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en gekweekt,
bestaat
het merendeel bij de kwekers nog uit de direct na de oorloa
door het
.
.
b
Proefstation ge1mporteerde en spoedig verspreide 8 variëteiten. Bij verschillende tussentiids
gehouden keuringen en twee "Flora Nova" tentoonstellingen ( 1961 en 1966) is wel geblek~n ,
dat deze eerst beschikbare cultivars merendeels achterhaald zijn door mooiere aanwinsten .

BLADVERLIEZENDE AZALEA'S

Voorjaar 1967 zal het Proefstation een m eer representatief sortiment van meer dan 50
cultivars, naar kleur gerangschikt planten, zodat de keuringscommissie in staat zal zijn
over deze groep in 1969 een keuringsrapport te publiceren.

De grote en gevarieerde groep bladverliezende azalea's behoren tot één van de bela~g
rijkste "Boskoopse artikelen", een woord dat vooral door onze oosterburen wordt gebrmkt .

AZALEA MOLLIS

Vooral in Boskoop worden jaarlijks grote aantallen bladverliezende azalea's, hier zo
genoemd t er onderscheiding van de deels bladhoudende, deels bladverliezende z.g. Japanse
azalea's, gekweekt , voornamelijk voor export.
Uit recente gegevens van het Bedrijfschap voor de Export van Boomkwekerij gewassen
blijkt, dat in het seizoen 1964/65 ruim een half miljoen van deze azalea's we~-.~en mtgevoerd,
voornamelijk naar Groot-Brittannië en West-Duitsland ofschoon ook Belg1e, Denemark~n ,
F rankrijk, U.S.A., Zweden en Zwitserland een belangrijk afzetgebied voor deze planten ZIJD .
De veget atieve vermeerdering van de betere klonen van deze azalea-groep is vele jar:n
een speciale Boskoopse aangelegenheid geweest. Ze werden zowel door afleggen (molhs)
als enten (pontische) gekweekt. Het stekken wint meer en m_eer vel~: met u.ltzondenng van
de Pontische- en Rustica-azalea's, waarvan de meeste cultivers geen groeikracht hebben,
indien ze op "eigen wortel" zijn gekweekt.
Na de tweede wereldoorlog zijn de Knap Hill-Exbury azalea's op de markt gekomen ;
ze worden beschouwd als verbetering van het sortiment, vooral van de Pontische-azalea's .
Voor de oorsprong zij verwezen naar mijn boek "Rhododendrons en Azalea's" 1 )
In de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop staat
sinds vele jaren een uitgebreid sortiment oude en nieuwer: bladverliezende az.alea's, meest
planten van 1- 1t m hoogt e. Dit sortiment, geplant ter jm~te opnaamst~llmg m de kwekerijen en ter onderlinge vergelijking met nieuwere cultivars 1s m het voorJaar 1966 wederom
kritisch gekeurd, om uit dit sortiment de allerbeste te kunn:n aanbevel~n. Meer nog dan
10- 15 jaar geleden is de boomkwekerij-wereld er van overtmgd, ~at s~rtimentsbeperkmg ,
met inachtneming van het naar voren brengen van de allerbeste m euw1gheden econom1sch
gewenst is. Bij het plaatsen op de lij st van "niet aanbevolen cultivars" van oude, goed
bekende azalea's moet men enige schroom overwinnen. Niet alleen de kwekers, maarook
de afnemers zullen sommige cultivars steeds blijven kweken, resp. vragen , omdat Zl) de
betere cultivars ni et kennen. Teveel wordt door afnemers, zowel in Nederland als in het
buitenland door onbekendheid oude, lang in bloe·m en groei overtroffen variëteiten op de
vraaglij sten geplaatst. Afgevraagd kan worden of de voorlic~te~de taak van de kwekers
en exporteurs, alsmede hun publiciteitsorganen (o .a. catalog1) met te kort geschoten ZIJD
in het naar voren brengen van het "betere sortiment". \tVaarom zouden anders m vele
aanvragen nog lang achterhaalde variëteiten zoals: 'J. C. van Tol', 'Hugo Hardijzer' nog
steeds gevraagd worden? Dit t erzijde .
Gebaseerd op de keuring van 1966 door de Keuringscommissie van de Koninklij ke
Vereniging voor Boskoopse Culturen wordt hierbij het resultaat gepubliceerd in de groepen
MOLLIS, PONTISCHE, RUSTICA, OCCIDENTALIS.
KNAP HILL - EXBURY AZALEA's. Deze eerst door Anthony Watereruit Knap Hill, Engeland
gekweekte groep, later verbeterd door Rothschild in Exbury is nog niet v olledig genoeg
gekeurd om hierover een goed gefundeerde publicatie t e doen verschiJnen. Ofschoon enkele kwekers in Boskoop zelf een flink sortiment van deze azalea's hebben geïmporteerd

