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GROOTENDORST

Azalea 'Gallipoli' (Rothschild)
Gouden Medaille; inzender fa. H. den Ouden & Zonen, Boskoop.
Grootbloemig, donkerrose (tangerine rose); grote, plat-open bloemen.

TENTOONSTELLING FLORA NOVA '66

Azalea 'Glowing Embers' (Waterer, Sons & Crisp)
Zilveren Medaille; inzenders fa. W. de Jong & Zonen, Le Feber & Co. N.V., H. den
Ouden & Zn., en W. J. Spaargaren, Boskoop.
Oranje-rood met oranje macule.

Tijdens de bloemententoonstelling "Flora Nova '66", gehouden te Bosko~p ~n ~~ril I ~66
werden vele nieuwigheden getoond. Deze werden door een Jury ~ekeur ; e dreron er
genoemde planten werden met een z ilv eren enjof gouden medarlle bekroon .

Azalea 'Golden Flare' (Metselaar)
Gouden Medaille; inzender A. C. H . Metselaar, Boskoop.
Enorm groot bouquet, goudge le bloemen met opvallend oranje-rode vlek. Een zaailing
van 'Aurea Grandiflora', (ten onrechte bekend als 'Altaclerensis'). De moederplant is een
hybride van R. malle X R . luteum (Azalea sinensis x Azalea pontica).
Verschillende van de Knap-Hill - Exbury Azaleas hebben "bloed" van deze twee ouders
Door de grote bloemen m et opvallende vlek een zeer waardevolle aanwinst in het sortiment

AZALEA'S
JAPANSE AZALEA'S:

Azalea 'Bycendron' (Ant. v. Eekeren)
Zilveren Medaille; inzender Lefeber & Co. N.V., Boskoop.
Een zalmrose bloeiende azalea, opvallend door de heldere kleur van de matig grote
bloemen. Import uit België.

Azalea 'Golden Sunset' (Waterer, Sóns & Crisp)

.

Azalea 'Christina' (Vuyk van Nes)
Zilveren Medaille; inzender fa . Vuyk van Nes, Boskoop.
selectie uit de kruising 'Florida' x 'Louise Gable', met dubbele donkerrose bloemen ,
tentoonstelling getoond onder Nr. S6 E 4. Goed bladhoudend; bladeren heldergroen .

Zilveren Medaille; inzenders fa. W. de Jong & Zonen, Le Feber & Co. N.V., en W. J.
Spaargaren, Boskoop.
Grootbloemig, zuiver diepgeel, niet opvallende oranje macule.

Azalea 'Peach Blossom' (Rotschild)
Zilveren Medaille; inzender Le Feber & Co. N.V., Boskoop.
Grootbloemig rose.

~;~e

Azalea 'Hirohito'
Zilveren Medaille ; inzender Otto & Zonen, Boskoop.
Een uit België geïmporteerde azalea met lichtrode, matig grote bloemen.

Azalea 'Royal Command' (Rothschild)
Gouden Medaille; inzenders fa . W. de Jong & Zonen, Le Feber & Co. N.V., Boskoop.
Vermiljoen-rode bloemen, in bloei getrokken oranj e-rood.

Azalea 'Johanna' (Vuyk van Nes)
Gouden Medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Geselecteerd uit de kruising 'Florida' x onbenaamde zaailing, tentoongesteld ond~r Nr.
SS B 1 1. Kleur van de bloemen dieprood ; enkelbloemig. Goed bladhoudend; bladeren rousgroen .

Azalea 'Sun Chariot' (Waterer, Sons & Crisp)
Gouden Medaille ; inzender fa . W. de Jong & Zonen, Boskoop.
Zeer mooie, gefranste, goudgele bloemen, zeer grote bloem (10 cm diameter). Werd door
de J ury gekozen als "de beste nieuwe azalea van de "Flora Nova '66".

Azalea 'Mimi' (Bunschoten)
Gouden Medaille; inzender Kwekerij Florex, Boskoop.
Zuiver rose, tamelijk grote bloemen. In de winterha~de :'Malvatica-groep" een opvallende,
laag- en breedgroeiende nieuwigheid, die zeer geschrkt rs voor de trek.

AZALEA MOLLIS:

Azalea mollis 'Bataaf Felix' (Felix & Dijkhuis)
Gouden Medaille; inzender Felix & Dijkhuis N.V., Boskoop.
Grootbloemige, zuiver diepgele bloemen; een forse groeier. Het resultaat van een kruising
van 'Anth . Koster' x rode zaailing) . Zou een verbetering kunnen zijn van de spintgevoelige 'Directeur Moerlands'.

