u

H.J.

VAN DE LAAR

KEURINGEN 1981

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1981 met de
daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Azalea (Japanse) 'Ageeth'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Hugo T. Hooftman N.V., Boskoop.
HERKOMST: mutatie van Azalea 'Vuyk's Scarlet'.
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand, min of meer compact.
BLADEREN: glanzend groen, breed elliptisch tot omgekeerd

/
eirond, 2.5-4 cm lang, 1.3-2.3

cm breed.
1-3 (meestal 2) bijeen, dieporanje (H.C.C. 820/2, Blood Red/ R.H .S. Colour
Chart, Red Group 47A) met zeer zwakke bruinrode macule, diameter 6.5-7.5 cm,
gefranst.
BLOEITIJD: 15-25 mei.
BLOEMEN:

Een zeer rijk bloeiende Japanse Azalea met grote, helder tot dieporanje, gefranste bloemen, die niet of nauwelijks in de zon verkleuren. ' Ageeth' ontstond omstreeks 1970 als een
oranjekleurige sport aan 'Vuyk's Scarlet'. De door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop geïntroduceerde 'Aleida' heeft hiermee veel gelijkenis, behalve dat de randen van de bloemen van deze cultivar niet gefranst zijn.
Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Getuigschrift Eerste Klas.
In 1979 werd aan deze nieuwe, purperbladige eercis een Getuigschrift van Verdienste toegekend. Gezien de redelijk goede mogelijkheid deze plant door enten op zaailingen van
eercis conadensis te vermeerderen, werd 'Forest Pansy' in 1981 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor een beschrijving Dendraflora Nr. 15 en 16, 1979, blz. 62.
Chamaecyparis lawsoniana 'lvonne'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: J. van den Nieuwendijk Bz., Reeuwijk.
HERKOMST: zaailing van ehamaecyparis lawsoniana (gele vorm).
GROEIWIJZE: smal piramidaal opgaand.
BLADEREN: schubvormig, zuiver geel tot goudgeel, in de winter weinig

verkleurend; bin-

nen in de plant groengeel tot lichtgroen.
Deze nieuwe, slank opgaande ehamaecyparis groeit uitstekend en behoudt ook gedurende
de winter de opvallend gele kleur. De winterhardheid is in normale Nederlandse winters
goed tot zeer goed.
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Hebe ochracea 'James Stirling'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: James Stirling, Wellington, Nieuw-Zeeland.
INZENDER: Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
HERKOMST : selectie uit Hebe ochracea.
GROEIWIJZE: spreidende, min of meer stervormig uitstaande

twijgen, gedrongen en breder
dan hoog.
BLADEREN: zeer klein, schubvormig, bronskleurig (als de soort) .
BLOEMEN: onbekend (naar alle waarschijnlijkheid wit).

Bijzonder mooie, laag- en breedgroeiende selectie uit Hebe ochracea, die nog algemeen bekend is als Hebe armstrongii. De plant kan in allerlei afmetingen voor diverse doeleinden
worden gebruikt. Vooral voor kleinere objecten is deze nieuwe Hebe uitermate geschikt.
In strenge winters zal 'James Stirling' - evenals de soort - van de vorst te lijden hebben.

Pieris japonica 'Sarabande'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen (zaden afkomstig uit Japan).
GROEIWIJZE : zeer breed, compact.
BLADEREN: elliptisch met de grootste breedte boven het midden,

mat glanzend donkergroen, onderzijde lichter; rand zwak gekarteld-gezaagd.
BLOEMEN : zuiver wit, breed urnvormig, 8-9 mm lang, in 5-8 rechtopstaande tot overhangende trossen bijeen, 5-8 cm lang, vooral de hoofdtros met een of meer kortere zijtakken; kelk opvallend groen (licht geelgroen), zeer licht bronskleurig getint.
BLOEITIJD: eind maart-begin april.

Rhododendron 'Dr. Ans Heyting'

Een goed winterharde, zeer rijk bloeiende selectie met min of meer rechtopstaande bloemtrossen. De plant gelijkt zeer veel op de in 1979 bekroonde 'Debutante' van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Pieris japonica 'Sarabande' werd geselecteerd uit zaad van dezelfde herkomst. De enigszins zwaardere en meer overhangende bloemtrossen, de iets "bollere" bloemen en de circa
een week latere bloei zijn de verschillen met 'Debutante' .
Pinus nigra 'Géant de Suisse'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Meylan & Cie, Renens, Lausanne, Zwitserland.
INZENDER: P.J. Kortmann, Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Pinus nigra var. nigra (var. austriaca) .
GROEIWIJZE: strak en stijf opgaand met stugge, dikke takken, later meer spreidend opgaand.
BLADEREN: naaldvormig, 2 bijeen, 14-18 cm lang, 0.2 cm breed, licht gebogen, donker-

groen, aan eenjarige twijgen opstaand (min of meer tegen de twijgen gedrukt), aan
overjarige takken uitstaand; knoppen spits, tot 5 cm lang, lichtgrijs.
KEGELS : onbekend.