1) RHODODE N DRO NS en AZA LE A's ( 1954), H erman J. Grootendorst, uitgegeven door de Koninklijke
Vereni ging voor Boskoopse Culturen , Loet eweg 23, Hazerswoude (f 10,- ).

KEURINGSRAPPORT
De interesse in MOLLIS AZALEA's is de laatste 10 jaren iet s achteruit gegaan, daar aan de
KN AP HILL - EXBURY AZALEA's veel aandacht geschonken is. Toch moet niet worden vergeten, dat beide groepen, ook al door het verschil in bloeitijd, naast elkaar reden van bestaan hebben. De "mollis" groep bloeit in Nederland ongeveer 10- 20 mei, de meeste
Knap I-Iill - Exbury azalea's vertonen hun kleurenpracht als de mollis-azalea's beginnen te
verwelken. De fel rode kleur van vele mollis-variëteiten missen we in de grootbloemige
Knap Hill - Exbury groep.
/
In het boek "Rhododendrons en Azalea's" ( 1954), waarin gedetailleerd wordt uitgeweid
over de geschiedenis van deze Azalea-groep, werden 11 cultivars met ***, 23 met ** en
42 met * gewaardeerd. Vele beke;1de namen komen nog in deze oude lij st voor, waarvan
somm1ge veel op elkaar gelijken. Eén van de redenen van de betrekkelijk lange lijst, die de
Ke uring~.commi ssie van de Vereniging voor Boskoopse Culturen handhaafde was wel, dat
van de meuwere, hooggewaardeerde cultivars nog géén of weinig vooraad was en de oudere,
door het aanwezig zijn van grote moerplanten, de hoofdschotel van de azalea voorraad was.
Nu sinds enkele jaren het kweken van azalea's door stekken veel meer opgana heeft gem~akt, zul.len ongetwijfeld de nieuwere, betere variëteiten veel spoediger de boude verdrmgen, m1ts de wmnaars van de goede nieuwigheden bereid zijn hiervan planten te verkopen . Het vreemde is, dat de nieuwe, Engelse Knap Hill - Exbury azalea's veel v lugger
algemeen gekweekt worden dan de nieuwe Nederlandse mollis-variëteiten, daar ze in
Engeland bij de kwekers konden worden gekocht.
De vooruitgang in groei en bloemgrootte is sinds de publicatie van 1954 opmerkelijk. Meer
da~ 100 mollis-azalea's, zowel oudere, vroeger aanbevolen, als nieuwe variëteiten zijn in
me1 1966 d_oor de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen knhsch bekeken. Het verslag van de keuringen vindt men in de bijgaande keunngsh]st weergegeven.
Bij die variëteiten, waarvan zeer waarschijnlijk nog slecht s een b eperkte voorraad is
(meestal alléén bij de winnaar) , is een n ( = nieuw) geplaatst, zodat men hiermede rekening
kan houden.