AZALEA KNAP HILL- EXBURY:

Azalea 'Daybreak' (Waterer, Sous & Crisp)
Zilveren Medaille; inzenders fa . W. de Jong & Zn. en W.
Grootbloemig, oranje, rose getint.

J.

Spaargaren, Boskoop.

Azalea 'Debutante' (Waterer, Sons & Crisp)
Zilveren Medaille; inzender W. de Jong & Zonen, Boskoop.
Grootbloemig, karmijn-rose, kleine oranje macule.
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Azalea moUis 'Dinie Metselaar' (Metselaar)
Gouden Medaille; inzender A. C. H. Metselaar, Boskoop.
Grootbloemig rose, ingezonden op de tentoonstelling onder Nr. 8. Daar in de rose-bloeiende
mollis-azalea's slechts een zeer beperkt sortiment aanwezig is, kan een nieuwigheid in deze
kleur, die bovendien goed groeit ( !) de aandacht waard zijn . Keuringen " buiten" ill mei
zullen nodig zijn om de juiste waarde te bepalen.
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AZALEA VISCOSA-HYBRIDEN :

Azalea 'Arpège' (Proefstation)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation v .d. Boomkwekerij, Boskoop.
Een hybride van Azalea viscosa x Azalea mollis. Een dicht vertakte struik met diepgele
bloemen (H.C.C. 606/ 1 Chinees geel) bloemen 4- 4t cm in diameter ; 10 bloemen per t ros.
Bloeit laat, nl. eind mei tot begin juni. Een geurende azalea, de diepst geel gekleurde uit
dit sortiment (Getuigschrift van Verdienste 1965) .
Azalea 'Rosata' (Proefstation)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation v .d. Boomkwekerij, Boskoop.
Een hybride van Azalea viscoa x Azalea mollis. Breed-opgaande struik met donker karmijnrose bloemen (H .C.C. 27/2, magenta) met rode strepen; bloemdiameter 4t cm ; 10-11
bloemen per tros. Bloeit laat, nl. eind mei tot begin juni. Een geurende azalea met donkerrose bloemen. (Getuigschrift van Verdienste 1965) .

RHODODENDRON
Rhododendron davidsonianum 'Lucky Hit' (van Gelderen & de Wilde)
Gouden Medaille; inzenders fa. van Gelderen & de Wilde en fa. C. Es veld, Boskoop.
Bossig opgaande struik, afwijkend van de soort door de helder mauve-rose bloemen,
3- 4 cm diameter, met donkere macule in goed gesloten tros van 7- 9 bloemen. Voor het
eerst getoond en benaamd op de tentoonstelling.
TUINHYBRIDEN:

