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GROGTENDORST

JAPANSE AZALEA'S

De naam "Japanse Azalea's" wordt gegeven aan de min of meer bladhoudende Azalea's,
ontstaan uit kruisingen van de in Ja pan inheemse soorten uit de reeks OBTUSUM, voornamelijk Rhododendron kaempferi, kiusianum, mucronatum, obtusum en yedoense, terwijl in enkele
cultivars (o.a. de "Vuykiana" groep) ook bloed zit van de 'lndica' azalea (Rhododendron
simsii ) en de 'Macrantha' azalea (Rhododendron indicum).
In mijn boek "Rhododendrons en Azalea's" worden verschillende groepen nog apart benaamd, nl. de kleinbloemige KURUME, de grootbloemige MALVATICA X KAEMPFERI en
VUY KIANA hybriden. Uit Amerika kwamen vele cultivars van GLENDALE en GABLE hybriden
naar Nederland, welke op een enkele uitzondering na weer verdwenen.
Door het onderling kruisen zijn de verschillen vervaagd. In dit rapport zijn de oude groeperingen niet meer gehandhaafd; in de beschrijvingen is aangegeven of de planten kleine,
middelgrote, grote of zeer gro.te bloemen hebben . De groeiwijze, voornamelijk bezien aan
kleinere planten, is zo veel mogelijk aangegeven.

JAPANSE AZALEA's VOOR BUITENBEPLANTING
1\EU RINGEN. In het voorjaar van 1966 is een uitgezocht sortiment van 90 cultivars en wel
van elke cultivar 3 exemplaren in de sortimentstuin van het Proefstation te Boskoop aangeplant. Deze hebben zich alle zeer goed ontwikkeld. In het voorjaar van 1967 en 1968 is het
gehele sortiment door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen gekeurd. In het kader van de, om economische redenen gewenste sortimentsbeperking zijn vele cultivars op de lij st van "niet aanbevolen cultivars" geplaatst, omdat ze
teveel geleken op andere, iets mooiere cultivars. Tenslotte is een sortiment van 43 cultivars
met *** (= uitstekend), ** (= zeer goed) en * (= goed) uitgekozen . In het hier volgende
rapport is bij vele niet goedgekeurde variëteiten aangegeven, door welke andere deze zijn
overtroffen.

Zeer vele Japanse Azalea's, vooral iets oudere planten, kunnen normale
Xederlandse winters goed doorstaan, mits in goede, vochthoudende, zure grond geplant.
Daar nu overal zeer gemakkelijk uitstekend voor de groei geschikte tuinturf gekocht kan
worden is het te hopen, dat deze prachtige voorjaarsbloeiers meer en meer in tuinen zullen
worden geplant.
WI"--TERHARDHEID.

Yoor export naar noordelijke streken zijn voor tuinbeplanting eigenlijk alleen de cultivars
aan te bevelen, die in het rapport met AA-A zijn gemerkt. Zogenaamde ijzerharde Japanse
Azalea's (hardheid AA) in aanvaardbare kwaliteit wat betreft bloemkleur, zijn er nog niet.
De twee dwergvormen, 'Alpina' en 'Multiflora', waarschijnlijk afkomstig van hoog gelegen
bergen in Ja pan worden in Noord-Duitsland gebruikt voor kruisingsdoeleinden, tot nog toe
echter zonder goed resultaat.

JAPANSE AZALEA's VOOR DE TREK
Japanse Azalea's worden, naast de 'Indica' azalea's, in groten getale in bloei getrokken.
Een nog niet voldoende naar voren gebrachte eigenschap van de Japanse Azalea's is, dat
ze na de bloei in de tuin kunnen worden geplant, waar ze ~ mits de samenstelling van de
grond goed is ~ nog vele jaren als tuinplant dienst kunnen doen.
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KEURINGSRAPPORT

In het algemeen kan men zeggen, dat het in bloei trekken van Japanse Azalea's de beste
financiële uitkomsten geeft in de maanden maart-april, als het merendeel van de "Indica's"
van de markt verdwenen is. In die t ijd is ook de trekduur het kortst. Wel is het raadzaam
de te trekken planten reeds in het najaar in de koude kas te bewaren.

