P . DE VoGEL

KEURINGEN 1966

Onderstaande ter keuring aangeboden nieuwigheden zijn door de Keurings Commissie van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1966 bekroond met
de daarbij vermelde getuigschriften.

Azalea 'Golden Flare'
Getuigschrift Eerste Klas.
WINNER: A. C. H. Metselaar, Boskoop.
HERKOMST: zaailing.
GROEIWIJZE: breed en fo rs.
BLOEMEN : goudgeel (H.C.C. 4/ 1, citroengeel), honingmerk groot, oranjero od (H. C. C.
11 / 1, goudbloem-oranje) , diameter 6 tot 6i cm, onderste bloembladeren omgeslagen ;
12-1 4 bloemen per tros.
BLOEI : m idden vroeg: 15-25 mei.
Deze azalea is waarschijnlijk een zaailing van Azalea 'Aurea Grandiflora', die in Nederland
bekend is onder de onjuist e naam 'Alt aclarensis' . Gezien de afkomst van laatstgenoemde,
namelijk uit A . sinensis x pontica en de grote bloemtros, lijkt indeling onder de Knap
Hill-Exbury groep, waarin dergelijke hybriden nu worden gehouden, de meest juiste.
Buddleia weyeriana 'Sungold'
Getuigschrift van Verdienste.
WIN NER: P. G. Zwijnen burg, R eeuwij k.
HE RKOMST: sport uit Buddleia weyeriana 'Golden Glow' .
GROEIWIJZE : breed opgaand.
BLADEREN: 10 tot 16 cm lang, 4 tot 6 cm breed, bovenzijde donker groen, onderzijde
zilvergrijs.
BLOEMEN: di eporanje (H.C.C. 606, Chinees geel), naar centrum or anjegeel (H.C.C. 9,
manderijnoranje) : bloemen in bolvormige bloeiwijze van 2i-3 cm diameter, die gerangschikt zijn tot losse pluimen van 12-15 cm lengte.
In Nederland niet winterhard .
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold'
Getuigschrift van Verdienste.
WIN NER: J. Maks, Dedemsvaart.
I:--IGEZONDEN DOOR: S. C. v .d. Wilt, Boskoop.
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'.
BESCHRIJVING: breed-piramidaal opgaand als Chamaecyparis laws. 'Alumii', doch iets
compacter ; helderg eel, n aar binnen t oe overgaand blauwachtig geelgroen .
Deze nieuwe gele Chamaecyparis lij kt voldoende winterhard.

NAAMSVERANDERING
Azalea (japanse) 'Lily Marleen'
Keuring 1965 (Dendroflora 3, blz. 73) . De naam 'Marlene Vuyk' voor de nieuwe Japanse
Azalea (Vuyk Nr. 52 C 3) moet worden veranderd in 'Lily Marleen' . Deze azalea was nog
niet in de handel gegeven en nog niet onder de eerstgenoemde naam geregistreerd.
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