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TENTOONSTELLING FLORA NOV A '70

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield van I6 tot 26 april een grote
tentoonstelling, waarbij vele nieuwe Azalea's, Rhododendrons, Heesters en Coniferen werden getoond.
Door de keuringscommissie's, speciaal samengesteld voor deze tentoonstelling, werden de
hieronder genoemde planten met een zilveren of gouden medaille bekroond.

AZALEA'S
Azalea 'Arabesk' (Vuyk van Nes I970)
Gouden medaille; inzender fa . Vuyk van Nes, Boskoop.
Een zeer groot bloemige Ja pan se Azalea met bloemen tot I0 cm doorsnede; de bloemen
hebben een mooie karmijnrode kleur. De groei is tamelijk compact; de plant is goed bladhoudend . Is volgens de winner iets meer winterhard dan 'Vuyk's Scarlet'.
Azalea 'Buttercup' (Exbury Gardens)
Gouden medaille; inzender H. den Ouden & Zoon N.V., Boskoop.
Een bijzonder opvallende Exbury-Azalea met prachtige, grote, éénkleurig boterbloem-gele
bloemen (zonder macule).
Azalea 'Caprice' (Rothschild I95 I)
Zilveren medaille; inzender W. J. Spaargaren N. V., Boskoop.
Bloemen groot, zalmrose, oranje genuanceerd, goudgele macule.
Azalea 'Elsie Pratt' (W. de Jong & Zonen I970)
Zilveren medaille; inzender fa . W. de Jong & Zonen, Boskoop.
Een slechts matig grootbloemige 'Knap Hill-Exbury' azalea met rose bloemen. Gewonnen
door l\1. C. Pratt, Nestor, Engeland en in de handel gebracht door de Jong.
Azalea 'John P. Albert' (J. A. Boer I970)
Gouden medaille; inzender J. A. Boer, Boskoop.
Een Japanse Azalea, on benaamd geïmporteerd uit België met karmijnrose bloemen . Zeer
goed voor de trek. Goed winterhard.
Azalea 'Katanga' (Exbury Gardens)
Zilveren medaille; inzender H. den Ouden & Zoon N.V., Boskoop.
Een nieuwe Exbury-Azalea met mooie, dieprose bloemen.
Azalea mollis Nr. 5607 -I
Zilveren medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Een zaailing van 'Directeur Moerlands' met zeer grote, zuiver gele bloemen. Nog niet in de
handel.
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Azalea 'Orange Giant' (Vuyk van Nes I970)
Gouden medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Zeer grootbloemige Japanse Azalea met enorm grote bloemen (± I 0 cm in doorsnede). De
kleur is diep oranje, de plant is half-bladhoudend. Gezien de afkomst (Rhod. ye:ioense
pn'Vtkhanense en tweemaal 'Louise Gable') lijkt deze nieuwigheid winterhard, wat nader
moet worcj.en getoetst.
Azalea viscosa-hybride Nr. 5202-I2
Gouden medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Ontstaan uit Azalea viscosa-hybride Pr. 101 X 'Satan'. Heeft vurig oranje bloemen. Nog
niet in de handel.
Azalea viscosa-hybride Nr. 5411-1
Zilveren medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Selectie uit de kruising Azalea viscosa-hybride Pr. 1 17 X 'Satan'. Bloemen mooi rose; welriekend. Nog niet in de handel.
Azalea (Japanse) Van Vliet Nr.
Zilveren medaille; inzender J. van Vliet, Boskoop.
Een sport uit de bekende donkerrode Japanse Azalea 'Hino-Crimson'. De plant is gelijk aan
deze cultivar, maar de bloemen zijn zuiverder rood, zonder "blauwe" kleur; door sommige
(in vergelijking met de ouders) "oranjerood" genoemd. Volgens opgave van de winner zouden de bloemen buiten niet "verbranden".