KLEUREN
Over de MOLLIS-AZALEA's in de verschillende kleurengroepen, zou ik het volgende naar
voren willen brengen:
GEEL De allerbeste zuivergele is 'Adriaan Koster' (***) terwijl de nieuwe 'Sunburst' (**)
en rr:1ssch1en 'Bataaf Felix' (*), beide met dieper gele bloemen, op de duur de spintgevoelige 'Directeur Moerlands' (*) zou kunnen vervangen.
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De bekende 'Hortulanus H. Witte' (**), een zeer goede groeier wordt in
bloemgrootte overtroffen door de nieuwe 'Eisenhower' (**); de prachtige 'Christopher
Wren' (***) met grote bolvormige bouquetten groeit goed, mits op eigen wortel. De nieuwe
'Dr. A. Plesman' (**), goudgeel met oranje macule heeft zeer grote bloemen.
ABRIKOOSGEEL MET ROSE. In deze iets bontgekleurde groep is de bekende 'Lemonora' (**)
de beste; de oude, zeer weinig bekende, sterk groeiende 'Salmon Queen' (***) die diep
zalmkleurig rose verbloeit, dient veel meer gekweekt te worden.
ZALMKLEURIG ORANJE. In deze groep is ongetwijfeld 'Frans van der Bom' (**) de beste,
met de iets donkerdere 'Hugo Koster' (*) als tweede. De resterende oudere, z.g. mollis x
sinensis uit deze kleurengroep, 'Dr. Reichenbach', 'Emil Liebig' en 'T. J. Seidel' hebben
naast deze twee geen reden van bestaan.
ZALMKLEURIG ROSE MET ORANJE OF GELE VLEK. De variëteiten in deze groep verschillen
onderling nogal wat; de korte kleurbeschrijvingen geven misschien niet voldoende aan,
welke kleurvariatie er is. De lichtstgekleurde 'Flying Enterprise' blijkt hetzelfde te zijn als
'Mrs. Jolm Russell' (*) wat de oudste naam is. 'Mrs. Norman Luff' (*) heeft dieper gekleurde bloemen. De mooist gevlekte is wel 'Alice de Stuers', niet nieuw maar weinig
verspreid. Als "tricolor" dienen genoemd te worden: 'Prof Amundsen' (*), alsmede de
sterk groeiende nieuwe 'Hanny Felix' (*).
RO SE. Van al de zuiver rose bloeiende variëteiten gaf de commissie de hoogste punten aan
'Apple Blossom' (***); Sam. T. Coleridge (*) groeit zéér goed; 'Mevrouw G. van Noordt',
rose met iets oranje gloed bij het uitbloeien, heeft bijzonder grote bloemen, maar vormt
een smal-opgaande plant, vandaar de s*
ORANJE MET ROSE OF ZALMKLEURIGE GLOED. 'Spinoza' (**) een oud~, maar weinig bekende
variëteit, valt steeds weer op; deze zou als nieuwigheid beslist een goed figuur slaan. De
bekende 'Koningin Emma' ('Q%een Emrna') (***) wordt in deze kleurengroep algemeen als
de beste beschouwd.
ORANJE. Tot voor kort was er géén variëteit, die men onder zuiver oranje zou kunnen
rangschikken; gedacht wordt hier aan de oranje kleur van sinaasappels. De nieuwe, jammer
genoeg nog bijna niet verspreide 'Polly Claessens' (***) is de zuiverst oranje gekleurde.
De laag en breed groeiende, iets later bloeiende 'Spek's Orange' (**) is iets meer verspreid;
men dient te weten, dat deze n aam beslist één kloon is, dus geen groepsnaam voor een
zaailingengroep ( !) . Tenslotte dient de nog niet verspreide 'Paul Harris' geprobeerd te
worden.
ORANJE MET RODE GLOED. 'Winston Churchill' (***J en 'Orange Glow' (* *), beide weinig
verspreid, zijn de mooiste; ze zijn beide mooier dan de oudere, lichter gekleurde 'W. F.
Raiffeisen' (*). 'Hamlet' (**), een sterk groeiende, opgaande variëteit, is doffer van kleur,
maar heeft een opvallend donkeiTode vlek.
ORANJEROOD. Er zijn een 10-tal zeer goede variëteiten in deze bijzonder belangrijke kleurengroep opgenomen; het is deze kleur, die door de meeste kopers wordt gevraagd. Als "standaardsoort" is wel te beschouwen 'Dr. M. Oosthoek' (***). Zowel 'Saturnus' (**) (onlangs
door het Proefstation te Boskoop verspreid) als 'Benelux' (**), dezelfde kleur met grotere
bloemen, h ebben iets meer oranje gloed dan 'Dr. M. Oosthoek', evenals de "echte" vegetatief vermeerderde 'Spek's Brilliant' (**). Een goede 'Koster's Brilliant Red' is *** waard ;
daar deze als zaailing is verspreid, worden ook minder goede klonen onder deze naam
gekweekt. De nieuwere, nog niet verspreide 'Franklin D. Roosevelt' (**) heeft zeer grote
bloemen.
ROOD. Één van de mooiste rode is 'Willem Hardijzer' (***),nu voldoende(?) verspreid;
heeft nog iets oranje gloed, evenals 'Dr. J acobi' (**), die wat smal groeit. 'Mrs . Peter
Koster' (**) heeft het nadeel smal en met losse takken te groeien. De door het Proefstation
onlangs geïntroduceerde 'Prominent' (**) heeft een wat mat-rode kleur, maar heeft een
prachtig bouquet en groeit fors. Bijzonder opvallend is de nieuwe 'Catharina Rinke' (***),
rood met oranje gloed en donkere macule; heeft zeer grote bloemen en bloeit laat; hiervan
is nog zeer weinig voorraad. De beste donkerrode variëteit is 'Radiant' (***).

