H. J . VAN DE LAAR

KEURINGEN 1982

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1982 met de
daarbij vermelde getuigschriften bekroond.
Acer palmaturn 'Fireglow'

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: Fratelli Gilardelli, Omate Brianza (Milaan), Italië.
INZENDER: W.J. Spaargaren B.V., Boskoop.
HERKOMST: zaailing uit Acer palmaturn (roodbladige cultivar).
GROEIWIJZE: opgaande struik, 2-3(-4) m hoog.
BLADEREN: handvormig, diep tot zeer diep ingesneden, 5-lobbig,

aan de basis vaak met
een of twee zeer kleine lobben, randen dubbel gezaagd, bovenzijde zeer donker
purperrood (R.H.S. Colour Chart, Greyed Purple Group 187: oude blad 187A, jonge
blad 187B), dof, onderzijde purperrood, matglanzend; herfstkleur weinig opvallend;
bladsteel 3-5 cm lang.

Een zeer mooie, uit Italië geïmporteerde "roodbladige" Acer palmatum, die ook in zonnige streken het gehele seizoen tot onder in de plant "rood" blijft.
Deze nieuwe selectie vertakt als jonge plant aanmerkelijk beter dan een aantal andere
"roodbladige" cultivars. De groei is enigszins zwak, daarom kan 'Fireglow' het beste
door middel van enten worden vermeerderd.
Werd gekeurd onder FG 1 (Fratelli Gilardelli Nr. 1). Later werd hiervan de cultivarnaam
'Fireglow' afgeleid.
Azalea (Knap Hiii-Exbury) 'Feuerwerk'

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: Joh. Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: Azalea 'Fireball' X A. 'Cecile'.
GROEIWIJZE: tamelijk recht opgaand, later meer spreidend, tot circa 2 m hoog.
BLADEREN : fris groen, bij het ontluiken zwak bronskleurig, kort behaard.
BLOEMEN: 7-11 per tros, 7-8 cm diameter, gefranst, dieporanje tot oranjerood

(H.C.C. 018, Jasper Red) , met helder oranje macule (H .C.C. 715/ 3, Capsicurn Red);
helmdraden en stamper rood.
BLOEITIJD: eind mei-begin juli.
Deze bijzonder mooie Azalea is een uitstekende aanwinst voor het sortiment. De plant
bloeit zeer uitbundig en heeft een briljante bloemkleur.
De nieuwe, grootbloemige 'Feuerwerk' is goed door stekken te vermeerderen, vormt een
prima kluit en groeit en vertakt goed.
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Chamaecyparis lawsoniana 'Henri Smits' - foto blz. 91

Getuigschrift van Verdienste.

Getuigschrift van Verdienste.

WINNER: Smits B.V. (J.H . Smits), Boskoop .
HERKOMST: zaailing van Chamaecyparis lawsoniana.
GROEIWIJZE: tamelijk breed opgaand met min of meer

ho r izontaal afstaande takken en
overhangende twijgtoppen, vrij los.
BLADEREN: schubvormig, zuiver geel, ook gedurende de winter.

Deze selectie heeft geen vergelijkbare cultivars in het bestaande sortiment Chamaecyparis
lawsoniana. De groei is volkomen anders dan die van vele andere cultivars met gele,
schubvormige bladeren, enigszins gelijkend op die van Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' .

WINNER : onbekend (import uit de Verenigde Staten van Amerika).
INZENDER: K. Verboom Czn., Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Pieris japonica.
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact, tamelijk laag.
BLADEREN: zwak glanzend donkergroen, iets hangend, 4-5(-6) cm lang, 1.5-2 cm breed.
BLOEMEN: wit, 7-·8 mm, in rechtopstaande, vertakte 6-8(-10) cm lange tros, soms zeer

dicht opeen, met 5-10(-15) trosjes per "bloeiwijze"; as van de tros vaak bruinrood getint; kleur van de kelk groen tot zwak bruinrood.
BLOEITIJD : eind maart-begin april.
Deze nieuwe Pieris heeft een gedrongen, dwergachtige groeiwijze. De plant is goed winterhard en de opstaande bloemtrossen met talrijke witte bloempjes zijn zeer karakteristiek.
(Pieris japonica heeft doorgaans overhangende tot hangende bloemtrossen).
'White Pearl' kan voor allerlei doeleinden, onder andere in tuinen en bloembakken worden gebruikt. De plant moet vegetatief door stekken worden vermeerderd.

Harnamelis x intermedia 'Diane'

Getuigschrift Eerste Klas.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
WINNER : R. de Belder (Arboretum "Kalmthout"),

Pieris japonica 'White Pearl' - foto blz. 86

Kalmthout, België.

