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VAN DE LAAR

Een nie.uwe cultivar met een zeer opvallende bloemkleur, de meest 'rode' in het sortiment!
De groei is beter dan van 'Alportii Praec<lX' en is bovendien beter t egen ziekten bestand.
Ook is de bloei aanmerkelijk later.

KEURINGEN 1977

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1976 met de daarbij vermelde get uigschriften b2kroond.

Acer negundo 'Flamingo'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: J. Bastiaanse, Oudenbosch.
HERKOOMST: selectie uit zaailingen.
GROE IWIJZE: kleine boom of hoge struik met opgaande vertakking.
BLADEREN: 5(-7)-tallig, groen, onregelmatig helder wit, aanvankelijk lichtrose tot rose gerand; bladstelen roserood; jonge twijgen groen, blauwwit berij pt.
Een zeer mooie, goed groeiende selectie waarvan de jonge groeitoppen lichtrose zijn getint.
Is daardoor aanmerkeliJk afwiJkend van de bekende cv. 'Variegatum'.
Acer palmaturn 'Burgundy Lace'
Getuigschrift van Verdienste.
I NZEN DER: firm a C. Es veld, Boskoop .
WINNER: onbekend; import uit U.S.A.
G ROEIWIJZE: breed opgaande struik met min of meer overhangende t akken .
BLADEREN: 5-lobbig m et meestal nog 2 zeer kleine lobben aan de basis, onregelmatig diep
gezaag?, zeer donker purper bruin, onder~ijde glanzend donkergroen, 6-9(- 12) cm; jonge
blad drep bronsrood; twiJgen purperbrum, zwak berijpt.
Deze uit Amerika geïmporteerde 'zwarte' Japanse Acer heeft de bladkleur als die van de
cv. 'Bloodgood' en houdt wat betreft de bladvorm het midden tussen de soort en de 'Dissectum'-typen. De groei is zeer goed.
Acer palmaturn 'Butterfly'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
W I NNE R: onbekend ; import uit U.S.A.
GROEIWI J ZE: matig hoge struik met opgaande vertakking.
BLADEREN: 5-lobbig: wa.arvan basislobben zeer klein, onregelmatig diep gezaagd, groen,
zeer onregelmatig wrt, aanvankelijk vaak rose gerand, onderzijde groen, (2- )3.5- 5(- 6)
cm; twijgen bruinachtig groen.
Aardige nieuwe, bontbladige Japanse Acer, die kan worden beschouwd als een verbeterde
'Roseomarginatum'. Hij slaat sporadisch terug naar takken met normaal groene bladeren .