RHODODENDRONS
Rhododendron 'Albert Schweitzer' (Adr. van Nes 1960)
Gouden medaille; inzender fa. Adr. van Nes, Boskoop.
Sterk groeiende plant. De bloemen zijn lichtrose met opvallend donkerrood 3estipte macule .
De grote tros heeft 13- 14 gefranste bloemen.
Rhododendron 'Bremen' (Joh. Bruns 1962)
Gouden medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Een Rhododendron williamsianum hybride met grote (7- 8 cm) gefranste bloemen, 6- 8 bijeen.
De kleur is diep rose-rood. Is matig tot voldoende winterhard.
Rhododendron 'Directeur Dorsman' (Proefstation v. d. Boomkwekerij 197 I)
Gouden medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Ontstaan uit een kruising van 'Wilgen's Ruby' X 'MayDay'. Een brede, bossige plant met
smal-elliptische, dofgroene bladeren, die aan de onderzijde viltig lichtbruin behaard zijn. De
bloemen zijn prachtig helder rood; ze zijn 6- 7 cm in doorsnede, 6- 10 bijeen. De bloemen
hebben geen meeldraden. Is zeer bloeirijk (knopt reeds als 3-jarige plant). Matig tot goed
winterhard.
Werd ingezonden onder Nr. 5505- 11.
Zal binnenkort in de handel worden gebracht .
Rhododendron 'Dora Amateis' (Amateis, U.S.A. 1955)
Gouden medaille; inzender fa. Radder-van der Stam, Boskoop.
Een hybride van de winterharde Rhododendron carolinianum 'f en de zachte R . cil-iatum .
yormt een bossige, lage plant. Heeft in het zeer vroege voorjaar massa's zuiver witte
bloemen met lichtgroene puntjes. De bloemen zijn 5 cm in doorsnede, 3-5 bijeen .
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Rhododendron 'Dr. Tjebbes' (van den Akker & Co. 1967)
Gouden medaille; inzender fa. W. van den Akker & Co., Boskoop.
Forse, zeer winterharde plant . De bloemen zijn karmijnrood (tot karmijnrose verbloeiend)
en hebben een donkerbruin honingmerk; 9 cm in doorsnede; 14- 16 bloemen per tros .
Rhododendron 'Jackwill' (D. Robbie 1967)
Zilveren medaille; inzender Th. Streng, Boskoop.
Een hybride tussen 'J acksonii' X williamsianum met zeer lichtrose bloemen. Of de getoonde plant een benaamde kloon uit dit zaaisel is kon niet worden achterhaald.
Ingezonden als R. 'J acksonii' x williamsianum .
Rhododendron 'Juwel' (D . Robbie 1960)
Zilveren medaille; inzender fa . Gebr. Boer, Boskoop.
Een kloon uit de kruising 'Essex Scarlet' X forrestii repens met donker scharlakenrode
bloemen. H et blad is glanzend donkergroen; de plant groeit plat-breeduit . Vormt reeds als
jonge plant knoppen . Is goed winterhard.
Rhododendron 'Remo' (Stevenson 1943)
Gouden medaille; inzenders fa. C. Esveld en fa. van Gelderen & de Wilde, Boskoop.
Ontstaan uit een kruising van Rhododendron lutescens x valentiniamtm <jl. Bolronde struik
tot 80 cm hoog, bladeren 3-4 cm lang, bruingroen, sterk riekend. De bloemen zijn helder
geel, trompetvormig, 4-6 bijeen.

Rhododendron 'Sunday' (D . Hobbie)
Zilveren medaille; inzender fa. Gebr. Boer, Boskoop.
Een kloon uit de kruising Rhododendron 'Metternianum ' x griersonianum. Breedgroeiende,
zeer winterharde plant met lang, aan de onderzijde witwollig blad. De bloemen zijn dieprose, in iets losse, matig grote tros, Bloeit midden mei.

