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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 1979 met de daarbij vermelde getuigschriften bekroond.
Caragana arborescens 'Walker'

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Morden Research Station, Morden, Manitoba, Canada.
INZENDER: firma F. Fopma, Boskoop
HERKOMST: Caragana arborescens 'Pendula' x C. arborescens 'Lorbergii'.
GROEIWIJZE: indien geënt als halfstam of hoogstam met loodrecht naar beneden

hangende,
dunne en slappe, bruingrijze takken.
BLADEREN: samengesteld even geveerd, 6-10 cm lang met (4-)5-7 paar zeer smalle blaadjes,
naar de top geleidelijk breder wordend, naaldvormig gepunt, 1.8-3 cm lang, 2-4 mm
breed, aan de voet met 2 zeer dunne, scherpe stekeltjes, min of meer hangend tot afstaand, groen tot grijzig groen, dof.

Clematis tangutica 'Aureolin'

Caragana arborescens 'Walker'
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BLOEMEN:

geel, kleiner dan die van Caragana arborescens.

Deze Caragana met slap neerhangende takken dient op een half- of hoogstam van Caragana
arborescens te worden geënt. De plant is in alle delen aanmerkelijk fijner van structuur dan
C. arborescens 'Pendula'; de groeiwijze is daardoor zeer sierlijk.
In verband met de dunne, slappe takken kan deze nieuwe Caragana, mits gestekt, ook als
bodembedekker worden aangeplant.
De cv. 'Walker' werd geselecteerd door Prof. J. Walker. In 1975 werd deze door het Morden Research Station verspreid.

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Juniperus communis 'Hornibrook's Gold'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: firma M. van Klaveren & Zoon, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Juniperus communis 'Hornibrookii'.
GROEIWIJZE: zeer laag spreidend tot kruipend, topjes min of meer opgericht.
BLADEREN: in kransen van 3, naaldvormig, scherp gepunt, 5-8 mm lang, onderzijde*) groengeel, in de winter bronskleurig goudgeel, bovenzijde grijswit; twijgen oranjebruin.

Omstreeks 1970 werd deze cultivar gevonden als een mutant van Juniperus communis 'Hornibrookii'. De groeiwijze is hieraan volkomen gelijk.
Deze nieuwe plant, die bekroond werd om de gele kleur van de naalden in de winter, kan
zeer goed in rots- en heidetuinen worden aangeplant.

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: onbekend; import uit U.S.A.
INZENDER: W.J. Spaargaren B.V., Boskoop.
HERKOMST: zaaiing van Cercis canadensis.
GROEIWIJZE: hoog opgaande struik of kleine

boom met zigzag groeiende, purperbruine tot
grijsbruine twijgen en takken.
BLADEREN: min of meer rond met meestal puntige top en hartvormige voet, 7-11 cm lang,
9-13 cm breed; zeer jonge blad glanzend, purperzwart (R.H.S.-C.C. 187A, GreyedPurple), later diep purperrood, tenslotte donkergroen verkleurend en doffer; onderzijde jonge blad purperkleurig (R.H.S.-C.C. 59A, Red-Purple) en/ of (H.C.C. 1028,
Pwple Madder); bladsteel 3.5-5 cm lang, purperzwart.
BLOEMEN: onbekend; vermoedelijk als die van de soort.

Een uit de U.S.A. geïmporteerde zeer mooie cultivar met grote, hartvormige, diep purperrode bladeren, min of meer als de bladeren van Corylus maxima 'Purpurea'.

Chamaecyparis lawsoniana 'Rijnhof' - foto blz. 54

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: K. van Rijn, Hazerswoude.
HERKOMST: zaailing van Chamaecyparis lawsoniana.
GROEIWIJZE: plat tot plat-bolrond, 1 m breed en 30 cm hoog, dicht vertakt.
BLADEREN: naaldvormig, grijzig groen, onderzijde blauwgroen, klein Ueugdvorm).

De cv. 'Rijnhof' is een mooie, platgroeiende conifeer die als bodembedekker, maar ook als
solitair of in kleine groepen bijeen kan worden geplant. De plant is zeer winterhard.

Clematis tangutica 'Aureolin' - foto blz. 60

Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST: Clematis tangutica x C. tangutica-hybride.
GROEIWIJZE: als Clematis tangutica.
BLADEREN: als Clematis tangutica.
BLOEMEN: groot, knikkend, soms tamelijk wijd geopend;

sepalen 4 cm lang, 2 cm breed,

helder geel (H.C.C. 3, Aureo!in).
BLOEITIJD: begin juli tot eind september.
Dit grootbloemig Clematis tangutica-type groeit sterk en bloeit aanmerkelijk langer dan de
meestal door zaad vermeerderde C. tangutica.
De cv. 'Aureolin' moet vegetatief worden vermeerderd. Uit proeven is gebleken, dat deze
selectie zeer gemakkelijk kan worden gestekt.
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Mahonia aquifolium 'Smaragd'

*) De o nderzijde van de naalden is morfologisch de bovenzijde, doordat de naalden 180° zijn gedraaid.
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Mahonia aquifolium 'Smaragd' - foto blz. 63
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: firma Jac. Schoemaker, Boskoop.
HERKOMST: zaailing van Mahonia aquifo/ium.
GROEIWIJZE: zeer brede, bossige struik met opgaande takken.
BLADEREN: groot, 15-25 cm lang met 5-9 blaadjes, 6-9 cm lang (topblad tot 11 cm lang), 6-11
naaldvormige tanden per rand, glanzend groen, ook in de winter; onderzijde dof
blauwgroen; jonge bladeren zwak bronskleurig, glanzend.
BLOEMEN: in grote, dichte trossen in de oksels van de bladeren, zeer talrijk, goudgeel
(H.C.C. 3, Aureolin).
BLOEITIJD: eind april-begin mei.
VRUCHTEN: onbekend.

Van deze zeer mooie, goed groeiende, vorstresistente selectie is gedurende de strenge winter
1978-1979 het blad nagenoeg niet beschadigd. Bovendien is de gevoeligheid voor meeldauw
en roest gering.
Thuja occidentalis 'Frieslandia'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: firma Gebr. Visser, Lippenhuizen.
HERKOMST: sport uit Thuja occidenta/is 'Elegantissima'.
GROEIWIJZE: tamelijk breed piramidaal opgaand.
BLADEREN: schubvormig, tamelijk grof, zwak glanzend lichtgroen; jonge twijgtopjes zwak
roomkleurig; jonge takken licht oranjebruin, later donkerbruin.

De cv. 'Frieslandia' vormt spoedig een aaneengesloten, dichte haag en is goed tegen zeewind
bestand. De groei is aanmerkelijk sterker dan die van de oude 'Elegantissima'; hij kan zeer
goed worden gesnoeid. Bovendien groeit 'Frieslandia' ook goed op kleigronden, wordt van
onderen niet kaal en heeft binnenin de plant weinig last van taksterfte.
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