Rhododendron 'Anna Rose Whitney' (Whitney)
Gouden Medaille; inzender W. J. Spaargaren, Boskoop.
Een uit de Westkust van Noord-Amerika afkomstige, grootbloemige en grootbladige
hybride van R. griersoniamtm x 'Countess of Derby' met uitzonderlijk grote ( 11 cm
diameter) rose-rode bloemen. (H .C.C. 25/2 Bengaalsrose) . De tros heeft 18-20 (!)bloemen.
In Nederland niet voldoende winterhard.
Rhododendron 'Belle Heller, (Shammarello)
Zilveren Medaille; inzender fa. Brand & Zonen, Boskoop.
Een zeer winterharde hybride ('Cat awbiense Album' x witte Catawb. zaailing) uit N.
Amerika. Door de grote, gesloten tros, mooie witte bloemen met gele macule lijkt deze
Rhododendron een goede aanwinst . Bloeit einde mei. Forse plant met grote, donkergroene
bladeren.
Rhododendron 'Cavalier' (R. Henny)
Zilveren Medaille; inzender W. J. Spaargaren, Boskoop.
Een hybride uit Westelijk Noord-Amerika van 'Pygmalion' x 'Tally Ho' met int ensief
scharlaken-rode bloemen. Een lage, brede plant, jammer genoeg niet winterhard.
Rhododendron 'David' (Swaythling)
Gouden Medaille; inzender Proefstation v.d. Boomkwekerij , Boskoop.
Een Engelse kruising tussen 'Hugh Kost er' x neriiflor-vtm. De bloemen zijn diep bloedrood ; heeft een grote, stevige tros. Deze iets smalopgaande struik wordt in Engeland,
voornamelij k voor de kleur hoog gewaardeerd . (F.C.C. 1939, A. M. Wisley 1957).
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Rhododendron Dr. Ross (R. Henny)
Zilveren Medaille; inzender W . J. Spaargaren, Boskoop.
Deze uit de Westkust van Noord-Amerika geïmporteerde hybride tussen R. griersonianum
x 'Borde Hill' heeft prachtige, felrode bloemen in grote tros. Jammer genoeg niet winterhard.
Rhododendron 'Edward Dunn' (E. Ostbo)
Gouden Medaille; inzender W. J. Spaargaren, Boskoop.
Een uit de Westkust van Noord-Amerika afkomstige, grootbloemige (niet winterharde)
hybride. De losse tros heeft gele, oranje getinte bloemen. Een zeer opvallende nieuwigheid.
Rhododendron 'Elsie Straver' (Straver) ·
Gouden Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een selectie uit de "Campylocarpum-hybriden" met crème-gele, klokvormige bloemen in
tamelijk gesloten tros; goed blad.
Rhododendron 'Furnivall's Daugh!er' (Knap Hill Nurs.)
Gouden Medaille; inzender W. J. Spaargaren, Boskoop.
Een zeer opmerkelijke grootbloemige tuinhybride met prachtige "fuchsine-rose" (H.C.C.
627 /3) bloemen en opvallend donkerrode vlek; grote, stevige tros van IS bloemen. Volgens
inlichtingen zou deze hybride voor Nederland misschien voldoende winterhard zijn.
/
Rhododendron 'Pinnacle' (Shammarello)
Zilveren Medaille; inzender fa. Brand & Zonen, Boskoop.
Een Amerikaanse, zeer winterharde nieuwigheid in de "Catawbiense hybriden". Heeft
donkerrose bloemen in gesloten bouquet. Gedrongen groeiwijze.
Rhododendron 'Rijneveld' (Vuyk van Nes)
Gouden Medaille; inzender fa . Vuyk van Nes, Boskoop.
Een door Hobbie, Duitsland gewonnen hybride uit een kruising van de uit Japan afkomstige 'Metternianum' met een tuinhybride. De voor het eerst op de tentoonstelling benaamde 'Rijneveld ' heeft de meest compacte groeiwijze van deze hybriden; bloeit reeds
als jonge plant met 6-10 hangende, opvallend koraalrose bloemen per tros. Bloeitijd begin
mei. Is bijzonder winterhard.
Rhododendron 'Scintillation' (West Rose Nurs.)
Gouden Medaille; inzender Lefeber & Co. N.V., Boskoop.
Een onlangs in Amerika benaamde "Dexter Hybride", een groep winterharde Rhododendrons met R. fort~mei-bloed met grote bladeren. Door de zuiver lichtrose bloemen in
gesloten, stevige tros lijkt 'Scintillation' een zeer waardevolle aanvulling van het sortiment
winterharde tuinhybriden.
Rhododendron 'Spring Glow' (Felix & Dijkhuis)
Zilveren Medaille; inzender Felix & Dijkhuis N.V., Boskoop.
Deze grootbloemige hybride ('Marion' x 'Mrs. C.S. Sargent') heeft een gesloten tros van
16 bloemen; de kleur is dieprose. De bladeren zijn donkergroen. Geheel winterhard.
Rhododendron Nr. 13A (Adr. van Nes)
Zilveren Medaille; inzender fa. Adr. van Nes, Boskoop.
Een hybride van 'Max Sye' x 'Antoon van Welie'.
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REPENS HYBRIDEN:

Rhododendron 'Baden-Baden' (Hobbie)
Gouden Medaille; inzenders Lefeber & Co. N.V., Boskoop en fa. C. Esveld, Boskoop.
Eén van de vele Duitse "repens-hybriden" (Essex Scarlet X forrestii repens) met donker
scharlakenrode bloemen. De plant valt op door de goede compacte groeiwijze en donkergroene iets gegolfde bladeren. Schijnt goed winterhard te zijn.
Rhododendron 'Frühlingszauber' (Joh. Bruns)
Gouden Medaille; inzender fa. Gebr. Boer, Boskoop.
Een Duitse selectie uit Hobbie's kruising 'Essex Scarlet' X forrestii repens (Nr. IV) met
dieprode bloemen. Lijkt op 'Scarlet Wonder', groeit bossig; schijnt als jonge plant goed te
knoppen, is goed winterhard.

WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN:

Rhododendron 'April Shower' (van Wilgen)
Gouden Medaille; inzender van Wilgen's Kwekerijen, Boskoop.
Een laagblijvende plant, het resultaat van een kruisingtussen 'Wilgen 's Ruby' X williamsianum. De rose-rode bloemen (H.C.C. 21/1, karmiJn) ziJn klokvormig, 6-_7 cm .m
diameter; er zijn 7-10 bloemen per tros. Bloeitijd eind april- begin mei. (Getmgschnft
van Verdienste 1965).
Rhododendron 'Goerlitz' (J. Bruns)
Zilveren Medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Een nieuwigheid van de fa. Joh. Bruns, Bad Zwischenahn, Duitsland. Heeft een goed
gesloten tros ; zachtrose bloemen.
Rhododendron 'Karin' (Proefstation)
Gouden Medaille; inzender Proefstation v.d. Boomkwekerij, Boskoop.
Ontstaan uit de kruising 'Britannia' x williamsianum; een bolronde, compacte struik (na
10 jaar 70 cm hoog) . De betrekkelijk grote platschotelvormige bloer:nen i~ tross~n va~
8- 9 bijeen, zijn mooi rose (H.C.C. 625/ 1, Phlox-rose) en gefranst. Blo~tt. apnl- beg1~' me1.
De bladeren zijn ovaal, 5- 8 cm lang, dof donkergroen. Verkreeg de Zilveren Roos van
de "FLORA NOVA '66" als beste nieuwe harde Rhododendron.
Rhododendron 'Rothenburg' (J. Bruns)
Gouden Medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Een uit Duitsland afkomstige R. williamsianum-hybride met voor deze groep opvallend
grote, zuiverwitte bloemen in flinke, stevige tros. De bladeren zijn glimmend donkergroen.
Rhododendron 'Tibet' (Gebr. Boer)
Gouden Medaille; inzender fa. Gebr. Boer, Boskoop.
Een selectie uit Hobbie's kruising 'Bismarck' x williamsianum van Gebr. Boer, Boskoop.
Een winterharde, halfhoge, compacte struik; blad langwerpig ovaal, vlak, ronde voet ,
4-8 cm lang, knoppen rood. De bloemen zijn rose in knop, in bloei mooi wit. Knopt als
.
jonge plant goed.
Deze nieuwigheid werd reeds beschreven m Dendraflora 3, blz. 57.

HEESTERS

Cytisus 'Dukaat' (Proefstation)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation v.d. Boomkwekerij, Boskoop.
Geselecteerd uit F2 van kruising van Cytisus praecox x 'Burkwoodii'; tweekleurig geel,
dag lichtgeel (H.C.C. 60! (2, Primulageel), zwaarden hardgeel (H.C.C. 2, kanariegeel).
Een compacte, eivormige(!) plant met veel, betrekkelijk kleine bloemen. Winterhardheid
als de meeste Cytisus scoparius vormen. (Getuigschrift van Verdienste 1964).
Cytisus praecox 'Allgold' (A. G.
Gouden Medaille; inzender fa.
Een sport uit Cytisus praecox met
groeiwijze en winterhardheid gelijk

Brand)
F. J. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
diep geel (H.C.C. 3/ 1, kobaldgeel) gekleurde bloemen ;
aan C. praecox. (Getuigschrift Eerste Klas 1964).