Rhododendron 'Dr. Ans Heyting'
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Een krachtig groeiende Pinus, die zeer goed als solitair kan worden aangeplant. Deze nieuwe
cultivar kan op den duur tot een flinke boom uitgroeien. Vanwege zijn meer opgaande takken blijft de kroon van 'Géant de Suisse' smaller dan die van Pinus nigra var. nigra.
71

Rhododendron 'Dr. Ans Heyting' - foto's blz. 70, 71
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Goldsworth Orange' x 'Stanley Davies'.
GROEIWIJZE: tamelijk breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch, (7-)9-12(-14) cm lang, 3-4.5 cm breed, vlak,

vaak min of meer
opstaand, dof groen, onderzijde licht grijzig groen.
BLOEMEN: in enigszins losse tros, (8-)12-14 bijeen, diep zalmrose (H.C .C. 020/1, Delft Rose
tot H .C.C . 0022, Rhodonite Red en H.C.C. 619, Begonia), van binnen lichter met een
oranjebruine macule op geelachtige ondergrond, diameter 7-8.5 cm, zwak gefranst.
BLOEITIJD: laat (25 mei - 5 juni) tot zeer laat.

Deze nieuwe Rhododendron valt op door de zeer aparte, diep zalmrose tot min of meer
oranjerose bloemkleur. De plant is in normale Nederlandse winters voldoende winterhard.
Rhododendron 'Dr. Ans Heyting' zal binnen enkele jaren door het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop kunnen worden uitgegeven.

Weigela 'Evita' - foto blz. 74
. Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: H. Geers, Boskoop.
HERKOMST: vermoedelijk een zaailing van Weige/a
GROEIWIJZE: breed opgaand tot spreidend, vooral

'Eva Rathke' .
tijdens de bloei met overhangende tot
neerbuigende takken; hoogte tot maximaal 70 cm.
BLADEREN: matig groot, normaal groen.
BLOEMEN: in de oksels van de bladeren aan jonge zijtakjes, karmozijnrood (H .C.C.
824, Chrysanthemum Crimson), binnenzijde iets lichter (H.C .C. 824/3) en met een
gele streep (honingmerk) in de bloembuis, 2.5-3 cm doorsnede, circa 2.5 cm lang;
stempel groot, roomwit; kelkbladen zeer smal, 9-12 mm lang; knoppen zwartachtig
rood.
BLOEITIJD: eerste helft juni; later min of meer doorbloeiend.

Bijzonder mooie nieuwe Weigela, die kan worden beschouwd als een dwergvormige 'Eva
Rathke'. De plant heeft sierlijk overhangende takken en bloeit zeer overvloedig.
De laaggroeiende 'Evita' is zeer geschikt om te worden aangeplant in vakken en op taluds
van enig formaat. De vermeerdering kan geschieden door zomerstek.

Rhododendron 'Janet Blair'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: David G. Leach, Brookville, U.S .A.
INZENDER: F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron Dexter-Hybride x onbekend.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk compact.
BLADEREN: elliptisch, matglanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: 13-15 per tros, zeer lichtrose (H.C.C. 530/3, Amaranth Rose)

met grote, citroengele (H .C.C. 4/1), later meer okergele (H.C.C. 07/1) macule, diameter 8-9 cm, rand
min of meer gefranst; in knop rose (H.C.C. 627/2, Fuchsine Pink).
BLOEITIJD: 15-25 mei.

Een prima winterharde Rhododendron, die als jonge plant goed knopt. De zeer lichte
bloemkleur van deze Amerikaanse import is iets heel aparts in het thans geteelde hybridesortiment. Hardheid in Noord-Amerika H 1(-2), wat ongeveer overeenkomt met de Nederlandse normen AA-(A) .

Rhododendron 'Perla Rosa' - foto blz. 73
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST : Rhododendron mucronulatum x Rh. ciliatum.
GROEIWIJZE: breed met opgaande takken.
BLADEREN: elliptisch, (3-)-5=7 cm lang, (1.5-)2.5-3 cm breed,

fris groen, onderzijde lichter,
bovenzijde en vooral de rand behaard.
BLOEMEN: 1-5 knoppen bijeen; per knop ontstaan (1-)2-3(-4) bloemen van (6-)7 cm doorsnede, tezamen een losse tot tamelijk dichte tros vormend.
BLOEMKLEUR: zacht lilarose (van binnen H .C .C. 630/3, van buiten H.C .C. 630/2, Mallow
Purple), in knop rose (H .C.C. 027/2, Magenta Rose).
BLOEITIJD: eind maart- begin april.
Deze nieuwe, goed winterharde Rhododendron bloeit circa een week nà de zeer vroegbloeiende Rh. xpraecox. De bloemen zijn groter en hebben een lichtere, meer rose kleur.
De plant is min of meer bladhoudend en heeft doorgaans dikkere en stuggere takken dan
Rh. xpraecox.
In het najaar van 1982 zal deze Rhododendron door het Proefstation voor de Boomkwekerij
worden verspreid.
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Rhododendron 'Perla Rosa'
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Weigela 'Evita'
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