvormig, ge el tot lichtgeel, 's winters zwak bronskleurig; jonge twijgen
brumrood.
KEGELS: vrijwel ~ond, groot, in volwassen stadium 2-2.5 cm doorsnede, tamelijk talrijk,
zelfs aan zeer JOnge exemplaren.

Deze prachtig g~el ge~leurde cultivar is een aanwinst in het sortiment. De plant kan in lan?en me,t een mil~ .klimaat v'?or allerlei doeleinden worden gebruikt. In Nederland kan
Swane s Go!?en m een ma,ttg~, tot strenge winter er~stig van de vorst te lijden hebben.
Werd op de Herfstweelde 83 bekroond met een Zilveren Medaille.

Picea pungens 'Omega' - foto blz. 69

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: firma M. Verweij & Zonen (M. Verweij Sr.), Boskoop.
HERKOMST: zaailing uit Picea pungens 'Glauca' (1965).
GROEIWI:JZE: piramidaal, tamelijk dicht, met re eh te topseheuL
BLADEREN: naaldvormig, zeer scherp gepunt, recht , (10-) 15-22(-25)

mm lang, zilverkleu-

rig grijsblauw; jonge takken geelbruin.
'Omega' is een blauwe spar die in de jeugd niet of nauwelijks behoeft te worden gebonden.
De plant groeit krachtig, vertakt goed en vormt een mooie, regelmatige, goed gevulde ,
piramidale boom. Vooral in de zomer is de kleur bijzonder opvallend.
In verband met het ongeveer tien dagen later uitlopen van deze cultivar ten opzichte van
andere blauwe sparren is 'Omega' minder nachtvorstgevoelig.
Werd op de "Herfstweelde '83" met een Zilveren Medaille bekroond.

Daphne x burkwoodii 'Astrid' - foto blz. 63

Getuigschrift van Verdienste.
Pieris japonica 'Cupido' - foto blz. 81
WINNER: firma M. van de Velde, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Daphne x burkwoodii.
GROEIWIJZE: breed, ~et talrijke, opgaande takken, tot circa 1 m hoog.
BLADEREN: l:'lngwerp1g spatelvormig,. (3-)4.5-6 cm lang, (0.8-)1.2-1.6 cm

breed, donker
blauwachtig groen met onregelmatig, smal, helder geel randje later naar geelwit
verkleurend, min of meer wintergroen.
'
BLOEMEN: lichtrose (als van Daphne x burkwoodit), sterk geurend, mei-juni.

Getuigschrift van Verdienste.
WINNE R: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen (zaden afkomstig uit Japan).
GROEIWIJZE: breed opgaand, bossig, tamelijk compact, vermoedelijk tot 80 cm hoog.
BLADEREN: elliptisch, 3-4.5(-6) cm lang, 1.2-1.8 cm breed, dof (donker-)groen, rand zwak

gera~de blade~en. De
Het IS thans me~ met

gekarteld-gezaagd.
in tot 12 cm lange, opstaande(!), sterk vertakte trossen, kroon breed urnvormig, 8-10 mm lang, roomwit; kelkbladen witgeel tot oranjerose; knoppen in de
winter opvallend diep bruinrood (H.C.C. 00823, Oxblood Red).
BLOEITIJD: laat (eind april-begin mei), ongeveer gelijk met 'Purity'.

Paeonia lutea 'Yellow Queen'- foto blz. 81

Deze rijk bloeiende, zeer winterharde selectie heeft rechtopstaande bloemtrossen, evenals
de in 1980 bekroonde 'Debutante'.
De cv. 'Cupido' is gemakkelijk door stekken te vermeerderen. Het is ook een haal aparte
plant in het sortiment. Door de opstaande bloemtrossen, maar ook door de kleur van de
bloemknoppen (tengevolge van de kelkbladen) gedurende de winter én nog lange tijd gedurende de bloei, krijgt de plant een bijzonder accent.

Een bijzonder mooie, goed ~interhar?e, gedeeltelijk bladhoudende struik met helder geelplant IS zeer wmterhard en groeit prima.
zekerheid na te gaan of 'Astrid' een mutatie is uit de cv. 'Albert
Burkwood' of mt 'Somerset'.
Werd op de "Herfstweelde '83" bekroond met een Gouden Medaille.