LOOFHOUTGEWASSEN

Erica carnea 'Pink Spangles' (Treseder Nurs.)
Zilveren medaille; inzender fa . P. G. Zwijnen burg, Boskoop.
Een mooie, rose, enigszins tweekleurige rijkbloeiende nieuwigheid. Heeft een brede, losse
groeiwijze (als 'Springwood White').
Evonymus fortunei 'Emerald & Gold' (Corliss Bros. U.S.A.)
Zilveren medaille; inzendersH .den Ouden & Zoon N.V., Boskoop.
Een struikvorm met goudbont blad. Winterhard.
Ilex aquifolium 'Golden van Tol' (Ravenstein 1969)
Gouden medaille ; inzender fa . W . Ravestein & Zonen, Boskoop.
Brede, piramidale plant, groeit als 'J. C. van Tol' . De bolvormige, naaldvormig getande
bladeren hebben een goudgele rand .
Magnolia 'George Henry Kern' (H. E. Kern, U.S.A. 1949)
Gouden medaille; inzender H . den Ouden & Zoon N .V., Boskoop.
Zou ontst aan zijn uit een kruising van Magnolia stellata >: on~en oemde rosebloei~
Magnolia so~tlangeana-cultivar. De bloemen zijn. aan. de bu~tenzlJde purperrose, aan de
binnenkant wit; heeft 8-10 bloembladeren . BloeitiJd emd apnl.
Magnolia soulangeana 'Spring Beauty' (den Ouden 1971)
Zilveren medaille; inzender H. den Ouden & Zoon N.V., Boskoop.
Een forse plant, een hybride tussen Magnolia soulange~na 'Lenne~ ' x 'Lenn,ei Al ba'. De
bloemen zijn zeer groot, paarsrose aan de bmtenkant, wlt aan de bmnenkant. Heeft glanzend, lichtgroen blad.
Pieris japónica 'Flamingo'
Gouden medaille; inzender fa. Radder-van der Stam, Boskoop.
Een Amerikaanse nieuwigheid met rose gekleurde bloemen, in knop zeer donkerrose . Bloeit
bij zonder rijk, zelfs aan kleine plantjes.
Pieris japonica 'Select' (van Gelderen & de Wilde)
Zilveren medaille; inzenders fa. C. Es veld & fa. van Gelderen & de Wilde, Boskoop.
Een reeds vele jaren vegetatief vermeerderde kloon van Pieri~ faponica, rijk bloeiend, iets
lager blijvend dan de soort . Het jonge schot loopt vuurrood mt.

Acer palmaturn 'Red Pygmy' (Esveld 1967)
Zilveren medaille; inzenders: fa. C. Es veld en fa. van Gelderen & de Wilde, Boskoop.
Een donkerbladige dwergvorm (na I 0 jaar 70 cm hoog) van de var. linearilobum. De plant
groeit goed en vertakt gemakkelijk. De bladeren zijn donker bruinrood, later blauwgroen
wordend; 5- 8 cm, 7 -lobbig; lobben lijnvormig en bijna gaafrandig. H et naschot is donkerrood, de lobben zijn breder en gezaagd.

Ulmus carpinifolia 'Silvery Gem' (Zwijnenburg 1965)
Gouden medaille; inzender fa. P . G. Zwijnen burg, Boskoop.
Een matig hoog groeiende struik, waarschijnlijk in 10 jaar niet .hoger dan 3-4 meter. De
takken zijn sterk vertwijgd. De bladeren zijn , vooral in het voorJaar, opvallend zilverbont
gekleurd.

Acer palmaturn 'Villa Taranto'
Zilveren medaille; inzenders fa. C. Es veld en fa . van Gelderen & de Wilde, Boskoop.
Langzaam groeiende, dicht vertakte struik . De bladeren zijn geelgroen tot lichtbruin, lijnvormig, 5- 7 cm, tot op de basis gedeeld en fijn gezaagd. Het naschot is vuurrood; de
bladeren hebben bredere lobben en zijn grover gezaagd.

