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De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1975 met de daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' - foto blz. 61
Getuigschrift van Verdienste.
Gemeentelijke Plantsoenendienst, Helmond.
zaailing van Berberis thunbergii 'Atropurpurea'.
GROE IWIJZE: zeer smal met verticaal opstaande takken.
BLADEREN: zwartachtig purper bruin, onderzijde grijzig lichtgroen met purperkleurige waas,
breed elliptisch met afgeronde top en geleidelUk in de bladsteel versmallend (lepelvormig), 3-5 cm lang, waarvan circa 2/3 bladsteel, 1.5- 1.8 cm breed; jonge blad in zomer
en herfst kleiner, 2-3 cm lang, I. 1- 1.4 cm breed.
VRUCHTEN: besvormig, glimmend rood, ellipsoid, meestal opgericht.
INZENDER:

HERKOMST:

Door de rechtopstaande takken een bijzonder slanke plant. Het blad is tot in november zeer
donker purperbruin gekleurd.
In groeiwijze en bladkleur is 'Helmond Pillar' een verbetering van 'Red Pillar'.

Cedrus deodara 'Golden Horizon' --- foto blz. 56
Getuigschrift van Verdienste.
Gebr. van Vliet, Boskoop.
selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: tamelijk plat tot breed spreidend met overhangende twijgtoppen; forse groeiWINNER:

HERKOMST:

WiJZe.
BLADEREN:

naald vormig, aan de zonzijde en in het volle licht helder geel tot groenig geel,
onder in de plant grijsgroen, (I 0- ) I 5- 28 in kransstandige bundels bijeen; aan zeer jonge
twijgen alleenstaand of enkele van variabele lengte bijeen, (0. 5- )2- 3(- 4) cm lang.

Een selectie met min of meer horizontale groeiwijze en helder gele naalden. Bijzonder mooie,
matig tot goed winterharde vorm . Kan in groepen, maar ook uitstekend als solitair worden
aangeplant .

Chamaecyparis lawsoniana 'Pixie' Getuigschrift van Verdienste.

foto blz. 59

Th. Streng, Boskoop.
selectie uit zaailingen van Chamaecyparis lawsoniana.
GROEIWIJZE: vrijwel bolrond tot breed ellipsoid met iets puntige top, dicht vertakt.
BLADEREN: schubvormig, fijn, blauwachtig-groen.
WINNER:

HERKOMST:

Goed groeiende en gemakkelijk te stekken dwergvorm, gelijkend op Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca', maar veel tUner van structuur. Mooie dwergconifeer.
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Cotoneaster (dammeri-hybride) 'Eichholz'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: Gebr. van den Nieuwendijk , Boskoop.
WINNER: Dr. H . Simon, MarktheidenfeldjMain, Duitsland.
HERKOMST: hybride van Cotoneaster dammeri x microphvlla.
GROEIWIJ ZE: plat tot kruipend met slechts enkele opgaande takken, circa 15 cm hoog, bladhoudend.
BL ADERE N: dof blauwachtig-groen, iets bewaasd, onderzijde licht blauw-groen, breed elliptisch , 1.5- 3 cm lang, zwak tot t am elijk st erk goot vormig gevouwen; steel (1. 5-)3-5 mm;
jonge t wijgen purperkleurig bruinrood.
VRUCHTEN: besvormig, bloedrood (H.C.C. 820/ 1, Blood Red), omgekeerd eivormig tot breed
ellipsoid, 0.8- 1 cm doorsnede.
Opvallend zeer laaggroeiende Cotoneaster, die goed vertakt en matig tot snel groeit, op den
lange duur de bodem volledig bedekkend. Het blad is het gehele jaar mooi donkergroen, ook
gedurende de winter.
Kan uitstekend als bodembedekker worden gebruikt.
Genista tinctoria 'Golden Plate'
Getuigschrift van Verdienste.
WI NNER : firma P. G. Zwijnenburg, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Genista tinetaria ssp. Zittoralis (Texel).
GROEIWIJ ZE: zeer breed spreidend tot kruipend, 25- 35 cm hoog, tamelijk dicht.
BLADEREN: smal elliptisch, 1- 2 cm lang, 0.3- 0.5 cm breed, donkergroen, min of meer gla nzend.
BLOEMEN: helder geel (H.C.C. 4, Lemon Yellow), aan het eind van rechtopst aande, 5-8 cm
lange trossen met I 0-30 bloemen, I .2- 1.5 cm lang.
BLOEITIJD: eind juni- begin juli.
VRUCHTEN: onregelmatig gevormde, bruinrood getinte, 2- 3 cm lange peulen.
Bijzonder rijkbloeiende, platgroeiende vorm. Is geschikt om als bodembedekker te worden
aangeplant. In vakken, die zeer laag moeten blijven, is deze nieuwe cultivar beter geschikt
dan de hoger groeiende 'Royal Gold'.
Werd verzameld in de duinen van Texel.

Chamaecyp a ris lawsoniana 'Pix ie'

naald vormig, aan de toppen van de twijgen dicht opeengehoopt, daardoor min
of meer schubvormig, fri sgroe n, zeer fijn.

