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KEURINGEN 1980

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1980 met de daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Buddleia davidii 'Nanho Purple' - foto blz. 46.

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: F2 van (B. davidii var. nanhoensis x B. davidii 'Royal Red') x 'Royal Red'.
GROEIWIJZE: lage, breed spreidende struik, iets grover dan B. davidii var. nanhoensis.
BLADEREN: dof donkergroen, onderzijde viltig lichtgrijs behaard, 10-14 cm lang, 2-3 .5 cm

breed ( + vele kleinere bladeren).
paarsrood (H.C.C. 733/ I, Violet Purple) met klein oranjegeel hartje, 8 mm
doorsnede, in 12-15 cm lange en circa 4.5 cm brede trossen.

BLOEMEN :

De cv. 'Nanho Purple' heeft een lage, breed spreidende groeiwijze, min of meer als die van
Buddleia davidii var. nanhoensis, terwijl de talrijke bloemtrossen bijna de "rode" kleur
hebben van de hooggroeiende cv. 'Royal Red'.
Deze nieuwe Buddleia werd door het Proefstation voor de Boomkwekerij in het najaar van
1980 verspreid.

Cytisus 'Boskoop Ruby'

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Cytisus x praecox x C. 'Hollandia' (derde generatie).
GROEIWIJZE: breed met stijf opgaande takken, tamelijk dicht, tenslotte

bolvormig uitgroeiend, matig hoog.
BLOEMEN: bijzonder talrijk, middelmatig groot, donker karmozijnrood; standaard (vlag)
aan de binnenzijde H.C.C. 0027/1 (Erythrite Red}, aan de buitenzijde H.I;I.C. 827/2
(Ruby Red), vleugels (zwaarden) H.C.C. 824/1 (Chrysanthemum Crimson), kiel
H.C.C. 027/1 (Magenta Rose).
BLOEITIJD: eind mei.

Een zeer mooie, donkerrode en rijkbloeiende Cytisus-hybride. De winterhardheid van deze
nieuwe selectie is goed; er is na de strenge winter van 1978-1979 geen schade aan de planten
waargenomen.
De cv. 'Boskoop Ruby' kan in verband met de mooie, donkerrode bloemkleur worden beschouwd als één van de meest opvallende cultivars.
Deze Cytisus zal in 1981 door het Proefstation voor de Boomkwekerij worden verspreid.
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Hedera helix 'Zorgvlied'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: C.P. Broerse, Amstelveen.
INZENDER: firma Jac. Schoemaker, Boskoop.
HERKOMST: een vegetatief vermeerderde bloeiende

tak van een Hedera helix (adulte
stadium).
GROEIWIJZE: breed, min of meer bolvormig, tamelijk dicht.
BLADEREN: leerachtig, smal elliptisch tot circa ruitvormig, (4-)6-10 cm lang, (1-)2-5 cm
breed, matglanzend groen met opvallend lichte nervatuur, onderzijde dof lichtgroen;
voet smal tot breed wigvormig; steel tot 7 cm lang.
BLOEMEN: talrijk, in 3-7, 15-25-bloemige schermen bijeen, groenachtig, septembernovember.
VRUCHTEN: circa rond, 7-9 mm diameter, groen, later (in het voorjaar) zwart, meestal alleen
uitgroeiend aan het centrale scherm.
Hedera helix 'Zorgvlied' is een bijzonder rijk bloeiende, tamelijk langzaam groeiende, goed
winterharde 'Arborescens'-vorm (zg. boomvorm). Vanwege zijn lage groei is deze selectie
uitstekend bruikbaar in kleinere vakken en onder andere voor grafbeplanting.
Deze nieuwe cultivar werd gevonden door C.P. Broerse op de algemene begraafplaats van
Amstelveen, genaamd "Zorgvlied" te Amsterdam. De plant kan goed door stekken worden
vermeerderd.
/

Juniperus chinensis 'Biue Alps' - zie foto blz. 48.

Getuigschrift Eerste Klas.
WINNER: onbekend.
INZENDER: F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Juniperus chinensis.
GROEIWIJZE: opgaande, goed gevulde, bossige struik met

hoofdtak en sierlijk afstaande tot
iets overgebogen twijgtoppen.
BLADEREN: priemvormig, 7-10(-12) mm lang, 1.5-2 mm breed, zeer puntig en scherp, onderzijde blauwgroen, bovenzijde blauwwit (twee rijen huidmondjes); jonge twijgen
bruinachtig.

Deze aanbevelenswaardige Juniperus werd in 1973 door F.J. Grootendorst & Zonen B.V.,
Boskoop als een onbenaamde zaailing geïmporteerd.
De groei van deze nieuwe cultivar is zeer elegant, terwijl de lange, scherpe naalden een mooie
zilverblauwe kleur hebben. Voorts is de plant vrij van ziekten.
Op de tentoonstelling "Herfstweelde '78" te Boskoop werd 'Blue Alps' bekroond met een
Gouden Medaille.

Juniperus squamata 'Blue Spider' - zie foto blz. 50.