Calluna vulgaris 'Allegro'
Getuigschrift van Verdienste.
WI NNE R: P. Bakhuyzen & Zonen, Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Calluna vulgaris 'Alportii Praecox '.
GROE IWIJZE: breed opgaand, circa 50 cm hoog .
BLAD E REN: als van de soort, groen.
BLOEMEN: diep paarsachtig rood (H.C.C. 827/2, Ruby Red), in lange, rijkbloemige trossen.
BLOEITI JD: augustus-september.
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Chamaecyparis obtusa 'Green Diamond'
Getqigschrift van Verdienste.
I NZENDE R: L. Konijn & Co, Ederveen .
W INNER: onbekend; import uit U.S.A .
GROE IWIJZE: opgaand, t amelijk dicht met uitstaande, veervormige takken, top overhangend.
.
.
BLADEREN : schubvormig, stomp, matglanzend donkergroen, m de vvmter opvallend glanzend, aan de onderzijde met zwakke, blauwwitte randen, een Y -figuur vormend; jonge
twijgen bruinrood.
Deze, omstreeks 1965 onder de niet accept able naam 'Columnaris' uit Amerika geïmport eerde cultivar, kreeg bij de keuring in 1977 de nieuwe naam 'Green Diam~n~ '. D~ .srerliJke
habitus is min of meer als die van de bekende gele Chamaecypans obtusa Cnppsu .
Harnamelis x intermedia 'Diane'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning) .
I NZE NDER: firma C. Esveld, Boskoop.
WIN NER: R. de Belder (Arboretum "Kalmthout"), Kalmthout, België.
HERKOMST: H. X intermedia .
GROEIWIJZE: breed opgaand met stevige takken.
BLADEREN: als van andere H. x intermedia-cultivars.
BLOEMEN: bron skleurig rood, matgla nzend (R. H.S. -C. C. 179A, Greyed-Red), naar de uiteinden lichter en later verbloeiend naar bronskleurig oranje ( 171 B, Greyed-Orange), petalen 4, 16- 20 mm lang, 1.5- 2 mm breed, zwak geurend; kelk donker purperrood .
BLOEITIJD: februari.
Mooie, goed groeiende cultivar, die uitst ekend vertakt. Is op jeugdige leeftijd goed t egen
vorst bestand. De talrijke bloemen zijn opvallend bronsrood tot bronskleun g oranJe en zeer
groot.
Ilex aquifolium 'Silver van Tol'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: B. Blanken, Boskoop.
HERKOMST: mutatie uit !lex aq~tifolium ']. C. van Tol'.
GROEIWIJZE: als !lex aq~tifolium ']. C. van Tol'.
BLADEREN: leerachtig, convex (bolstaand) , (3- )5- 7 cm, glanzend donkergroen, soms met
enkele grijzig groene vlekken en strepen en met onregelmatige, roomgele (H .C.C. 603/ I ,
Empire Yellow), in de winter roomwitte rand, meestal zeer zwak getand(klem ere bladeren binnenin de plant vaak m et veel meer stekelige t anden), onderziJde licht geelgroen, dof; jonge twijgen d onker purperbruin, dof.
VRUCHTEN·: besvormig, circa rond, 8- 10 mm, helder rood (H.C.C. 820, Blood Red).
Deze mooie, bij zonder winterharde bonte hulst is vooral gedurende de winter zilverachtig
bont. Hij gelijkt overigens veel op 'Golden van Tol' met geelgerande bladeren.
Picea pungens 'Blue Trinket'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: L. Konijn & Co, Ederveen.
HERKOMST: selectie uit zaailingen .
GROE IWIJZE: breed piramidaal, dicht vertakt, meestal met meer dan één kop.
BLADEREN: naald vormig, stekelig gepunt, (I 0- ) 15- 22 (- 28) mm lang, bla uwgrijs.
Hoewel minder "blauw" dan de meeste andere Picea pungens-cultivars, is deze tamelijk
langzaam groeiende blauwe spar een goede aanwinst in het sortiment. H ij is vooral voor
kleinere tuinen bijzonder geschikt.
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Potentilla fruticosa 'Red Ace'
Getuigschrift van Verdienste.
r NZEN DER: W . de Jong & Zonen, Boskoop.
WI N NER: Dr. Barker, Much Hadham, Herts, Engeland.
HE R KOMST: zaailing, spontaan ontstaan uit Potentilla fruticosa( -cultivars), 1973.
GROEIWijZE: breed opgaand tot breed spreidend, circa 60 cm hoog, tamelijk dicht.
BLADEREN : (3- )5-tallig, klein, groen, onderzijde blauwgroen.
BLOEMEN: helder rood (H.C.C. 717, Dutch Vermilion), spoedig meer oranje (H .C.C. 713/ 1,
I ndian Orange), circa 2.5 cm doorsnede ; bloemblaadjes vrijwel rond, elkaar iets overlappend, onder-(achter-)zijde geel (H.C.C. 6/2, Indian Yello w ); meeldraden geel.
BLOEITIJD: juni- november.
Deze zeer mooie, Engelse cultivar met een bijzonder opvallende bloemkleur, is een aanmerkelijke verbetering van de oudere 'Tangerine', die bij koud en vochtig weer enigszins oranjegele bloem en draagt . Het blad van 'Red Ace' is tamelijk fijn en de groei is matig sterk . Hij
bloeit over een zeer lange periode tot zelfs diep in de herfst . De rode tot oranje bloemkleur is
een doorbraak in de- meestal - geelbloeiende P. fruticosa-cultivars.
Rhododendron 'Sacko'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: A. van Vliet, Hazerswoude.
HERKOMST: Rhododendron russatum x R. 'Moer heim'.
GROEIWIJZE: laag en breed, compact.
BLADEREN: elliptisch, 2- 2.5(- 3) cm lang, 0.8- 1. 1 cm breed, vlak met min of meer ingerolde
rand, glanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen, zwak bruin geschubCÎ.
BLOEMEN: paarsblauw (H .C.C. 37/1, Campanula Violet), diameter 2- 2.5(- 3) cm, 5- 7 per
tros, aan de top van de takken vaak enkele trossen bijeen, een bolronde bloeiwijze vormend; meeldraden paarsblauw, stamper roserood.
BLOEITIJD: eind april-half mei .
Een zeer rijkbloeiende dwergrhododendron met een heldere bloemkleur. De winterhardheid
is uitstekend; de bloemknopven van deze selectie werden tijdens flinke vorst in begin april
niet b eschadigd, zoals van enkele andere dwergvormen in de onmiddellijke omgeving.
Sambucus racemosa 'Sutherland'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: firma F. Fopma, Boskoop.
WINNER: W. L. Kerr, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' .
GROEIWIJZE: forse struik m et stevig opgaande, later meer overhangende takken.
BLADEREN: (5- )7-tallig; blaadjes 7- 12(- 15) cm, diep ingesneden, geel, later groengeel.
VRUCHTEN .; als van de soort.
Een zeer winterharde, krachtig groeiende en goed vertakkende selectie uit Canada. De gele
kleur van het blad is minder intens geel dan van de cv. 'Plumosa Aurea', maar hij is beter
bestand tegen felle zon. Ook is de groei van deze geelbladige Trosvlier aanmerkelijk beter.

Picea pungens 'Blue Trinket'
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Thuja orientalis 'Golden Surprise'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: L. Konijn & Co, Ederveen.
HERKOMST: kruising van Thuja orientalis 'Aurea Nana' x T.o. 'Blijdenstein'.
GROEIWIJZE: breed-piramidaal met tamelijk puntige top, dicht.
BLADEREN: schub vormig, helder geel, later bronskleurig geelgroen, 's winters vlammend
oranjebruin.
VRUCHTEN: kegelvormig, groot, blauwwit berijpt, vaak talrijk.
Zeer mooie, goed winterharde Thuja orientalis met vooral in de winter een opvallende loofkleur.
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