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KEURINGEN 1971

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwigheden zijn door de Keuringscommissie van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 197 1 bekroond met de
daarbij vermelde getuigschriften.

Acer palmaturn 'Crimson Queen'
Getuigschrift Eerste Klas.
INZENDER: W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
WIN NER : onbekend, afkomstig uit Amerika.
HE R KOMST : vermoedelijk uit zaad ontstaan .
GROEIWI JZE: breed, min of meer bolrond, krachtig.
BLADEREN : als 'Dissectum Nigrum' doch iets fijner (7-lobbig, tot de bladsteel ingesneden,
lobben 2 x ingesneden), 8-13 cm doorsnede, diep purperrood (HCC 00823, Oxblood
R ed), oudere bladeren zwartrood .
/
De uit U.S.A. geïmporteerde cultivar 'Crimson Queen ' groeit beter dan 'Dissectum Nigrum'.
Is fijner vertakt dan 'Garnet' (R ) , de bladeren zijn glimmender.

Azalea (viscosa-hybride) 'Carat'
Getuigschrift van Verdienste.
WI NNER : Proefst ation voor de Boomkwekerij , Boskoop .
H ERKOMST: (Azalea viscosa X ' Koster's Brilliant R ed') <jl X 'Satan'.
GROEIWIJZE : breed opgaand, bossig.
BLADEREN: elliptisch, 4- 6 cm lang, 1l - 2l cm breed, vrij donkergroen, iets gerimpeld,
onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: oranjerood (H .C.C. 17/ 1, Mandarin R ed ), zwakke oranje m acule, diameter 4-5 cm
7- 9 bloemen per tros, welriekend.
BLOEITIJD: midden tot laat (t weede helft mei).
Zeer goede aanwinst in het viscosa-sortiment met b ijzonder mooie oranjerode, geurende
bloemen. Werd in 1971 verspreid.

Azalea (viscosa -hybride) 'Diorama'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefst ation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST : (Azalea viscosa x 'Koster's Brilliant Red') <jl x 'Fireglow'.
GROE IW I J ZE : breed opgaand.
BLADEREN : elliptisch, 4- 6 cm lang, 2- 3 cm breed, helder groen, tamelijk glad, onderzijde
blauwgroen.
BLOEMEN : rood (H.C.C. 820/3, B lood R ed), 5- 6 cm diameter, 9- 12 bloemen per tros, weinig
geurend.
BLOEITIJD: midden tot laat (tweede helft mei).
Uitstekende aanwinst met een zeer opvallende, bloedrode bloemkleur. Zal binnen enkele
jaren in d e handel worden gebracht.
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Azalea (viscosa-hybride) 'Jolie Madame'
Getuigschrift van Verdienste.
W I NNER : Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST : (Azalea viscosa x ' Koster's Brilliant Red') 'f' X 'Satan' .
GROEIWIJ ZE: breed opgaand, fors.
BLADEREN : elliptisch, 6- 8 cm lang, 3- 4 cm breed, groen, tamelijk glad, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: rose (H.C.C. 23/2, Rose Madder), zwakke goudgele macule, 6-7 cm diameter,
7-9 bloemen per tro:>, zeer welriekend.
BLOEITIJD : midden tot laat (tweede helft mei).
Fraaie nieuwe cultivar met een goede groei en grote. zeer welriekende, rose bloemen.
Werd in 1971 verspreid .
Berberis thunbergii 'Bagatelle'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: K. Vv. van Klaveren, Boskoop.
HERKOMST : B erberis thunberr;ii 'Kobold' 'f' X 'Atropurpurea Nana' .
GROEIWIJZE : afgeplat bolrond, zeer dicht, m et korte, stugge vert akking, iets fijner dan
'Kobold' (6-jarige planten 22 cm hoog x 28 cm breed) .
BLADEREN : zeer variabel ; jonge topblaadjes bruinrood (H.C.C. 00823, Oxblood R ed), later
naar zwartrood verkleurend, 8- 15(- 20) mm lang, smal tot breed elliptisch, gesteeld ;
blaadj es binnen in de plant donkergroen, 15-25 mm lang, eirond tot rond, lang
gesteeld (notitie 27 september 197 1).
Geheel winterharde, bij zonder langzaam groeiende dwergvorm. In groei op de cv. 'Kobold'
gelijkend doch met een bruinrode tot zwartrode bladkleur.
Rhododendron 'Anna Rose Whitney'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: W . ]. Spaargaren B .V., Boskoop.
WINNER: Whitney, U.S. A. 1954.
HERKOMST : Rhododendron griersoniamtm x 'Countess of Derby' .
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk gedrongen.
BLADEREN: elliptisch, 1C- 14(-16) cm lang, 4-6 cm breed, dofgroen, onderzijde lichtgroen,
aanvankelij k zeer zwak behaard.
BLOEMEN: helder karmijnrose (H .C.C. 24/ 1, Tyrian Rose), met vrij zwakke, bruinrode
macule, 8- 10 cm diameter, 13- 15 bloemen per tros.
BLOEITIJD: laat (eind mei-begin juni).
Zeer fraaie aanwinst in het tuinhybride-sortiment met grote, helder karmijnrose bloemen
in bolronde, iets open trossen. Groeit goed en knopt rijkelijk. De winterhardheid is (althans
wat de bloemknoppen betreft) iets minder dan die van ' Pink Pearl' . Kan uitstekend worden
geforceerd, doch niet vroeg (kan ca. 1 april bloeien).

_. Azalea (viscosa -hybride) 'Jolie Madame'
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