E* rica carnea 'Loughrigg' (G. Hayes Ltd.)
Zilveren medaille ; inzenders fa . C. Es veld, fa. van Gelderen & de Wilde en fa. P. G.
Zwijnenburg, Boskoop.
Een zaailing van 'Vivellii' met talrijke, dof licht paarsrode bloemen. Groeit enigszins los,
35 cm hoog. Bloeitijd maart-april.
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CONIFEREN
Abies concolor 'Piggelmee' (Drayer 1970)
Zilveren medaille ; inzender Drayer N .V. , Heemstede.
Een zeer dichte, zilverblauw gekleurde dwergvorm, ontstaan als heksenbezem m Abies
concolor 'Candicans'.
Chamaecyparis lawsoniana- sport uit 'Ellwoodii'
Zilveren medaille ; inzender fa . B. P. J. Tromp, Boskoop.
Meer smal opgaande vorm. Waarschijnlijk ontstaan in Frankrijk. Nog niet benaamd.
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Chamaecyparis lawsoniana 'Pembury Blue'
Zilveren medaille; inzender fa. B. P . J. Tromp, Boskoop.
Opgaande vorm met opvallend dunne, iets overhangende vertwijging en grauw-blauw
gekleurde schubben .
Junipenis chinensis (Dr. Nr. 1)
Zilveren medaille ; inzender Drayer N.V., Heemstede.
Een strak opgaande zuilvorm met scherpe naalden . Nog niet benaamd.
Picea abies 'Rothenhausii' (Hohenlohe-Langenburg 1938)
Zilveren medaille; inzenders Boot & Co. N .V. en Th. Streng, Boskoop .
Een uit Tsjecho-Slowakije geïmporteerde cultivar. Groeit tamelijk smal omhoog, met neerhangende takken en kleine, donkergroene naalden .
Picea x mariorika 'Machala' (Machala)
Gouden medaille; inzenders Boot & Co N.V. en T h. Streng, Boskoop.
Een selectie uit hybriden van Picea mariana 'Doumetii' en Picea omorika, ingezonden als
Picea omorika Nr. 3.
Deze uit Tsjecho-Slowakije geïmporteerde plant zou dus moeten worden ondergebracht
onder Picea x mariorika, een door BooM gepubliceerde naam voor alle hybriden tussen
Picea mariana en Picea omorika (zie den OudenfBoom "Manual of Cultivated Conifers,
pag. 270, 1965) .
De tentoongestelde plant heeft een zeer compacte, iets plat-ronde vorm met betrekkelijk
zachte grauw-blauwe naalden, met zilverkleurige onderkant.
Picea omorika 'Pendula' (Schwerin 1920)
Gouden medaille; inzender G. J. Straver, Boskoop.
Een oude cultivar met opgaande, rechte hoofdst am en overbuigende takken. Komt
cultuur zeer weinig voor.

ROZEN
Roos 'Esther Ofarim' (W. Kordes Söhne)
Zilveren medaille; inzender Jan Spek N.V ., Boskoop.
Een F loribunda-roos, oranje met gele ondergronè . ('Königin der Rosen '

X

'Zorina').

Roos 'Expresso' (Louis Lens)
Zilveren medaille; in zender Jan Spek N. V., Boskoop.
Een nieuwigheid in het 'Garnette'-type; geel met oran je (bicolor). ('Zorina' X 'Orange
Sens a ti on').
Roos 'Peer Gynt' (W. Kordes Söhne)
Gouden medaille; inzender Jan Spek N.V., Boskoop.
Een sterkgroeiende theehybride; diepgeel, zeer geschikt voor de snij. ('Königin der Rosen '
x 'Golden Giant').
Roos 'Prominent' (W. Kordes Söhne)
Gouden medaille; inzender Jan Spek N .V., Boskoop.
Een Floribunda-roos met oranje bloemen . ('Königin der Rose11'

X

'Zorin a') ·
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Pinus mugo mughus - Gele vorm
Zilveren medaille; inzender Th. Streng, Boskoop.
Een goudgeel gekleurde zaailing gevonden door K. J. Kraan te Reeuwijk.
Pinus pumila D.T.
Gouden medaille; inzender Drayer N.V. , Heemstede.
Pinus pumila 'Saphir' (Drayer 1970)
Zilveren medaille; in zender Drayer N.V ., Heemstede.
Zeer mooie grillige dwergvorm met korte blauwe naalden .
Taxus baccata 'Melfardii'
Zilveren medaille; inzender Le Feber & Co .. NV., Boskoop.
Een uit Denemarken geïmporteerde zuilvorm van het t ype 'Fastigiata', maar meer compact en met kleinere, donkergroene naalden. Is meer winterhard dan 'Fastigiata'.
Thuja occidentalis 'Danica' (A. R. Jensen 1967)
Zilveren medaille; inzender Le Feber & Co. N.V. , Boskoop.
Een bolronde dwergvorm ; de groene kleur krijgt in de winter een iet s bruingroene tint .
Geïmporteerd uit Denemarken.
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