KWEKERS-SORTIMENT

ORANJEGEEL.

De nieuwe grootbloemige 'Suzanne Loef' (**) is diep roserood; beslist een
verbetering van de goede, oudere 'Mathilda' (*).

ROSEROOD.
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volledige keuringsrapport vindt U, naar de mening van de keurinascommissie het
van de toekomst. Nog niet rekening houdende met de nieuwste~ niet verspreide
vanetelten, zou het volgende sortiment (alphabetisch) als een modern kwekerssortiment
van 1966 kunnen worden aanbevolen:
A~riaan Koster
- diep zuiver geel
Allee de Stuers
- zalmkleurig rose, diep oranje macule
Apple Blossom
- zuivere rose
Christopher Wren
- oranjegeel
D1recteur .Moerlands
- goudgeel, diepere macule
Dr. J acob1
- dieprood, oranje gloed
Dr. lVI. Oosthoek
- diep oranjerood
F rans van der Bom
- zalmkleurig oranje
Hortulanus H . Witte - helder oranjegeel
H ugo Koster
- diep zalmkleurig oranje
Koningin Emma
- diep oranje, zalmkleurige gloed
Koster's Brilliant Red - oranjerood
Lemonora
- abrikoosgeel, rose getint, oranje macule
- licht oranjerood
P rominent
Radiant
- donkerrood
Salmon Queen
- abrikoosgeel, zalmkleurige gloed, overgaand in zalmrose
Sam. T. Coleridge
- helder rose
- diep oranjerood met rode nuances
Saturnus
Spek's Brilliant
- oranjerood
Willem Hardijzer
- dieprood

sort1m~nt

AANBEVOLEN MOLLIS AZALEA'S
(n =nieuw)
WINNER 1)

***
**
** *
n *
n **
n ***

Adriaan Koster
Alice de Stuers
Apple Blossom
Bataaf Felix
Benelux
Catharina Rinke

** * Christopher Wren
* Comte de Gomer
n ** Dr. A. Piesman
* Directeur Moerlands
**
***
n **
*

Dr. Jacobi
Dr. M. Oosthoek
Eisenhower
Florodora
Flying Enterprise
n ** FrankJin D. Roosevelt
** F rans van der Bom
Goldbalt
Golden s~mlight

AFK
KroORTIN
mhoutGEN
-

-

-

diep zuiver geel
zalmkleurig rose, diep oranje macule
zmver rose
diepgeel
diep oranjerood met rode nuance
rood, oranje gloed, donkere macule,
grootbloemig, (laatbloeiend)
oranjegeel, groot bouquet
helderrose (lage groeiwijze)
goudgeel met oranje macule, grootbloemig
goudgeel, diepere macule, (gevoelig voor
spint)
dieprood, oranje gloed
diep oranjerood
oranjegeel, grootbloemig
licht oranje, rode macule , (laatbloeiend)
zie Mrs. J ohn Russell
oranjerood, grootbloemig
zalmkleurig oranje
zie Christopher Wren
zie Directeur Moerlands

Koster
Koster
Wezel.
F. &D.
F. &D.
Koster
Endtz
v. Houtte
F. &D.
Binken
Hard.
Oosthoek
F. &D.
Koster
F. &D.
Koster

KF & D -- F e 1lX & D lJkhms, Hard. = W . HardiJzer & Co.; Koster = M. Koster & Zonen
romhout & Co., Wezel. = K. vVezelenburg & Zoon.
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**
n