Rhododendron (Yakushimanum-hybride) 'Morgenrot'

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
In 1977 werd aan deze nieuwe roodbloeiende Harnamelis een Getuigsxhrift van Verdienste
toegekend.
Gezien de goede mogelijkheid tot vermeerderen (door middel van enten op H. virginiana),
de prima vertakking en de uitstekende groei, werd 'Diane' in 1982 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor een beschrijving Dendraflora Nr. 13 en 14 (1977), blz. 75 .

l,espedeza bicolor 'Summer Beauty'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: P .A.C. Vermeulen, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Lespedeza bicolor.
GROEIWIJZE: tot ruim 1.5 m hoog met spreidende, min of

meer overhangende, tamelijk
dunne takken, naar de uiteinden meestal sterk vertakt.
BLADEREN: 3-tallig, èlliptisch tot zwak omgekeerd eirond, uitgerand, donker blauwachtig
groen, onderzijde licht blauwgroen; topblad meestal groter (tot 5 cm lang en tot 3 cm
breed), tot 2 cm lang gesteeld (incl. bladspil), zijblaadjes tot 0.4 cm gesteeld.
BLOEMEN: in tot 25-bloemige, gesteelde trosjes in de oksels van de bladeren, purper rood (H.C.C. 30/1, Cyclamen Purple), violetblauw verbloeiend, circa 1.2 cm lang,
vaak met enkele kleine bladeren vlak onder de bloeiwijzen. Lengte totale "bloeiwijze"
tot circa 0.75 m.
BLOEITIJD: (eind juni-) begin juli tot eind september.
VRUCHTEN: eenzadige, zeer kleine, behaarde peulen; sporadisch aanwezig.
Een sierlijke, goed winterharde selectie, die zeer rijk bloeit over een uitzonderlijk lange periode. De planten dienen elk voorjaar flink te worden ingesnoeid . Zij lopen op het oude
hout weer uit en sterven dus niet of nauwelijks in, terwijl andere Lespedeza-soorten
(meestal ook L. bicolor) tot nabij het grondoppervlak insterven.
'Summer Beauty' is uitstekend geschikt voor aanplant in vakken en op taluds van enig formaat.
Deze nieuwe cultivar kan door zomerstek worden vermeerderd.
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WINNER: Joh. Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron yakushimanum x R . ' Spitfire'.
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact.
BLADEREN: matglanzend groen, onderzijde met zwakke, bruine

beharing (indumentum),
elliptisch, 8-10(-12) cm lang, 3-4(-5) cm breed, vlak tot min of meer bolvormig, soms
iets gedraaid .
BLOEMEN: in vrijwel bolronde, dichte trossen, (12-)14-16(-20) bijeen, 6-7 cm doorsnede, helder roserood (H.C.C. 23/1, naar binnen lichter H.C.C. 2312 en 23/ 3, Rose
Madder); (R.H.S . Colour Chart, Red Group 55A, naar binnen 55 Ben C); in knop diep
roserood (H.C.C. 724, Rose Red); macule donkerrood; helmdraden bijna wit.
BLOEITIJD : midden mei.
Een goed tot zeer winterharde Rhododendron yakushimanum-hybride met een lage en
compacte groeiwijze. De plant knopt zeer gemakkelijk en is uitstekend door stekken te
vermeerderen.
De zeer mooie, roserood bloeiende 'Morgenrot' lijkt nog tamelijk veel op R . yakushimanum, hoewel de bloemkleur sterk afwijkt.
Rhododendron (Yakushimanum-hybride) 'Silberwolke'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Joh. Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
H ERKOMST: Rhododendron yakushimanum x R. 'Album Novum' .
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact.
BLADERE N: breed elliptisch, (6-)8-10(-12) cm lang, 4-5 cm breed, vlak

tot iets bolstaand,
donkergroen, onderzijde zwak, zwartachtig behaard (indumentum).
BLOEMEN: in tamelijk goed gesloten trossen, (12-)14-18 bijeen, 6-7 cm doorsnede, zwak
gefranst, lichtrose (H.C.C. 627/2, Fuchsine Pink), helder wit verbloeiend; zwakke,
bruingele tot groengele macule; helmdraden wit.
BLOEITIJD: midden tot eind mei.
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In verband met de gedrongen groei en uitstekende winterhardheid is deze nieuwe cultivar
een goede aanwinst in het sortiment.
'Silberwolke' knopt goed als jonge plant en bloeit van lichtrose tot mooi helder wit. De
bloemen worden bij het verbloeien niet of nauwelijks bruin.
Ook deze hybride lijkt nog veel op R . yakushimanum, hoewel de bloemkleur iets afwijkt.
De plant kan door stekken worden vermeerderd.

VacciQium vitis-idaea 'Red Pearl' - foto blz. 90

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Adr. Blanken, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Vaccinium vitis-idaea.
GROEIWIJZE: breed en bossig met opgaande takken, 20-30 cm hoog.
BLADEREN: groenblijvend, leerachtig, breed elliptisch tot omgekeerd

eirond, 1.5-3.2 cm
lang, 1-2.2 cm breed, donkergroen, onderzijde lichtgroen, meestal iets bolstaand (convex), rand zwak gekarteld-gezaagd; steel 3-5 mm lang.
BLOEMEN: in eindelingse trossen, klokvormig, wit, vaak iets rose getint, mei-juni en augustus-oktober.
VRUCHTEN: besvormig, in overhangende trossen, 5-12 bijeen, (5-)7-12 mm diameter,
vrijwel rond, helder rood tot donkerrood (H.C.C. 822, Cardinal Red), septemberoktober, in november (in rijpe toestand) zeer donkerrood.
Deze zeer mooie, bijzonder grootvruchtige kloon (er werd bij deze cultivar uitgegaan van
één exemplaar!) is een goede aanwinst in het sortiment. Het is vooral een goede verbetering ten opzichte van Vaccinium vitis-idaea-planten die door zaaien worden vermeerderd.
De plant kan in allerlei tuinen, maar vooral ook in bloembakken, schaaltjes en dergelijke
worden gebruikt.
Om de grootvruchtigheid van 'Red Pearl' te behouden dient de plant vegetatief door stekken te worden vermeerderd.

Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl'
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