WAARDERI NG:

voor buitenbeplanting: * * * = uitstekend
* * = zeer goed
*=goed
s = voor speciale doeleinden
(in dit rapport voor zacht klimaat)
o = kan vervallen

In 1968 zijn in de kassen van het Proefstation voor de Boomkwekerij twee trekproeven
gehouden. Om na t e gaan of er in het sortiment cultivars voorkomen, die reeds zéér vroeg
in bloei getrokken kunnen worden, is de eerste groep van 68 variëteiten reeds 2 januari in
de kas geplaat st; deze waren in november opgepot. Zoals verwacht werd was dit tijdstip
voor het merendeel t e vroeg. Gekeurd werd op 26 januari en 2 februari.
Een tweede groep met dezelfde cultivars, alsmede 'Palestrina' en 'Spring Beauty' werd op
20 februari in de kas gebracht. Ook deze waren in november opgepot. Deze serie werd gekeurd op 19 maart en 28 maart.

FFF = uitstekend om te forceren
FF = zeer goed om te forceren
F = goed om te forceren
+ = minder geschikt om te forceren

voor de trek:

Het resultaat van deze trekproeven is als volgt:
FFF = uitstekend om in bloei te forceren
FF = zeer goed om in bloei t e forceren
F = goed om in bloei t e forceren
+ = niet geschikt voor de trek op dit vroege tijdstip
2 ja n uari
t ot
I fe bruari

+
+
+

FF

+
+
+
+

F
FFF
FFF

F
FF
F

+
F 1)

F
FFF

FF

F
FF
FFF
FF
FF

FF
F
FF

+

F
FF
FF
F

3)

FFF
FF
F
FFF
FF
FFF
FFF

+
+
+
F

WINTERHARDHEID :

F

+
+

FFF

20 februari
tot
en
19/3
28/3

F

F
FF 1)
F 1)

F

2)

Adonis
Aladdin
Beethoven
Blaauw's Pink
Campfire
Christina
Double Beauty
Esmeralda
Explorer
Favorite
Fedora
Hino-crimson
Lilac Time
Mimi
Moederkensdag

-

Orange Beauty
Palestrina
Polar Bear
Purple Splendor
Silvester
Spring Beauty
Stewartst onian
Victorine Hefting Vuyk's Rosyred
Vuyk's Scarlet
Vuyk's 52 D 7
Wuyt's Carmine

-

wit, kleinbloemig
geranium-lakrood, kleinbloemig
mauve-lila, grootbloemig
zalmkleurig rose, kleinbloemig
dieprood, middelgrote bloemen
karmijn, zeer grootbloemig
diep karmijnrose, grootbloemig
lichtrose, kleinbloemig
karmijnrose, kleinbloemig
dieprose, middelgrote bloemen
dieprose, grootbloemig
diep karmijnrood, kleinbloemig
dieplila, grootbloemig
zuiver rose, grootbloemig
diep karmijnrood, middelgrote
bloemen
zachtoranj e, middelgrote bloemen
ivoorwit, grootbloemig
wit, middelgrote bloemen
paars, grootbloemig
rose, kleinbloemig
rose, middelgrot e bloemen
diep oranjerood, kleinbloemig
dieprose, middelgrote bloemen
bengaals-rose, zeer grootbl.
dieprood, zeer grootbloemig
diep karmijnrose, zeer grote,
gevulde bloemen
helder karmijnrood, grote
bloemen

1) 'Campfire', 'Christina' e n 'Pola r Bear' waren b ij eerste trekproef pas 7 februari goed.
2 ) 'Mimi' is bij late tre k b ij zond er lang houdbaar.
3) ' Silvester' ka n m e t goed resu ltaat nog vroeger in b loei getrokke n worde n.
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V=
M=
M-L =
L =
zL =

BLOEITIJDEN :

AFKORTI NGEN:

vroeg
midden
middellaat
laat
zéér laat

1- 15 mei
15-25 mei
20-30 mei
25 mei-5 juni
nà 5 juni

AA = tegen zeer strenge winters
bestand (ijzerhard)
A = tegen normale Nederlandse
/
winters best and
B = kan in normale winters lijden
C =zacht
F. & D . = Felix & Dijkhuis
d . Ouden = H. den Ouden & Zoon;
v. Nes = C. B. van Nes & Zonen
Vuyk = Vuyk van Nes
B loeitijd

Trek Buiten

Addy Wery (A)

1)

+

***

F

**

Adonis (A)

-

F

**

Aladdin (A)

-

+

*

Alice (A)

-

+

s

Alpina (AA)

+

*

Amoena (AA-A)

-

+

*

Anny (A)

-

FF

***

Beethoven (A)

diep vermilj oenrood, klein-bloe- l V
mig; breed-opgaande groetwijze
wit, dubbele bloemkroon, ge- V- M
franste, matig grote bloemen; compact e groeiwijze
geranium-lakrood, kleinbloeV
mig; opgaande groeiwij ze
V-M
dofrood, donkere macule,
grootbloemig; opgaande
groeiwijze
paars, zeer kleine bloemen;
L
goed bladhoudend, dwergstruikj e
paars, dubbele bloemkroon, V-M
kleinbloemig; lage, brede
groeiwijze
oranj erood, grootbloemig; op- V-M
gaande groeiwijze
•
mauve-lila , grootbloemig; forM
se, brede groeiwij ze