*
**
*
***
***
*

Hamlet
Hanny Felix
Hortulanus H. Witte
Hugo Koster
Koningin Emma
Koster's Brilliant Red
Lemonora

_ donker zalmkleurig oranje, donkerrode
Koster
macule
F. &D.
- rose, donkere rand, gele macule
Koster
- helder oranjegeel
Koster
- diep zalmkleurig oranje
Wezel.
- dieporanje, zalmkleunge gloed
Koster
- oranjerood
Wezel.
_ abrikoosgeel, rose getint, oranje macule
WINNER

- donkerrood
Marconi
- roserood
Mathilda
grote
s
Mevrouw G. van Noordt - zalmrose, met oranje gloed, zeer
bloemen
- lichtrose, donkerder gestreept,
* Mrs. J ohn Russell
gele macule
zalmkleurig rose, goudgele macule
* Mrs . Norman Luff
- dieprood
** Mrs . Peter Koster
- oranje met rode gloed
.
n ** Orange Glow
- zuiver oranje, grootbloemtg
n *** Polly Claessens
- zachtrose, rode rand, gele macule
* Prof. Amundsen
- licht oranjerood, grootbloemig
** Prominent
- zie Koningin Emma
Qz·teen Emma
- donkerrood
*** Radiant
- abrikoosgeel, zalmkleurig gerand, over*** Salmon Queen
gaand in zalmrose
helderrose
* Sam. T. Coleridge
- diep oranjerood, met rode nuance
** Saturnus
- oranjerood
** Spek's Brilliant
- oranje, laag- en breed groeiend (laat** Spek's Orange
bloeiend)
- oranje, rose getint
** Spinoza
- diepgeel, grote bloem
.
n *** Sunburst
- diep roserood, grootbloemtg
n * Suzanne Loef
- licht oranjerood
* W. F. Raiffeisen
- dieprood
*** Willem Hardijzer
- oranje met rode gioed
n ** Winston Churchill

*
*
*

Koster
Binken
Noordt
Koster
Koster
Koster
Verwey
Koster
Endtz
Proefst.

P. Vuyk
Kersbergen
Proefst.
J. Spek

J. Spek
Endtz
Koster
Koster
Binken
Hard.
F. &D.

_
-

zie Aurea Grandiflora
geel, bron getint, (getrokken diep geel)
oranjegeel
zalmkleurig oranje
lichtgeel
heldergeel
lichtgeel
oranjekleurig rose
geelachtig wit
licht zalmkleurig oranje
licht zalmrose
zalmkleurig oranje
dieprood
zachtgeel, rose rand
lichtgeel, rose rand
helderrood

Chr. Wren
Spinoza
Adriaan Koster
Adriaan Koster
Spinoza
Persil (K. H.)
Frans van der Bom
Apple Blossom
Frans van der Bom
Willem Hardijzer
Lemonora
Lemonora
Willem Hardijzer

rood
roserood
helder rose
oranJe
geel
diep oranje
licht oranjerood
bronsgeel
diep oranjerood
zachtgeel, zalmkleurig gerand
lichtrood
diep zalmkleurig oranje
rose met donkerder streep
zalmkleurig oranje
oranjerood, zalmkl. gloed
geel
geel, brons getint

Dr. Jacobi
Mathilda
Apple Blossom
Spek's Orange
Adriaan Koster
Spek's Orange
Spinoza
Dr. M. Oosthoek
Lemonora
Willem H ardijzer
Koningin Emma
Comte de Gomer
Hugo Koster
Dr. M. Oosthoek
Adriaan Koster

Deze hybriden van de ruikende Rhododendron occidentale met "mollis" azalea's zijn door
de lawine van mooi gekleurde "mollis" en "Knap Hill-Exbury" azalea's wat op de achtergrond geraakt. Toch zijn enkele in een goed azalea-sortiment onmisbaar. Niet alléén
hebben ze geurende bloemen, minder geprononceerd in de nieuwere tweede generatie
dan in de oude, ze hebben opvallend decoratieve vlekken in zachtgekleurde grote bloemen.
Ze bloeien meest vlak nà de mollis azalea's .
Opgemerkt kan worden, dat verscheidene rose-bloeiende Knap Hill-Exbury azalea's ook
kruisingen zijn, (in tweede of derde generatie) met de "Occidentalis" azalea's, zoals 'Berryrose' , 'Cecile' en 'Strawberry Ice'. Ze geuren echter niet .

