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VAN DE LAAH

KEURINGEN 1974
De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1974 met de daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Azalea (Japanse) 'Jan Wellen'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER : Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Azalea ('Aladin' X 'Amoena') ~ x 'Vuyk's Scarlet' .
GROEIWIJZE : breed en spreidend (breder dan hoog) .
BLADEHEN : tamelijk groot, (2.5-4 cm lang, 1.4-2(- 2.5) cm breed) glanzend groen .
BLOEMEN: helder rose (H.C .C. 23/ 1, Rose M adder), met donkerrode macule; diameter 5l- 6l
cm, 2- 3 bloemen per tros.
BLOEITIJD: eind april-begin m ei.
Winterharde, grootbloemige, zeer goed en vroeg te forceren selectie. De plant groeit goed en
is daardoor gemakkelijk te telen.
Deze zeer mooieJapanseazalea zal in 1976 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop worden verspreid.
/
Berberis x media 'Red Jewel'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: F. G. Vroom, "Bonte Hoek" Kwekerijen, Glimmen.
HERKOMST: mutatie uit Berberis x media 'Parkjuweel'.
GHOEIWIJZE: breed opgaand, min of meer bolvormig, als 'Parkjuweel'.
BLADEREN: half wintergroen; in bundels langs de t a kken, ellipt isch tot breed elliptisch,
2l- 3l(-4) cm lang, 1- 1.6(1.8) cm breed , gaafrandig of soms met enkele kleine naaldvormige t anden, aanvankelijk glanzend bruinrood, later diep purper bruin , nog later
in het seizoen donkergroen, onderzijde lich t blauwgroen, bewaasd ; doornen 3, I t-2t(- 3)
cm lang met hoeken van ca. 75°, aanvankelijk roodachtig.
BLOEMEN: onbekend.
Mooie, bruinrood getinte sport uit de bekende, winterharde B erberis x media 'Parkjuweel'.
Overigens is de plant hieraan volkomen gelijk en deze heeft daardoor dezelfde eigenschappen
en gebruiksmogelijkheden.
Bij zeer warm weer is 'Red Jewel', evenals 'Parkjuweel', min of meer gevoelig voor meeldauw.

Elaeagnus pungens 'Goldrim'
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Elaeagnus pungens 'Goldrim'- foto blz. 52
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER : Firma W . J. Streng, Boskoop.
HERKOMST : mutatie uit Elaeagnus p·ungens 'Maculata' .
GROEIWIJ ZE: brede, opgaande struik.
BLADEREN: wintergroen; verspreidstaand, st erk glanzend groen met gegolfde, smalle tot
bredere helder gele rand, onderzijde opvallend zilvergrijs behaard en met verspreide
bruine punten, (5- )7- 11 cm lang, (3-)4- 5t cm breed; lengte bladsteel 7- 10 mm.
TAKKEN: bruin geschubd met takdoornen in de bladoksels, deze soms bebladerd.
Fraaie, bontbladige selectie uit de bekende Elaeagnus pungens 'Maculata'. De groene bladeren hebben een ge l e rand, in t egenstelling tot de gele vlekken in het midden van het blad,
zoals bij de cv. 'Maculata' .
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Pinus parviflora 'Negishi'
Getuigschrift van Verdienste .
INZENDER : W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
WINNER: Onbekend; import uit Ja pan.
HERKOMST: zaailing uit Pinus parviflora .
GROEIWIJZE: opgaand, los vertakt met schuin uitstaande zijtakken (gekeurde planten ca.
70 cm hoog en ca. 4 0 cm breed) .
BLADEREN: naald vormig, 5 bijeen, 3i -4~ cm lang, min of meer gedraaid, grijsgroen tot
blauwgroen.
TAKKEN: grij sbruin .
Een uit Ja pan geïmporteerde, goed groeiende vorm.
Rhododendron 'Primeur' - foto blz. 54
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Firma Vuyk van Nes, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Rijneveld' x 'Scarlet Surprise' .
GROEIWIJZE: breed met opgaande takken.

langwerpig, I 0- 17 cm lang, 3-5 cm breed, de grootste breedte boven het midden,
tamelijk lichtgroen, dof, onderzijde lichter.
BLOEMEN: helder lichtend rose (H.C.C. 625/ 1, Phlox Pink), macule purperrood, uit vele
kleine stippen bestaand, 6-7t cm diameter, 13- 20 bloemen per tros .
BLOEITIJD: zeer vroeg tot vroeg (eind april-begin mei) .
Een goed _winterharde, tamelijk laag blijvende hybride, die zeer vroeg kan worden geforceerd. Is waardevol als tuinplant; in de volle zon verbleekt deze niet of nauwelijks.
BLADEREN:

Rhododendron 'Rêve Rose' - foto blz. 55
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning) .
INZENDER: W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
WINNER: L. E. Brandt, U.S.A.
HERKOMST: Rhododendron forrestii repens <ï> x 'Bow Bells'.
GROEIWIJZE: dwergstruikje, breed en laag, 30 cm breed, 12 cm hoog met mm of meer
kruipende takken, dicht .
BLADEREN: breed elliptisch tot rond, 3- 5 cm lang, 2-3i(-4) cm breed, bladvoet enigszins
hartvormig, donkergroen.
BLOEMEN: zalmkleurig rose (H.C.C. 021/1, Claret Rose), van binnen lichter, sommige bloemen met een zeer zwakke, rode macule, 4- 4t cm diameter, 3- 5 bloemen per tros,
sommige overhangend.
BLOEITIJD: zeer vroeg (vóór 30 april).
Mooie dwergrhododendron, die uitstekend kan worden gebruikt in zeer kleine tuinen. Is ook
voor rotstuinen en heidetuinen bijzonder geschikt.
/

Rhododendron 'Prim e ur '
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Rhododendron ' Rêve Rose'
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Taxus cuspidata 'Rustique'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: F. G. Vroom, "Bonte Hoek" kwekerijen, Glimmen.
HERKOMST: zaailing van Taxus cuspidata.
GROEIWIJZE: krachtig, breed spreidend en los m et enigszins gedraaide, grillig gevormde
takken .
BLADEREN: lancetvormig, vaak sikkelvormig gebogen, donkergroen (jonge bladeren aan de
topscheuten in de winter bronskleurig), lengte 2t-4 cm, 2!- 3 mm breed.
Een zeer goed groeiende, vorstresitente Taxus, vooral geschikt voor beplanting van grote
vakken.
Werd omstreeks 1950 geselecteerd uit zaailingen van Taxus cuspidata, maar is mogelijk
gehybridiseerd met T . baccata.
Deze plant werd vroeger verhandeld onder de "voorlopige" aanduiding Taxus cuspidata
'Bonte Hoek'.

Ced rus deQ(:lara "Golde n H orizon'
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