\ \Tinner:

d . Ouden

F . & D.
Rage
v . Nes

Japan
v . Nes
Vuyk

1) Als jonge p lant m inder winterhard.
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Tre k Buite n

+
FF

+
F

FFF

+
FFF

+
F

FF

FFF
FF

+
FF

+
+
+
+

- helder rose, donker midden,
middelgrote bloemen; opgaande groeiwijze
** Blaauw's Pink (A- B) - zalmkleurig rose, lichtere nuances, dubbele bloemkroon,
kleinbloemig ; opgaande
groeiWIJZe
- paars, grootbloemig, opgaande
* Blauer Donau (A)
groeiwijze
(Blue Danube)
- dieprood, dubbele bloemkroon
*** Campfire (AA- A)
middelgrote bloemen; losse,
(syn. Hino-scarlet)
breed-opgaande groeiwij ze;
zeer lang houdbaar
- karmijn, gevuldbloemig, zeer
*** Christina (A)
grootbloemig; brede groeiwij ze, goed bladhoudend
* Christmas Cheer (A- B) - karmijnrood, kleinbloemig; lage, compacte groeiwijze,
bladhoudend
- diep karmijnrose, gevulde,
o Double Beauty (B- C)
hangende bloemen, grootbloemig; brede groeiwijze
** Dr. W . F. Wery (A- B) - donkerrose, grootbloemig; brede groeiwijze
rose, middelgrote bloemen;
* Ennepe (A)
opgaande groeiwijze
- lichtrose, kleinbloemig;
o Esmeralda (B)
lage, brede groeiwijze
karmijnrose, donker midden,
* Explorer (A)
kleinbloemig; compacte,
brede groeiwijze
- dieprose, middelgrote bloemen ;
** Favorite (AA- A)
brede groeiwijze
- dieprose, grootbloemig; forse,
*** Fedora (AA- A)
opgaande groeiwijze
- lichtrood met vermiljoen gloed,
s** F lorida (B-C) 2)
grote gevulde bloemen; brede
groeiwijze, bladhoudend
- diep karmijnrood, kleinbloe*** Hino-crimson (A)
mig; compacte, brede groeiwij ze; bladhoudend
- zie 'Campfire'
H ino-scarlet
- rood, middelgrote bloemen;
* J ohn Cairns (A) 3)
brede, compacte groeiwijze
- donkerrose, grootbloemig; op*** Kathleen (AA- A)
gaande groeiwijze
- karmijn, zeer kleine bloemen;
s Kermesina (AA- A)
zeer laag, bladhoudend
dwergstruikje
s* Koningin Wilhelmina - diep vermiljoenrood, groot(B) 1)
bloemig; breed-opgaande
groeiWIJze

** Betty (A)

Bloeitijd

Winner :

V- M

v . Nes

M

Blaauw

M

(België)

V- M

Gable
(U.S. A.)

M

Vuyk

V

Japan

M

Vuyk

M-L

Vuyk

M

Arends

V- M
V- M

KoppeSchaar
(België)

V

v. Nes

V- M

v. Nes

M- L

Vuyk

V

AZALEA FAVORITE

AZALEA STEWARTSTOWNIAN

Vermeulen
(U.S.A.)

V-M

Endtz

V- M

v. Nes

M- L

M-L

Vuyk

1) Als jonge plant minder winterhard.
2 ) Knopt niet gemakkelijk, tamelijk zacht.
3) Vormt slecht a ls kleine plant, slechte kluit.
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AZALEA LILAC TIME

AZALEA KATHLEEN

AZALEA VUYK'S SCARLET

Bloeitijd

T rek Buiten

- dieplila, grootbloemig; brede ! V-M
F *** Lilac Time (A)
I
groeiWIJZe
V
- diep bengaalsrose, kleinbloe+ * Little Beauty (B)
mig, dubbele bloemkroon;
compacte, lage groeiwijze
diep bengaalsrose, kleine geM
Lily Marleen (AA- A)
*
+
franste, gevulde bloemen;
brede, losse groeiwijze
zL
mauve-lila, zeer grootbloemig;
Mahler
(B)
+ *
brede groeiwijze
zuiver rose, grootbloemig; breM
FF
* Mimi (B)
de groeiwijze
diep karmijnrood, middelgroM
F ** Moederkensdag (A)
te,
gevulde
bloemen;
com~
(Mother's Day)
pacte brede groeiwijze; bladhoudend
zie
Noordtiana
mucronata N oordtiana
M
lichtpaars,
zeer kleine bloeMultiflora
(AA)
+ s
men; bladhoudend dwergstruikje
M
- wit, grootbloemig; opgaande
Noordtiana
(A)
+ *
groeiWIJZe
V
F
* Orange Beauty (AA-A) - zacht oranje, middelgrote bloemen; brede groeiwijze (ver-

