H.J. VAN DE LAAR

KEURINGEN 1978

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscom~issie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen beoordeeld en in 1978 met de aarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Azalea (Japanse) 'Aleida'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Bommkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: mutatie van Azalea 'Vuyk's Scarlet'.
GROEIWIJZE: zeer breed opgaand, min of meer compact.
BLADEREN: glanzend groen, tamelijk groot.
BLOEMEN: 1-2 (meestal2) bijeen, helder oranje (H.C.C. 19/1, Scarlet! R.H.S. Colour Chart,
Red Group 44C) met zeer zwakke bruinrode macule, diameter 6-7.5 cm.
BLOEITIJD: 15-25 mei.

Deze Japanse Azalea is een goede aanwinst in het oranjekleurige sortiment. De talrijke bloemen verkleuren weinig in de volle zon.
Binnen enkele jaren hoopt het Proefstation deze Azalea te kunnen uitgeven.
Harnamelis x intermedia 'Primavera'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: R. de Beider, Arboretum "Kalmthout", Kalmthout, België.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Harnamelis x intermedia (H. japonica x mol/is).
GROEIWIJZE: breed opgaand met een goede vertakking.
BLADEREN: als van andere H. x intermedia-cultivars.
.
BLOEMEN: helder geel (H.C.C. l/1, Sulphur Yellow), aan de voet iets purperrood ge~~~~·
petalen 4, tamelijk gedraaid, 14-18 mm lang, 1.4-1.8 mm breed, niet of nauwe IJ s
geurend; kelk dof purperbruin.
BLOEITIJD: (januari-) februari.

Een goed groeiende cultivar, die zeer goed vertakt. De talrijke, grote bloemen zijn iets do?-kerder van kleur dan die van de circa 2 weken vroeger bloeiende, sterk geurende Harname ts
mollis 'Pallida'.
Rhododendron (yakushimanum-hybride) 'André' - foto blz. 58
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: R. de Belder, Arboreteum "Kalmthout", Kalmthout,
INZENDER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Britannia' x yakushimanum.
GROEIWIJZE: breed, gedrongen, min of meer bolvormig.
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elliptisch, 9-14 cm lang, 3-5 cm breed, rand naar beneden omgeslagen, zwak
glanzend donkergroen, onderzijde dicht viltig roestbruin behaard.
BLOEMEN: in dichte, bolvormige trossen, 11-14 bijeen, zuiver rose (H.C.C. 625/2, Ph/ox
Pink), later lichter, in knop dieprose, zwakke groengele tot bruingele macule, diameter 7-8 cm, rand gefranst.
BLOEITIJD: 15-25 mei.
BLADEREN:

Een zeer mooie dwergrhododendron met een rijke bloei en goed gesloten tros; blad en bloem
contrasteren goed. Genoemd naar de vader van Mevrouw De Beider.
Deze zeer winterharde Rhododendron wordt thans op het Proefstation voor de Boomkwekerij vermeerderd en zal te zijner tijd worden verspreid.
Rhododendron 'Red Torch'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: hybride van Rhododendron 'Mars'.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch, 11-15(-18) cm lang, 4-5(-6) cm breed, min of meer bol en licht gegolfd
met ingezonken nerven, matglanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEM: 16-23 per tros, zuiver rood (H .C.C. 821/3, Currant Red!R.H.S. Colour Chart,
Red Group 53B) met kleine zwarte macule, diameter 7.5-9 cm.
BLOEITIJD: 15-25 mei.

Deze, waarschijnlijk tamelijk winterharde Rhododendron met grote, goed gevulde trossen
bloeit zeer rijk en heeft een bijzonder mooie bloemkleur. Kan worden beschouwd als een
verbeterde Rhododendron 'Mars' .
Wanner van deze nieuwe hybride voldoende planten beschikbaar zijn, zal deze door het
Proefstation voor de Boomkwekerij worden vrijgegeven.

Rhododendron 'Tombola'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Tortoiseshell Wonder' x 'Romany Chai'.
GROEIWIJZE: breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch, 10-14 cm lang, 4-6 cm breed, dofgroen, onderzijde lichtgroen.
BLOEMEN: 12-16 per tros, helder karmozijnrose (H.C.C. 23, Rose Madder) met oranjebruine macule op oranjekleurige (H.C.C. 020, Delft Rose) ondergrond, diameter 8-9
cm.
BLOEITIJD: laat, 25 mei-5 juni.

In het Rhododendron-sortiment valt deze goed groeiende en rijkbloeiende hybride op door
de zeer aparte, helder rose tot roserode bloemkleur. De winterhardheid is gebleken voor een
normale Nederlandse winter voldoende te zijn.
Deze Rhododendron zal binnen enkele jaren door het Proefstation voor de Boomkwekerij
worden verspreid.
Rhododendron 'Tornado'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 5505-28 X 'Billy Budd'.
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk compact.
BLADEREN: elliptisch, 6-13(-15) cm lang, 3.5-5.5 cm breed, tamelijk vlak, dof donkergroen,
onderzijde lichtgroen met zwakke, grijswitte beharing.
BLOEMEN: 9-14 per tros, helder dieprood (H.C.C. 82111, Currant Red) met zwakke, bruinzwarte macule, diameter 8-9 cm, slippen min of meer rond met iets gegolfde rand,
stamper vaak vergroeid (misvormd), meeldraden sterk gedegenereerd of geheel afwezig.
BLOEITIJD: 10-25 mei.

Bijzonder mooie, goed groeiende, gemakkelijk te stekken Rhododendron met een opmerkelijk dieprode bloemkleur. De winterhardheid van deze hybride is in het algemeen goed; het
materiaal heeft echter in de strenge winter 1978/1979 behoorlijk geleden.
Deze nieuwe Rhododendron werd in 1979 door het Proefstation voor de Boomkwekerij verspreid.

Rhododendron (yakushimunum hybr.) 'André'
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