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KEURINGEN 1976

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Cult uren beoordeeld en in I976 met de
daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Acer palmaturn 'Seiryu'
Getuigschrift van Verdienst e.
I NZEN DER : firma C. Esveld, Boskoop.
H ERKOMST : import uit Japan.
GROEIWI JZE: hoge, opgaande struik m et dunne, min of meer ijle vertakking.
BLADERE N: helder groen , in de top van de plant lichtgroen, 5-lobbig, 3 x ingesneden (als
bij 'Dissectum '), (5-) 8-I I cm doorsnede; jonge t akken zwak bruingroen.
Een uit J apan geïmporteerde, hoge en krachtig groeiende cultivar met bladeren als die van
A eer palmatum 'Dissectum'.
Ilex 'Washington'
Getuigschrift van Verdienste.
INZE NDER : Proefst ation voor de Boomkwekerij , Boskoop.
WI NNER: Agricultural R esearch Service, Beltsville Maryland, U.S. A.
HERKOMST: !lex cornuta x ciliospinosa.
GROEIWIJZE : breed kegelvormig opgaand.
BLADEREN : donkergroen , glanzend, onderzijde licht (geel-)groen, dof, elliptisch, 4-6 cm lang,
2- 3 cm breed , aan weerszijden met (2-)3 grove, stekelig genaaide tanden.
VRUCHTEN: donkerrood, matglanzend , rond, ca. 8 mm doorsnede, zeer spaarzaam.
Bijzonder goed groeiende, gezonde cultivar m et een uitst ekende winterhardheid. Werd in
I96I onder nr. P .I.B . 5 I 5 I7 uit Amerika geïmporteerd .
Andere, uit dezelfde kruising, in Amerika benaamde klonen zijn : 'Albert Close', 'E dward
Goucher', 'H arry Gunning ', 'H oward Dorsett ' en 'William Cowgill'.
Rhododèndron Ingenieur 'Harmsen'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning)
W I NNER: firma Vuyk van Nes, Boskoop.
HERKOMST : R hododendron 'R ijneveld' x tuinhybride.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk compact .
BLADEREN: elliptisch, I O- I3(- I 5) cm lang, 3-4(-4.5) cm breed, vlak tot iets gootvormig gevouwen , dofgroen.
BLOE MEN: helder rood (H .C.C. 822/2, Cardinal R ed), met grote, uit vele zwartachtige stippiltjes best aande macule, 6- 7.5 cm diameter, in min of meer kogelronde, I2-I6 bloemige trossen .
BLOEITIJ D: laat (25 mei- 5 juni).
Deze goed groeiende R hododendron heeft mooie helder rode bloemen in stevige en goed gevormde trossen. Bloeit 7- IO dagen later d an de erop gelijkende, eveneens door firma Vuyk
van Nes in I975 geïntroduceerde Rhododendron 'Ba ron van Dedem '. Is uitstekend tegen vorst
bestand.
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