Winner :
1

1

1

1

AZALEA GIBRALTAR

AZALEA SATAN

langt schaduw)
FF

AZALEA PERSIL

AZALEA KLONDYKE

***

Palestrina (AA- A)

- ivoorwit, groene macule, grootbloemig; forse, opgaande
groeiwijze
- wit, dubbele bloemkroon, midFF ** Polar Bear (AA- A)
delgrote bloemen; opgaande,
compacte groeiwijze
Prins
Bernhard
(B-C)
4)
vermilj oenrood, grootbloemig;
+ s**
brede, compacte groeiwijze
Purple Splendor (AA-A) - paars, donker midden, grote
F
**
gefranste bloemen met dubbele
kroon; opgaande groeiwijze
- zalmkleurig rose, middelgrote
Royal
Pink
(A)
+ *
bloemen; brede groeiwij ze
lichtrose, middelgrote bloeSchubert
(AAA)
*
men; brede, losse groeiwij ze
oranjerood,
grootbloemig; bre* Sibelius (A) 3)
de groeiwijze
- rose, donker midden, kleino Silvester (A)
FFF
bloemig; brede groeiwijze
rose met vermiljoen gloed;
Spring
Beauty
(A)
0
FF
middelgrote bloemen; brede
groeiwijze; bladhoudend
- diep oranjerood, kleinbloemig;
F
** Stewartstonian
forse, brede groeiwijze (ver(AA- A)

+
+

langt schaduw)

FFF ***

Victorine Hefting (A)

- dieprose, zeer rijkbloeiend,
middelgrote bloemen; brede
groeiwijze

M

V- M

M

Endtz
Vuyk

Vuyk

Vuyk
Bunschoten
van
Hecke
(België)

Japan
v. Nes

Vuyk

Pryor
(U.S.A.)
Vuyk

V- M

Gable
(U.S.A .)

V

(België)

M

Vuyk

M

Vuyk

zV

Proefst.

M

d. Ouden

V

Gable
(U.S.A .)

V- M

A dr.

v. Nes

3) Heeft slechte kluit.
4) B ij zonder mooi, voor Nederland tamelijk zach t .
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AZALEA GOLDEN SUNSET

Trek Buiten

Bloeitijd

FF

s**

Vuyk's Rosyred (B- C) 4)

FFF

***

Vuyk's Scarlet (A- B)

+

**

FFF

0

Vuyk Nr. 52 D 7 (A)

-

F

*

Wuyt's Carmine (A)

-

-

Vuyk Nr. 52 B 1 (A- B) -

bengaalsrose, zeer grootbloemig; brede groeiwijze, bladhoudend
dieprood, zeer grootbloemig;
brede groeiwijze, bladhoudend
diep oranjerood, grote gevulde
bloemen: compacte brede
groeiwijze: bladhoudend
(verlangt schaduw)
diep karmijnrose, zeer grote,
gevulde bloemen : brede
groeiwijze: bladhoudend
helder karmijnrood, grote, gefranste bloemen : opgaande
groeiWIJze

Winner:

M

Vuyk

V- M

Vuyk

M

Vuyk

M

Vuyk

V

Wuyt
(België)

NIET AANBEVOLEN JAPANSE AZALEA's

Overtroffen door:

Orange King (A)
Prinses J uliana (B- C)
Purple Triumph (B-C)
Red Bird (A)
Rosebud (A)
Royalty (A)
Sikorsky
Sakata Red (A- B)
Salmon King (A)
Snow (B)
Sunrise (A)
Swansong (A)
Toreador (Leontientje)
White Lady (A)
Willy (AA- A)
Wintertime (A)
Y edoense (AA)
(Yodogawa)

