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KEURINGEN 1967

Onderstaande t er keuring aangeboden nieuwigheden zij n door de Keurings Commissie van
de Koninklij ke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1967 bekroond met
de daarbij vermelde getuigschriften.

Chamaecyparis law soniana 'Blue Surprise'
Getuigschrift van Verdienste.
r:--JGEZONDEN DOOR : Anth. P . J. de Beer, Tilburg.
HERKOMST : selectie uit zaailingen .
GROEIWIJZE : dicht kegelvor mig opgaand; twijgjes opgaand, ster k vertakt .
BLADEREN : opvallend blauwgrijs, naald-vormig. kruisgewijs overstaand, 3- 6(-9) mm lang,
0.75- 1.5 mm breed , dun en scherp.
Deze nieuwe blauwe Chamaecypaiis lijkt voldoende winterhard. Hij is evenals 'E llwoodii'
een jeugdvorm ; groeit betrekkelijk vlug en t och compact .

Harnamelis m ollis 'Sunburst'
Getuigschrift van Verdienste
WIN NER: D. Veerman J r. , Boskoop.
HERKOMST: Selectie uit zaailingen .
GROEIWIJZE : vrij breed-opgaand, goed verta kt.
BLADEREN : 9 tot 1 1 cm lang, 8,5 t ot 9,5 cm breed, onderzijde behaard; blijven in de winter
gedeeltelijk in verdroogde t oestand aan de plant.
BLOEMEN: l i c h t c i troengeel (H. C.C. 602, Mimosa-geel) in 3 tot 4 bloemige bundels;
bloemblaadj es 20 tot 21 mm lang, 2 mm breed; kelkblaadjes licht roodbruin gekleurd.
Een fors groeiende, winterharde plant met grote, licht citroengele bloemen in de winter.

Picea abies 'Little Gem'
Getuigschrift Eerste Klas.
WI NNER : F . J. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
HERKOMST: Sport uit Picea abies 'N idiformis' .
GROEIWIJZE: kleine dwergvorm; een kussen vormige, zeer compacte plant ; twijgen spreidend
en iets schuin-opgaand.
BLADEREN: groen, zeer dicht op elkaar staand, 2 tot 5 mm lang, zeer dun.
Zou een miniat uur ' Nidiformis' kunnen worden genoemd .

Picea glauca 'Alberta Globe'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: C. Streng J z., Boskoop.
HERKOMST: sport uit Picea glauca 'Conica'.
GROEIWIJZE : bolvormige dwergvorm .
BLADEREN : groen, 6 t ot 9 mm la ng, dun als 'Conica' .
Een goed groeiende bolvorm van de bekende P icea glauca 'Conica' (syn. P icea albertiana
'Conica') .
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Rhododendron 'Dr. Tjebbes'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: C. A. van den Akker, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit onbekende ouders.
GROEIWIJZE: vrij breed opgaand.
BLADEREN : donkergroen, onderzijde lichtgroen, 12 tot 14 cm lang, 5~6 cm breed.
BLOEMEN: karmijnrood (H.C.C. 629/ 1, Roseine Purper), verkleurt tot karmijnrose, zeer
groot donkerbruin honingmerk; bloem diameter 9 tot 9,5 cm, 14 tot 16 bloemen per
knop.
BLOEITIJD: einde mei~begin juni.
Forse plant, die goed knop zet; schijnt zéér winterhard te zijn.

Taxus baccata 'Raket'
Getuigschrift van Verdienste.
W I NNER: W . Haalboom, Driebergen.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROE IWIJZE: vrij dicht, breed-pyramidaal.
BLADEREN : donkergroen, onderzijde lichtgroen, I ,5 tot 2 cm lang, 2 tot 2,5 mm breed.
Forse plant, door smalle groei ook zeer geschikt voor hagen.

Taxus baccata 'Summergold'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: J. V. Ravensberg, Hazerswoude.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: bijna plat met iets schuin opgaande spreidende takken .
BLADEREN: 2 tot 3 cm lang, 2 tot 3 mm breed, enigszins sikkelvormig, aan de randen geel,
naar het midden groen, in de zomer grootste deel van het blad geel; verbranden niet bij
felle zon.
Goed groeiende brede plant met vooral in de zomer mooie gele kleur.

NAAMSVERANDERING
Rhododendron 'April Glow' (Rhod. williamsianum hybride)
Keuring 1965 (Dendroflora 3, blz. 74). De naam 'April Show er' moet worden veranderd in
'April Glow', daar eerstgenoemde naam in 1965 reeds in de "International Rhododendron
Register" voor een andere Rhododendron was ingeschreven.

TENTOONSTELLING FLORA NOVA '66
Toevoeging:

Picea pungens glauca Nr. 1 (Boot & Co. N .V.)
Gouden Medaille; inzender Boot & Co. N.V., Boskoop.
Een compact groeiende dwergvorm van de "Blauwe Spar" met blauwe naalden, grover in
groei dan de bekende Picea pungens 'Glauca Compacta'; heeft niet de neiging om een
"kop" te maken zoals laatstgenoemde; heeft kleine naalden. Uit Duitsland geïmporteerd;
nog niet in de handel.
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