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KEURINGEN 1973

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1973 met de daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Azalea (Knap Hill-Exbury) 'Elsie Pratt'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
INZENDER: W . de Jong & Zonen, Boskoop.
WINNER: M. C. Pratt, Pullborough, Engeland.
HERKOMST : Azalea 'Sylphides' x onbenaamde zaailing.
GROEIWIJZE: krachtig opgaand met spreidende takken .
BLADEREN: vrij smal, zwak glanzend en tamelijk bronskleurig.
BLOEMEN: warm karmijnrose (H.C.C. 2 1/ 1, Carmine), met oranje vlek en lange, rode meeldraden, diameter 6- 8 cm met lange, rode buis, 12- 16 bloemen per tros (tamelijk los),
vaak 2-4 knoppen per tros aanwezig en dan een zeer grote, kogelronde en dichte tros
vormend met 40- 50 bloemen.
BLOEITIJD: "midden" (circa 20 mei) .
Een mooie, goed door st ekken te vermeerderen Azalea met een zeer aparte kleur in het
sortiment.
Calluna vulgaris 'Carmen'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: C. Bouter, Boskoop.
HERKOMST : sport van Calluna vulgaris 'Barnett Anley'.
GROEIWIJZE: breed en spreidend met opgaande twijgen, tot 40 cm hoog.
BLADEREN : normaal groen tot donkergroen .
BLOEMEN : zuiver paarsrood (H.C.C. 828/3, Carnet Lake), talrijk in lange aren.
BLOEITIJD : augustus-september.
Zeer mooie, rijk bloeiende, tamelijk roodgekleurde mutant uit de Engelse 'Barnett Anley',
bloemkleur zeer intensief (als 'C.W. Nix'). De plant is gezond en door de brede en lage groeiwijze uitermate geschikt voor grote vakken; de grond is spoedig gesloten. De groei van deze
sport is minder fors en het loof iets donkerder groen dan 'Barnett Anley'.
Werd in 1968 in de handel gebracht.
Chamaecyparis nootkatensis 'Tatra'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
INZENDER : Boot & Co Boomkwekerijen B.V. /Th. Streng, Boskoop.
WINNER: Fr. Machala, Zehusice, Tsjecho-Slowakije.
HERKOMST: selectie? (jeugdvorm) uit Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca'.
GROEIWIJZE: flinke, breed pyramidale boom met meerdere zijtakken opgaand en daardoor
goed gesloten.
BLADEREN: blauwgrijs, vooral in de zomer; naald vormig, tot 5 mm lang.
Een mooie vorm met een blauwere kleur dan de bekende Chamaecyparis nootkatensis
'Glauca'; hij is fijner van structuur en voelt zachter aan.
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Picea abies 'Frohburg' - foto blz. 42
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER : firma C. Es veld, Boskoop.
WINNER: E . Haller, A. G., Aarburg, Zwitserland.
HERKOMST.: zaailing van Picea abies 'Inversa'.
GROEIWIJZE: vrij dicht en tamelijk rechtop met meestal doorgaande kop. Zijtakken sterk
naar beneden hangend tot over de grond kruipend, grijsbruin.
BLADEREN: naaldvormig, 8- 12 mm lang, 1- 1t mm breed, doffer groen en beduidend
fijner dan de cultivar 'In versa'; knoppen lichtbruin, tamelijk spit s, vaak met t eruggeslagen schubben .
Een goed groeiende 'Inversa' met meer doorgaande kop en sterk afhangende takken.
Werd op de "Flora Nova '66'" te Boskoop reeds bekroond met een Zilveren Medaille.
Picea x mariorika 'Machala'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: Boot & Co, Boomkwekerijen B.V./Th. Streng, Boskoop.
WINNER: Fr. Machala, Zehusice, Tsjecho-Slowakije.
HERKOMST : selectie uit de hybride Picea mariana ('Doumetii' ?) x P. omorika ( = Picea X
mariorika in Manual of Cult. Conifers, DEN OuDEN jBooM, 1965) .
GROEIWIJZE: breed-spreidend tot plat-rond, matig tot goed compact. Een ouder exemplaar
van 90 cm breed was slechts 35 cm hoog.
BLADEREN: naaldvormig, (8-) 10-14 (-16) mm lang, 0.8-1.2 mm breed, grijsgroen, aan de
bovenzijde( !) zilverwit. Bepaalde twijgen tonen deze zilverwitte bovenkant beduidend
beter dan vele andere, zodat het geheel een min of meer "bont" effect geeft. De kleurindruk van de plant is daardoor blauwgrijs.
Bijzonder aardige nieuwigheid, die een aanwinst in het dwergsparren-sortiment lijkt t e zijn .
Op de tentoonstelling 'Flora Nova '70'" t e Boskoop werd deze import onder Picea omorika
Nr. 3 ingezonden en bekroond m et een Gouden Medaille.

Picea abies 'Frohburg'

P icea mariorika 'Machala'

42

43

Rhododendron 'Georges Royer'
Getuigschrift van Verdienste.
INZE N DER: G. C. Stolwijk & Zonen, Boskoop.
WI NNER: firma Adr. van Nes, Boskoop.
HERKOMST : Rhododendron 'Antoon van Welie' X ? 'Max Sye'. (= Adr. van Nes Nr. 22) .
GROEIWIJZE : breed en tamelijk compact.
BLADEREN : elliptisch, iets toegespitst, 9- 12 cm lang, 4!-6 cm breed, dofgroen, onderzijde
lichtgroen .
BLOEMEN: diep karmijnrose (H.C.C. 625/ 1, Phlox Pink) met grote, bruinzwarte macule,
iets gefranst, diameter 8- 10 cm, 15- 20 bloemen per tros, deze bolrond tot afgeplat bolrond en goed gesloten.
BLOEIT! J D : " midden " (circa 20 mei).
Rijk bloeiende, goed winterharde tuinhybride, die uitstekend kan worden geforceerd (eind
maart-begin april) . Knopt goed als 3 jarige plant.

RECTIFICATIE

Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Getuigschrift Eerste Klas.
In " Dendroflora 1972" is op blz. 47 vermeld, dat deze conifeer met een Getuigschrift van
Verdienste zou zijn bekroond. Dit moet echter zijn:
Getuigschrift Eerste Klas.
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