Daphne roezereurn 'Ruby Glow' (van Klaveren)
Zilveren Medaille; inzender Jb . van Klaveren Wz., Boskoop.
Een selectie, vermeerderd door zaad, met grote, donker paarsrode bloemen.
Forsythia ovata 'Tetragold' (Proefstation)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation v.d. Boomkwekerij, Boskoop.
Een tetraploide Forsythia, een bossige brede plant vormend. De bloemen ZIJn 3 cm m
diameter, kleur diepgeeL (H.C.C. 3, kobaldgeel). Zeer winterhard.
Ilex aquifolium 'Alaska' (Nissen)
Zilveren Medaille; inzender Lefeber & Co ., N.V., Boskoop.
Een uit Duitsland geïmporteerde, kleinbladige cultivar, met scherpe doornen, die zeer
winterhard moet zijn.
Magnolia soulangeana 'Picture' (Wada)
Gouden Medaille; inzender fa. Otto & Zonen, Boskoop.
Een zeer sterk opgaand, groeiende cultivar met grote (25 cm doorsnede), wit met paarsrose
getinte bloemen. Bloeit reeds als jonge plant. Werd uit Japan geïmporteerd onder de
fou tieve naam M. demtdata 'Picture'.
Magnolia stellata 'Royal Star' (Vermeulen)
Zilveren Medaille; inzender fa. Gebr. Boer, Boskoop.
Een Amerikaanse aanwinst, forser groeiend dan de soort. De bloemen hebben 25-30 bloemblaadjes, ze verschijnen ongeveer 7- 10 dagen later, wat het voordeel heeft, dat er minder
kans op beschadiging door vroege nachtvorst is.
Malus 'Katherine' (Rochester Park)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation v.d. Boomkwekerij, Boskoop.
Een groenbladige, fors groeiende opgaande struik, geïmporteerd uit Amerika. De bloemen
half gevuld (10- 20 bloemblaadjes), zuiver wit, op sterretjes gelijkend. Eén van de weinige
Mahts cultivars, die goed in bloei getrokken kan worden.
Malus 'Rudolph' (Skinner)
Zilveren Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een zeer winterharde Malus uit Canada in het 'Hopa'-type. De grote, platte bloemen zijn
donkerrose ; ze verkleuren niet .
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Rubus tridel 'Benenden' (Ingram 1950)
Zilveren Medaille; inzender fa. W. J. Hooftman, Boskoop.
R~tb~ts tridel is een hybride van R. trilob~ts X deliciostts. In de tuin van Captain Collingwoo d
Ingram in Engeland ontstond uit deze kruising ( 1950) deze zeer goede kloon, die in 1963
tijdens de keuring van de R.H.S. een Eerste Klas Certifikaat verkreeg. 'Benenden' is een
grote struik, na 13 jaar 3 m hoog, met overhangende takken, in mei bedekt met massa's
prachtige, enkele witte bloemen, 5 cm in diameter.
Spiraea 'Snowwhite' (Skinner)
i Zilveren Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een hybride uit Canada tussen S. trichocarpa X trilobata. De struik heeft grotere, lichter
groene bladeren en iets grotere witte bloemen dan S. vanho'Uttei, waarop hij gelijkt. Uitzonderlijk winterhard.
Viburnum carlesii 'Aurora' (Slieve Donard)
Zilveren Medaille; inzender fa. W. J. Hooftman, Boskoop.
Een cultivar uit Ierland met meer rose getinte bloemen ; schijnt beter te groeien dan het in
Nederland gekweekte type.

KLIMPLANTEN
Clematis alpina 'Pamela Jackman' (Jackman)
Zilveren Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een nieuwigheid uit Engeland met lichtblauwe, voor de soort tamelijk grote bloemen in
april-mei. Zeer winterhard.
Clematis macropetala 'Rosy 0' Gready' (F. L. Skinner)
Zilveren Medaille; inzender fa . F. Fopma, Boskoop.
Een mooie rose bloeiende cultivar van C. macropetala, die onlangs uit Canada werd ingevoerd. Bloeit zeer vroeg in het voorjaar. Zeer winterhard.

P icea abies 'Frohburg' (Haller, Zwitserland)
Zilveren Medaille; inzender fa. C. Es veld, Boskoop.
Een treurvorm van het "inversa"-type, met goede, opgaande hoofdtak en slank afhangende
ZIJtakken.
Pin us mugo Nr. Mg (Drayer)
Zilveren Medaille; inzender fa. H. J. Drayer, Heemstede.
E:n vorm met zeer gedrongen groeiwijz~, korte, donkergroene naalden. De originele plant
v~as 20 cm hoog en 50 cm breed, zeer d1cht vertakt. Daar er nog weinig voorraad is, nog
met benaamd.
Pinu s pumila Nr. Kg I (Drayer)
Zilveren Medaille; inzender fa. H. J. Drayer, Heemstede.
Ontdekt in een tuin als kogelronde, oude plant van 150 cm hoogte, 150 cm in doorsnede.
Jonge scheuten hebben een opvallend roodbruine kleur. Daar hiervan nog slechts weinig
IS gekweekt IS hieraan nog geen naam gegeven.

