P . DE VOGEL

KEURINGEN 1964

Onderstaande nieuwigheden, die ter keuring waren aangeboden, zijn gedurende verscheidene jaren door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen beoordeeld en in 1964 bekroond met de daarbij vermelde getuigschriften.

Caryopteris clanclonensis 'Kew Blue'
Getuigschrift van Verdienste.
HERKOMST : geïmporteerd uit Engeland.
AANGEBODEN DOOR: fa. Jac. Schoemaker, Boskoop.
BLOEMEN: donkerblauw (H.C.C. 739/ 1, moors blauw), in trosjes van 20 tot 21 bloemen in
gesteelde pluimen van 12 tot 15 ém lang; tussen de bloemtrosj es komen kleine blaadjes
voor die weinig opvallend zijn.
BESCHRIJVING PLANT: opgaande groeiwijze, bladeren bovenzijde groen, onderzijde silverkleurig behaard; winterhardheid gelijk aan C.clandonensis.
Cytisus praecox 'Allgold'
Getuigschrift Eerste Klas (in 1963 bekroond met een getuigschrift van Verdienste).
HERKOMST: sport uit Cytisus praecox.
WIN NER: A . G. Brand, Boskoop.
BLOEMEN: diep geel (H.C.C. 3/ 1, kobaldgeel), zwaarden iets dieper van kleur; grootte als
van de soort.
BESCHRIJVING PLANT: groeiwijze en winterhardheid gelijk aan C.praecox.
Cytisus 'Dukaat'
Getuigschrift van Verdienste.
HERKOMST : F 2 van kruising Cytisus praecox x 'B urkwoodii' (Proefst. nr. 5509-6).
WINNER : Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
BLOEMEN: tweekleurig geel, vlag lichtgeel (H.C.C. 60 1/2, primulageel), zwaarden hardgeel
(H.C.C. 2, kanariegeel), kleinbloemig.
BESCHRIJVING PLANT: compacte, lage bolvormige (!) groeiwijze; wint erhardheid als die van
de meeste Cytisus scoparius vormen.
Cytisus 'Frisia'
Getuigschrift van Verdienste (speciaal voor winterhardheid).
HERKOMST: F 2 van kruising Cytisus praecox x 'Burkwoodii' (Proefst. nr. 5304-4)
WINNER: Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
BLOEMEN: bruinrose, vlag lichtpaars (H.C.C. 0027/ 1, erythrietrood), zwaarden bovenkant
bruinrood, onderkant lichtgeel.
BESCHRIJVING PLANT: forse, opgaande groeiwij ze; zeer winterhard. Behoort tot de groep
C.praecox hybriden, zoals 'Hollandia' .
Harnamelis intermedia 'Winter Beauty'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
HERKOMST : geïmporteerd uit Japan.
AANGEBODEN DOOR: fa. Otto & Zonen, Boskoop.
BLOEMEN: oranjegeel (H.C.C. 4, citroengeel), 15-20 mm lang, aan de basis bruinrood,
uiteinden iets gegolfd; kelk bruin.
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forse brede groeiwijze; blad omgekeerd eirond, I 0- 12 cm lang, scheve
bladvoet, bovenzijde dofgroen , onderzijde lichtgroen en sterk behaard.

BESCHRIJVING PLANT :

Japanse azalea 'Hino-scarlet'
Getuigschrift Eerste Klas (in 1963 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste).
HERKOMST: Japanse azalea 'Hino-crimson' -zaailing.
WI N NER: H . M. Peters, Boskoop.
BLOEMEN: donkerrood (H .C. C. 021 / 1, karmijn) ; middelgrote bloem, half -dubbel (hose-inhose), diameter 4 tot 4t cm; 2 tot 3 bloemen per knop.
BLOEITIJD: midden vroeg, houdt goed kleur; ook geschikt voor late trek.
BESCHRIJVING PLANT: forse, brede groeiwijze, goed bladhoudend ; zeer winterhard.
Juniperus squamata 'Blue Star'
Getuigschrift Eerste Klas.
HERKOMST: sport uit J uniperus squamata 'Meyeri'.
W I NNER: Gebr. Hoogeveen , Reeuwijk
BESCHRI JVI NG PLANT: brede, lage, compacte groeiwijze; bladeren lancetvormig, spitse top ,
bovenzijde zilver-blauw, onderzijde blauwgroen, 6- 8 mm lang, 2- 2t mm breed; winterhardheid als die van Juniperus squamata 'Meyeri'.
Symphoricarpus chenaultii 'Elegance'
Getuigschrift van Verdienste.
HERKOMST: sport uit Symphoricarpus chenaultii.
WINNER: fa . P . de Bruin, Boxtel.
BESCHRI J VING PLANT: opgaande, brede, dichte groeiwijze, toppen van de scheuten bruinrood, uitlopend blad rood getint; blad langwerpig spits, 25- 27 mm lang, bovenzijde
donkergroen, onderzijde blauwgroen.
BLOEMEN: bleekrose, klein onopvallend; bessen donkerrood, slechts sporadisch voorkomend .

Door de Rozencommissie van de Vereniging "Boom- en Plantenbeurs" is in 1964, na trekproef, de volgende bekroning toegekend:

Rosa 'Majwonder'
Certificaat Iste klas.
HERKOMST: sport van 'Marianne Klui'i Superior'.
WINNER: J. Francken, Hazerswoude.
INGEZONDEN DOOR: fa. F. J. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
BLOEMKLEUR: helderrood, vooral in getrokken toestand.
GROEI: als de oorspronkelijke variëteit.
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