BLOEMEN:

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: A.M. Vermeulen, Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Paeonia lutea.
GRO~~WIJZE: ~reed

'?pgaande struik tot circa 1.5 m hoog met sterk verhoute takken; jonge
tWIJgen krmdachtig.
BLADEREN: onregelmatig dubbel geveerd, tot 40 cm lang, licht- tot donkergroen zwak
glanzend, onderzijde grijsgroen.
'
BLOEMEN: overhangend tot knikkend, 6-8(-9) cm diameter met 9-11 elliptische tot
ronde, zwak gegolfde bloembladen, variabel in grootte, in twee rijen staand, helder
geel (H.C:.C. 2/1, Canr:ry Yellow; R.H.S. Colour Chart, Yellow Group 5A); meeldradenor a nJ e; vruchtbegmsels 2; kelkbladen onregelmatig lijn-lancetvormig; omwindselbladen 3 tot 4.
BLOEITIJD: eind mei-begin juni.
De~e zeer ~interhard~ selectie met helder gele bloemen is een aanwinst in
klembloe~tge boomp10e~en. De meest~ zaailingen waaruit 'Yellow Queen'
te~rd. blo~1en .bronskleung tot geeloranJe en de bloemen zijn soms kleiner.

het sortiment
werd geselecDe mogelijkheid Is. met mtgesloten dat dez~ afwijkende kleuren zijn ontstaan door hybridisatie van
Paeoma lutea met de roodbloetende P. delavayi.
78

Pieris japonica 'Debutante'

Getuigschrift Eerste Klas.
WINNER:

Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.

In 1980 werd aan deze nieuwe Pieris japanica-selectie een Getuigschrift van Verdienste
toegekend.
In verband met de goede groei, de jaarlijkse, rijke bloei en de rechtopstaande trossen
werd 'Debutante' in 1983 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor de beschrijving Dendraflora Nr. 17 (1980), blz. 51.

Pieris japonica 'Red MiJl'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Alex
INZENDER: C.

Zebehauzii, U.S.A.; intr. Conard Pyle Co., U.S.A.
Klijn & Co., Boskoop.
79

HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: tamelijk hoog, breed opgaand, vrij
BLADEREN: glanzend donkergroen, 6-8 cm lang,

compact.
1.8-2.4 cm breed, min of meer overhangend; jonge, uitlopende blad glanzend bruinrood getint.
BLOEMEN: kroon zuiver roomwit, urnvormig, 8-9 mm lang, in sterk vertakte, overhangende trossen; kelkbladen lichtgeel; steel en bloemsteeltjes roodachtig tot lichtgroen.
BLOEITIJD: eerste helft april.

Naast de vele andere cultuurvariëteiten van Pieris japonica verdient deze Amerikaanse selectie een plaats in het huidige sortiment. De plant heeft opvallend mooi jong blad en is
bijzonder winterhard. In de Verenigde Staten heeft 'Red Mil!' temperaturen van -25 °C
goed doorstaan.
Werd op de "Herfstweelde '83" met een Zilveren Medaille bekroond.

Rhododendron 'Hestia'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Tortoiseshell Wonder' x 'Goliath'.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch, enigszins bolstaand (convex), 12-14 cm lang,

4-5 cm breed, donkergroen, onderzijde geelgroen, kaal.
BLOEMEN: in zeer grote, min of meer losse trossen (soms meer bijeen op één stengel),
11 -16 bloemen per tros, circa 8 cm diameter, gefranst, karmijnrose (H.C.C. 623/ 1,
buitenzijde H .C.C. 623, Neyron Rose), macule bronskleurig, keelvlek bronsgeel, meeldraden karmijnrose; in knop rood (H.C.C. 822/3, Cardinal Red).
BLOEITIJD: zeer laat (eind mei-begin juni).

Pieris japonica 'Cupido'

Deze nieuwe, zeer grootbloemige "tuinhybride" werd geselecteerd uit een al in 1960 gemaakte kruising. In de loop van de jaren is gebleken, dat de plant voldoende winterhard is
en bovendien goed door stekken is te vermeerderen.
'Hestia' verkreeg op de "Flora Nova '76" onder Pr. 6079-5 een Gouden Medaille.
Over enkele jaren zal deze Rhododendron door het Proefstation te Boskoop worden verspreid.

Rhododendron 'Shamrock'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Dr. R. Ticknor, Willamette Research Station, Oregon, U.S.A.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron keiskei x R. hanceanum 'Nanum' .
GROEIWIJZE: laag en breed, tot circa 60 cm hoog.
BLADEREN: elliptisch, 2-4(-5) cm lang, 1-2(-2.5) cm breed, zwak glanzend

donkergroen,
onderzijde lichtgroen, dik, min of meer leerachtig.
BLOEMEN: 7-9 per tros, 3-3.5 cm doorsnede, lichtgeel (H.C.C. 601/2, Primrose Yellow);
helmdraden lichtgeel met oranjebruine helmknoppen.
BLOEITIJD: eind april-mei.
Een goed tot zeer winterharde, geelbloeiende dwergrhododendron uit de Verenigde Staten.
De plant groeit goed en kan zonder moeilijkheden door stekken worden vermeerderd.
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Paeonia lutea 'Yellow Queen'
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