AANBEVOLEN SORTIMENT

**
*
Overtroffen door:

-

AZALEA OCCIDENTALIS HYBRIDEN

Kromhout

NIET AANBEVOLEN MOLLIS AZALEA'S

A ltacler en sis
Anthony Koster
Aurea Grandiflora
Babeuff
Chevalier de Reali
Colonel F. R. Durham
Comte de Quincey
Consul Pêcher
Dante G. Rosetti
Dr. Reichenbach
Duchess of Portland
Emil Liebig
Evening Glow
Fred. de Coninck
Guillaume CaiHet
Hugo Hardijzer

J. C. van Tol
John Ball
John Ruskin
Madame Jules Buyssens
Marmion
Mrs. Helen Koster
Multatuli
Nicolaas Beets
Oranea
Prinses Juliana
Prof. Donders
Salmon Glow
Thérèse
T. J. Seidel
Von Gneist
W. E. Gumbieton
Willilz's Yellow

**
**

Exquisita
- lichtrose, geel-oranje vlek, gefranste bloem
Irene Koster - zuiver rose, kleine gele vlek
(Er zijn meerdere, weinig van elkaar afwijkende typen in cultuur)
Magnifica
- roomkleurig geel, later tot bleekrose verbloeiend, oranje vlek
Pink Cloud - rose, grote bloem
(Verbetering van 'Irene Koster')
NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

Advance
Bridesmaid
Delicatissima
Graciosa
Joan Paton
Pink
Rosea
Super ba

-

rose, goudgele vlek
wit, gele macule (kleine bloem)
roomkleurig, rose genuanceerd, donkergele vlek
lichtrose, oranje vlek
oranje-rose, goudgele vlek (bijna niet geurend)
rose
rose
bleekrose, oranje vlek

Overtroffen door:
Pink Cloud
Magnifica
Equisita
Irene Koster
Irene Koster
Exquisita
IS
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AZALEA PONTICA HYBRIDEN
(PONTISCHE OF HARDE GENTSE AZALEA'S)

Na het bekend worden van de KNAP HILL - EXBURY AZALEA's zijn de Azalea ponticahybriden in vele kwekerijen op de achtergrond gedrongen. Eerst genoemde groep wordt als
de verbetering van de "ponti sche azalea's" beschouwd. Toch blijkt, dat een beperkt
aantal zulke eigenschappen heeft, dat ze niet gemist kunnen worden . De bloemen mogen
individueel wat kleiner zijn , de overvloedige bloei maken enkele cultivars tot waarlijk zeer
mooie Azalea's.
In het rapport van de Keuringscommissie van de Vereniging voor Boskoopse Culturen
in het boek "Rhododendrons en Azalea's" ( 1954) werden nog 26 cultivars aanbevolen.
(7 met***, 8 met** en 11 met*). Bij de herkeuring in 1966 is dit aantal teruggebracht

tot 10.
KLEUREN
De goudgele 'Nancy Waterer' (* *) en de dubbelbloemige, zwavelgele 'Narcissiflora'
(* *) zijn represent a tief voor deze kleurengroep. 'Hollandia' (*) een oranj egeel bloeiende
variëteit bloeit begin m ei, vóór de anderen.
GEEL.

ORANJE. De hoogste waardering verkreeg de schitterende oranje, rijkbloeiende 'Coccinea
Speciosa' (* **); het heeft weinig zin de er op gelijkende 'Gloria Mundi ' aan te houden, al
bloeit deze enkele dagen vroeger.

De mooiste rose is de dubbelbloemige 'Corneille' (* *) ; 'Bouquet de Flore' (*) rose
met witte streep bloeit zo laat, dat het blad veel van de bloemen verbergt. De zeer apart
purperrose bloeiende 'Fanny' (**) heeft in deze bloemkleur géén enkele concurrent; bloeit
vroeg en overvloedig.
ROSE.