-

oranjerood, middelgroot (M)
oranje, grootbloemig (M)
dieppurper, (M)
oranjerood, kleinbloemig (M)
zilverrose, dubbel, kleinbloemig (V- M)
paars, dubb . bloemkroon, grootbloemig (M)
oranjerood (L)
rood, kleinbloemig (V)
zalmkleurig oranje (M)
wit, dubbele bloemkroon, kleinbloemig (V)
dieprood, grootbloemig (M)
wit, grootbloemig (L)
karmijnrose, kleinbloemig (V)
wit, middelgroot (M)
helderrose, middelgroot (V)
zachtoranje, kleinbloemig (V)
paars, geheel gevuld(V -M)

John Cairns
Orange Beauty
Addy Wery
Purple Splendor

Orange Beauty
Adonis
Jolm Cairns
Noordtiana
Victorine Hefting
Adonis
Betty
Orange Beauty

Overtroffen door:

Annamaria (A)
Benigiri (B)
Brazier (A)
Buccaneer (A)
Bycendron (A)
Cameo (?)
Chopin (B)
Deseree (AA-A)
Diana (A)
Elizabeth (A)
Eureka (A)

-

Fidelio (A)
Gretchen (AA-A)
Hatsugiri (A)
Helena (A)

-

Herbert (AA-A)

-

Hinodegiri (A-B)
Hinomayo (B)
H. Whitelegg (A)
!sabel (B)
J ames Gable (AA-A)

-

J ohann Strauss (AA- A)
Ledifolia Alba
Leo (B)
Malvatica (A)
Maxwellii (A)
Mozart (A)
Myosotis
Mucronata (A-B)
(Ledifolia Alba)
Oberon (AA-A)

-

wit, middelgrote bloemen (M)
rood, kleinbloemig (zV)
karmijnrose, kleinbloemig (V- M)
oranjerood, donkere macule,groot bloemig (L)
dieprose, grootbloemig (V-M)
lichtpaars, middelgrote bloemen (V-M)
donkerrose, grootbloemig (M-L)
wit, grootbloemig (M)
zalmkleurig rose, kleinbloemig (V-M)
zacht zalmkleurig rose, grootbloemig (M)
lichtrose, dubbele bloemkroon, kleinbloemig
(V- M)
donkerrose, grootbloemig (V)
donkermauve, grootbloemig (V)
paars, zeer kleine bloemen (V)
rose, dubbele bloemkroon, kleinbloemig
(V- M)
paars, dubbele bloemkroon, grootbloemig
(V-M)
licht karmijnrood, kleinbloemig (V)
zachtrose, kleinbloemig (V)
diep roserood (V)
lichtrose, kleinbloemig (V-M)
dieprood, dubbele bloemkroon, kleinbloemig
(V- M)
donkerrose, donkker midden (M)
zie Mucronata
dof oranje, grootbloemig (L)
mauve, grootbloemig (V)
karmijn, grootbloemig (M-L)
rose, grootbloemig (V-M)
paars, dieper midden, kleinbloemig (V-M)
wit, middelgroot (M)

- lichtrose, middelgroot (L)

Adonis
Hino-crimson
Lily Marleen
Fedora
Beethoven
Dr. W. F. Wery
Noordtiana
Blaauw's Pink
Blaauw's Pink
Kathleen
Beethoven
Blaauw's Pink
Purple Splendor
Hino-crimson
Victorine Hefting
Kathleen
Blaauw's Pink
Campfire

SUMMARY
A large assortiment of so-called J apanese Azaleas - sametimes ref~rred to as evergreen Azaleas
has been planted two yea1's ago in the trial grounds of the Expenmental Statzon at Boskoop.
In this report merit stars (***-excellent, ** -very good, *-good, o-not worthy of cultt~atwn)
have been given by the Selection Committee of the Royal Boskoop Nurserymen Assoctatwn.
H ardiness is of great importance for use of these plants outdoors, nat only in H ollan~, but also
in Continental Europe, as a large percentage of the plants is exported. The hardmess rates
(AA-"Ironclad", A -hardy in Holland and B -needs proteetion in Holland) have been added, as
well as flowering time.
In ]anuary r968 and again in February, a selected group of cultivars.w~s forc~d into flower.
A separate listing (page 38) gives the results of these trials . Those vanettes, suûable for early
forcing - in blaam about February Ist after jour weeks in the greenhouse - are ~tarked FFF
(= excellent), FF (= very good) and F (= good). A nother group has been placed m the greenhouse on February 2oth and was in flower between March I9th and March 29th. The same F
symbols have been given to the varieties at that time.
The symbols··V = early, V-M = early- midseason, M = midseason, M-L .= midseason to
late and L = late, refer to the flowering time outdoors, see page 39, referrzng to the Dutch
climate.

Kathleen

Beethoven
Schubert
Amoena
Noordtiana
Schubert

............_____________________
4) Voor Nederland tamelijk zacht.
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