BLADEREN:

Mooie Amerikaanse vorm met een opvallende, frisgroene kleur, ook in de winter. De groeiwijze lijkt op die van ] uniperus X media 'Pfitzeriana', maar dan platter.
De cv. 'Mint Julep' is waarschijnlijk een selectie uit Juniperus sabina. Mogelijk behoort hij
tot de hybride-groep J uniperus x media, echter in geen geval tot]uniperus chinensis, onder
welke naam hij in de Verenigde Staten werd verspreid.

Pinus mugo 'Ophir' - foto blz. 59
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER:

Juniperus chinensis 'Robusta Green'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: A. J. van der Poel, Hazerswoude.
WINNER: onbekend, import uit U.S.A.
HERKOMST: sport of zaailing van Juniperus chinensis .
GROEI WIJ ZE : sm al zuilvormig met naar binnen gebogen, min of meer gedraaide takken, dicht.
BLADEREN : naald vormig, 5- 8 mm lang, 1- 1.5 mm breed, blauwgroen, iets naar binnen gebogen, stekelig gepunt; binnen in de plant zeer zelden takjes met uitsluitend schubvormige (adulte) blaadjes.
Zeer mooie, compact e, zuilvormige ]uniperus chinensis-vorm, die zich binnen in de plant
goed "schoont" . Hij is bovendien zeer gezond en winterhard. De kleur van de naalden is
blauwgroen, niet zuiver groen zoals de naam suggereert.
Juniperus sabina 'Mint Julep'
Getuigschrift van Verdienst e.
A. J. van der Poel, Hazerswoude.
Monrovia Nurseries, U .S.A.
HERKOMST: onbekend.
GROEI WI J ZE: breed spreidend met uitstaande, enigszins gebogen t akken.
INZENDER:

WINNER :
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P inus mugo 'Ophir'

K.

J.

Kraan, Waddinxveen.

HERKOMST: selectie uit Pinus mugo var. mughus.
GROEIWIJ ZE: plat-bolronde, compacte vorm, na 6

jaar 60 cm b reed X 30-40 cm hoog.
naald vormig, in bundels van 2 bijeen, vooral naar de top en aan de zonzijde
goudgeel, onder in de plant groen, 4- 7 cm lang, soms iets gedraaid.
Deze vorm heeft een compacte groeiwijze en is vooral in de winter opvallend door de mooie
goudgele kleur van de naalden . Een goede aanwinst in het dwergconiferen sortiment.
BLADEREN :

Rhododendron 'Baron van Dedem'
Getuigschrift van Verdienste.
firma Vuyk van Nes, Boskoop.
R hododendron 'Rijneveld' x Tuinhybride.
GROEIWI J ZE: breed opgaand, tamelijk compact.
B LADEREN : elliptisch, 11- 15 cm lang, 4- 5.5 cm breed, tamelijk vlak , matglan zend groen,
onderzijde lichtgroen .
BLOEMEN: donker roserood (H.C.C. 724, Rose Red ), met dieprode macule, diameter 5- 6 cm,
in min of meer bolvormige, 20-28 bloemige trossen.
BLOEITIJ D: middenseizoen ( 15-25 mei).
WINNER :

HERKOMST :

Een goed groeiende, tamelijk compacte Rhododendron met goed gevormde bloemtrossen,
een heldere kleur en rijke bloei. De winterhardheid is uitstekend.
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Rhododendron (repens-hybride) 'Monica'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning) .
INZENDER: firma W. de Jong & Zonen, Boskoop.
WINNER: D. Hobbie, Linswege, Duitsland.
HERKOMST : Rhododendron forrestii var. repens 6 X Tuinhybride.
GROEIWIJZE : breed m et opgaande t akken (iets breder dan hoog), dicht.
BLADEREN: elliptisch, 6- 9 cm lang, 2.5- 3.5 cm breed, dofgroen, onderzijde lichtgroen ; bladsteel 1- 1.8 cm lang.
BLOEMEN: zuiver rood (H.C.C. 82 1/2, Currant R ed), met zwakke bruinrode macule, diameter
4.5- 5.5 cm, 7- 10 bloemen per tros, iets los; bloemknoppen groen t ot zwak bruinrood .
BLOEITIJD : vroeg ( 1- 15 mei) .
Zeer goed groeiende, rijkbloeiende en goed winterharde plant met gezond blad en een intens
rode bloemkleur. De groeikracht overtreft vrijwel alle andere Duitse Rhododendron repenshybriden .
Werd omstreeks 1960 via Engeland verkregen en in cultuur genomen.

NAAMSVERANDERING
Rhododendron 'Concorde'
Getuigschrift van Verdienste.
De in Dendraflora No. 10 ( 1973), blz. 44 onder de n aam 'Georges Royer' beschreven R hododendron zal in de ha ndel worden gebracht onder de n aam 'Con corde'.
Deze Rhododendron werd in 1973 ter keuring aangeboden door F irma G. C. Stolwijk & Co.
Boskoop.

Berberis thunbergii 'Helmond Pilla r '
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