ROOD. Werkelijk rood was in het vroeger aanbevolen sortiment alleen 'Sang de Gentbrugge';
deze niet al te goed groeiende variëteit is nu achterhaald door de Knap Hill Azalea 'Satan'.
Nog aangehouden zijn 'Pallas' (*) - geranium-rood met gele macule en de karmijnrode
'Ignaea Nova' (*).
WIT. Ofschoon 'Persil ' mooier is, is er volgens de commissie nog ruimte voor de veel gekweekte, room-witte 'Daviesii' (*) .

AANBEVOLEN PONTISCHE AZALEA'S
*
***
**
*
**
*
*
**
*
*

Bouquet de F lore
Coccinea Speciosa
Corneille
Daviesii
Fanny
Hollandia
Ignaea Nova
Nancy Waterer
Narcissiflora
Pallas

-

helderrose met witte strepen, gele macule, laatbloeiend
oran je
rose, dubbelbloemi g
wit, gele vlek
donker purperrose, kleine bronzen macule, vroegbloeiend
oranje-geel, vroegbloeiend
karmijnrood, goudgele macule, laatbloeiend
goudgeel
zwavelgeel, dubbelbloemig
geranium-rood, oranje macule, vroeg

NIET AANBEVOLEN PONTISCHE AZALEA'S
Bartholo Lazzari
Cardinal
Dr. Chas. Baumann
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- geel, geel-oranje weerschijn, dubbelbloemig
- donkerrose, oranje getint
- karmijnrood, goudgele macule , gekarteld

Overtroffen door :
N arcissiflora
Ignaea Nova
Ignaea Nova

Azalea pontica-hybr. 'Coccinea Speciosa'

Fénélon
Gloria Mundi
Goldlack
Grandeur Triomphant e
Quentin Metsys
Raphael de Smet
Sang de Gentbrugge
Souv. du P rés. Carnot
Teniers
Unique

-

abrikoosgeel, dubbelbloemig
oranje
goudgeel
donker violetrose
donkerrose, du bbefbloemig
lichtrose, dubbelbloemig
rood
oranje, half-dubbel
lichtoranje, geel t ot abrikoosgeel, d ubbelbloemig
- oranje-geel

N arcissiflora
Coccinea Speciosa
Nancy ViTaterer
Fanny
Corneille
Corneille
Sat an (K . H.)
Coccinea speciosa
F reya (R.)
Nancy Waterer

Voor kleurbeschrij ving van andere niet aanbevolen pontische azalea's wordt verwezen
naar het boek Rhododendrons en Azalea's, blz. 164- 165.

AZALEA RUSTICA

De

in vele landen gerangschikt onder de (dubbelbloemi9e) PONTISCHEzijn een oude, beperkt in cultuur zijnde groep. Ze worden voornamelijk gekweekt voor de trek, daar de dubbele bloemen bij forceren vóór het blad uitkomen en deze
in getrokken toestand lang goed blijven.
Juist doordat ze alléén door veredeling kunnen worden gekweekt (vanzelfsprekend een
dure cultuur), is de v raag beperkt. Ze groeien lager en bossiger dan vele Pontische Azalea's
en zijn voor kleine tuinen waardevol, ook al door de opvallend t ere kleuren .
\Ve kunnen volstaan met een klein sortiment nl. 5 inplaats van de 10 aanbevolen cultivars
van 1954.
R USTICA AZALEA's-

AZALEA's -

AANBEVOLEN SORTIMENT
*
**
**
**

Azalea rustica 'Phébé'

Aida
- rose, lila getint, dubbelbloemig
Freya
- zalmkleurig met gele nuance, dubbelbloemig
Norma
- roserood met zalmkleurige gloed, dubbelbloemig
Phébé
- zwavelgeel, dubbelbloemig
* Velasquez - room wit, bleekrose genuanceerd
Voor de t rek zou men hieraan kunnen toevoegen de 'Knap H ill' Azalea Homebush (**) rose, dubbelbloemig, bolrond bouquet .

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS
Byron - wit, iets rose getint, verbloeit wit (als Velasquez)
Il Tasso - roserood met zalmkleurige gloed (In bloei gelijk aan 'Norma', bloeit 10
dagen v roeger)
Mécène - roomwit, bleek geel getint
Milton - r oomwit, verbloeit geheel wit (als Velasquez)
Murillo - karmijnrose met zalmkleurige gloed (groeit zeer zwak)
Phidias - licht oranjegeel
Ribera - zacht rose
Virgile - licht geel (als P hébé)
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