!Je

Taxu s cuspidata Nr. A (Adr. van Nes)
Zilveren Medaille; inzender fa. Adr ~ van Nes, Boskoop.
Een breed-groeiende kloon met tamelijk vlakke vertakking en donkergroene naalden .
Taxus media 'Parade' (Vermeulen)
Gouden Medaille; inzenders W. J. Spaargaren en fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Een zuilvormige selectie uit Noord-Amerika, in groeiwijze het midden houdend tussen
Taxus baccata '~astigiata' en Taxus media 'Hicksii'. De plant groeit goed, is mooi donkergroen en zeer wmterhard. Op de tentoonstelling ingezonden onder Nr. 8
Thuja occidentalis zaailing (Boot)
Zilveren Medaille; inzender fa. Boot & Co., Boskoop.
Een compacte, heldergroene Thuja met een eivormige groeiwijze.

CONIFEREN
Cupressocyparis leylandii type H
Zilveren Medaille; inzender fa. W. J. Hooftman, Boskoop.
Deze voor ons nog nieuwe hybride van C~tpress~ts macrocarpa <j2 x Chamaecyparis nootkatensis () (de eerste niet, de tweede zeer winterhard) is een bijzonder snel groeiende,
winterharde conifeer uit Groot-Brittannië. De getoonde cultivar, een lichtgroene, zeer
forse opgaande boom is waarschijnlijk identiek aan C. leylandii 'Leighton Green'. H et
Proefstation te Boskoop heeft 4 klonen van deze hybriden; na keuring verschijnt binnenkort een uitvoerig overzicht over deze interessante hybriden.
Juniperus chinensis 'Rockery Gem' (Lefeber)
Zilveren Medaille; inzender Lefeber & Co. N.V., Boskoop.
Een platgroeiende, zeer dicht vertakte Juniperus, die misschien de plaats in kan nemen
van de ziekelijke J~miper'Us sabina 'Tamariscifolia'; groeit iets hoger.
Larix decidua 'Repens'
Gouden Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.
Een oude kruipvorm, (beschreven in 1836) waarvan onlangs een exemplaar werd ontdekt
in een tuin te Boskoop van 250 cm doorsnede en 50 cm hoogte. Maakt lange takken, plat
over de grond; heeft géén neiging tot het maken van een kopscheut. Naalden 3-4 cm,
grijsgroen. Een interessante, moeilijk te kweken vorm.
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ROZEN
TREKROZEN:
Roos 'Coral Princess' (Jackson & Perkins)
Gouden Medaille; inzender fa. Jan Spek, Boskoop.
Een H. T. roos met koraalrode bloemen, speciaal geschikt voor de kas (trek).
Roos 'Seventeen' (Jackson & Perkins)
Zilveren Medaille; inzender fa. Jan Spek, Boskoop.
Een
" F~oribunda" roos met lichtrose bloemen. Schijnt geschikt te zijn voor kas- en buitenb eplantll1g.
Roos 'Sonora' (Jackson & Perkins)
Zilveren Medaille; inzender fa. Jan Spek, Boskoop.
Een " Floribunda" roos met geel getinte, rose bloemen, aanbevolen voor de kas .
Roos 'Zorina' (J ackson & Perkins)
Gouden Medaille; inzender fa . Jan Spek, Boskoop.
Een meuwigheid m
· d e "F'l on·b un d a- Garnette " groep, oranJe-rood
·
.
d e I<as.
' speCiaal geschikt voor
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PARKROZEN :

Rosa 'Dr. F. L. Skinner' (Fopma)
Gouden Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een nieuwe parkroos van ongeveer ISO cm, ontstaan uit de kruising 'Joanna Hill' x
R. spinossisima altaica. De grote bloemen zijn crème-wit, geheel dubbel. Een door Skinner,
Dropmore Man., Canada gewonnen nieuwigheid, in de handel gebracht door de firma
F. Fopma, Boskoop.
Rosa 'Thérèse Bugnet' (Bugnet)
Zilveren Medaille ; inzender fa. F . Fopma, Boskoop.
Een uit Edmonton, Alta ., Canada afkomstige, zeer winterharde parkroos ('Betty E land' x
rugosa-hybride) . Groeit ongeveer I 00 cm hoog en heeft dezelfde rode takken als 'Betty
E land'. De bloemen zijn dubbel rose ; iets doorbloeiend.
Rosa 'Wasagaming' (F. L. Skinner)
Zilveren Medaille; inzender fa. F. Fopma, Boskoop.
Een zeer winterharde parkroos uit Canada ; groeit ongeveer 100 cm. De geurende bloemen
zijn geheel dubbel, zacht zalmrose.
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