Juniperus chinensis 'Blue Alps'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Joh. Nieuwesteeg, Boskoop.
INZENDER: Th.J. Nieuwesteeg, Boskoop.
HERKOMST: sport (mutant) uit Juniperus squamata 'Meyeri'.
QROEIWIJZE: breed spreidend met neergebogen twijgtoppen,

enigszins plat-bolvormig,
dicht, in het hart goed gevuld.
BLADEREN: priemvormig, 6-9 mm lang, 1-1.5 mm breed, blauwgrijs (als Juniperus squamata
'Meyeri'); jonge twijgen oranjebruin.

Een zeer breed groeiende Juniperusmet een iets blauwere kleur dan de plat groeiende 'Blue
Carpet' . De groei is minder plat en de twijgtoppen zijn neergebogen. Op den duur vormt
'Blue Spider' een min of meer plat-bolvormige plant.
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Mahonia aquifolium 'Smaragd'

Getuigschrift Eerste Klas.
In 1979 werd aan deze nieuwe Mahonia een Getuigschrift van Verdienste toegekend. In 1980
werd deze plant bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.
Zie voor een beschrijving Dendroflora Nr. 15 en 16, 1979, blz. 64.
Paeonia lactiflora 'Mesman's G1ory'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: W. Mesman, Boskoop (circa 1910).
INZENDER: W . Mesman Jz., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
BLADEREN: normaal (als andere cultivars).
BLOEMEN: roomwit, buitenste bloembladen zwak

lilapaars getint (H .C.C. 433/3, Pastel
Mauve), later geheel roomwit tot wit, gevuld, 12-15 cm doorsnede, iets geurend.
BLOEITIJD: begin juni.
Een mooie, rijk bloeiende pioen met grote, goed gevulde, witte bloemen . Kan zeer goed als
snijbloem worden gebruikt.
De cv . 'Mesman's Glory' werd al omstreeks 1910 gewonnen; pas vele jaren later op grotere
schaal geteeld en in 1980 gekeurd en benaamd.
Pieris japonica 'Debutante' - foto blz. 52.

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

3.5-5 cm lang, 1.2-1. 7 cm
breed, matglanzend donkergroen, onderzijde lichter; rand zwak gekarteld-gezaagd.
BLOEMEN: zuiver wit, urnvormig, 7-9 mm lang, in 3-7(-9) rechtopstaande trossen bijeen, 3-7
(-9) cm lang, sommige trossen met een of meer korte zijtakken; kelk opvallend groen,
zeer weinig bronskleurig getint.
BLOEITIJD: eind maart/begin april, iets later dan de andere cultivars.

Deze winterharde, zeer rijkbloeiende selectie uit Pieris japonica heeft rechtopst aan de bI oe m trossen. Dit is iets heel aparts binnen deze soort, die doorgaans sterk
hangende tot overhangende bloemtrossen draagt.
De cultivar 'Debutante' is gemakkelijk door stekken te vermeerderen en zou daarom een
goede vervanger kunnen zijn voor de zeer moeilijk te stekken P. jloribunda, die evenals P.
japonica 'Debutante' opstaande bloemtrossen heeft.
In het najaar van 1980 werd deze nieuwe Pieris door het Proefstation voor de Boomkwekerij
uitgegeven.
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'

Getuigschrift van Verdienste.

Juniperus squamata 'Blue Spider'.

WINNER: afkomstig uit Duitsland.
INZENDER: Brandha B.V., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: zeer breed, plat-spreidend

met min of meer liggende takken, 3 m breed, circa
60 cm hoog.
BLADEREN: matglanzend donkergroen, onderzijde blauwachtig lichtgroen, elliptisch, 7-12
cm lang, 3.5-5 cm breed, vlak, rand zwak getand; jonge bladeren lichtgroen tot bronskleurig.
BLOEMEN: wit, in 10-18 cm lange, opstaande trossen, mei, vaak weer in september-oktober.
50

51

Krachtig groeiende selectie met een zeer brede, plat-spreidende groeiwijze. De cultivar is uitstekend geschikt voor aanplant in grote vakken en op taluds van enig formaat. In verband
met zijn snelle groei zal de bodem er spoedig mee zijn bedekt.
De cv. 'Cherry Brandy' is goed tot zeer winterhard.

Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Wells Nursery, Mount Vernon, Wash ., U .S.A . 1967.
INZENDER: K. Verboom Czn., Boskoop .
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: zeer laag en breed-spreidend met min of meer liggende takken, dicht, 30 cm

hoog, 70 cm breed, dwergachtig.
BLADEREN: glanzend donkergroen, onderzijde blauwachtig lichtgroen, 8- 11 cm lang, 3-4 cm

breed, enigszins gootvormig gevouwen, grootste breedte op of boven het midden,
rand scherp getand-gezaagd .
BLOEMEN: onbekend.
Deze compact groeiende dwergvorm met spreidende tot zelfs liggende takken is uitermate
geschikt voor de aanplant in kleine objecten en in kleinere tuinen.
De winterhardheid van deze nieuwe Laurierkers is matig, maar in verband met zijn zeer lage
groeiwijze zal hij vaak geheel of gedeeltelijk met sneeuw zijn bedekt.
De cv. 'Mount Vernon' is een heel aparte aanwinst binnen in het gekweekte Prunus

laurocerasus-sortiment.

Pieris japonica 'Debutante'.
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