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N K MIMOSA' (F elix & Dijkhuis N.V.)
. .
l
3
I Bloemen : 6- 8 per tros; smal buis- t ot trechtervorm~g, 4 cm ~~ diame~er,d er(~ ~n~,
binnenkant z ee r lic h t r ose (H .C.C. 627/3), bmtenkant 1ets don er er
· · ·

~: /~{~u~e~:~n~~ze cultuurvariët eit
'Rosat a ' .

.AZALEA VISCOSA HYBRIDEN

'R ÉPLIQUE' (Felix & Dijkhuis N .V.)
· 51..
in diamet er 4 cm
Bl
. 8 11 per tros · smal buis- t ot trechtervormig, 2 cm
'
oeroen . . '
(H C C 62S/3) en gele vlekjes op de bovenste
lang, w it m et r o s e zw e em
. . .

0

~~~;~!P;o~:u::~~~ is dit geen erg zuivere kleur. Bovendien lijkt

De soort Rhododendron viscosum (L.) ToRREY behoort tot dat deel van het grote Rhododendron geslacht, dat vroeger door de systematici tot het aparte geslacht A zalea werd gerekend .
In de praktijk zijn we van azalea blij ven spreken; vandaar dat in de titel de oorspronkelij ke
benaming is gebruikt die LINNAEUS er aan gaf.
o

De soort laat zich vrij gemakkelijk kruisen met andere bladverliezende azalea's en het is
dan ook niet verwonderlijk dat de meest kenmerkende eigenschappen als late bloei en
kleverige bloem in verscheidene pontische azalea's worden teruggevonden. De bekendste
onder de oudere hybriden is de uit een kruising met een "sinensis" azalea ontstane, witbloeiende cultuurvariëteit 'Daviesii' .
B.B.C. FELIX te Boskoop voerde in 1938 kruisingen uit tussen R . viscosum en mollis azalea's, onder andere 'Koster's Brilliant Red ' met het doel gekleurd bloeiende en welriekende
azalea's te verkrijgen. Hij gaf later op ook daarbij Japanse azalea ingekruist te hebben .
Hiervan is, ook in lat ere generaties, niet s terug t e vinden. Waarschijnlijk is, dat hij uitging
van een R. viscosum zaailing die overschoot- wellicht als apomiktische nakomeling - uit een
mislukte kruising tussen R . viscosum en J apanse azalea.
Uit een gedeelte der zaailingen werd door Felix & Dijkhuis N .V. een vijftal variët eiten geselecteerd. Een ander gedeelte werd door FELIX aan het Proefstation voor de Boomkwekerij
te Boskoop geschonken. Ook hier werden enkele zaailingen uitgezocht waarvan 'Rosata'
in 1966 en' Arpège' in 1968 in omloop werden gebracht. Alle zijn het laat-bloeiende azalea's,
dat wil zeggen ze bloeien eind mei-begin juni.

**

'ARPÈGE (Proefstation)
Bloemen : ca. I 0 per tros ; smal buis- tot trechtervormig, 4- 4! cm in diameter, 3!
cm lang, diep geel (H .C.C. 606/ 1), de buis iet s zalmrose getint ; sterk geurend .
De variëteit 'Arpège' ontving in 1965 het Getuigschrift van Verdienste en op
de Flora Nova 1966 een zilveren medaille.

'R ÈVE n 'AMOUR' (F elix & Dijkhuis N .V.)
.
1
1
Bloemen . 7- 9 er tros ; smal b uis- tot trechtervormi~, 4 crll in diamet er, 32 cm_ ang,
. 11t ·ro s ep(H .c.c. S27/2) met donkerder med1ane hJ nen op de kroonsh ppen
11c
en een bleek oranje macule; geurend.
.
.
1
biDeze variëteit lijkt geen uitbundige groeier . H et oranJe van de macu e com
neert niet erg fraai met dt_: bloemkleur.

*

'RosATA' (Proefstation)
.
. d.
t
31..
lang
Bloemen · 10-1 1 per t ros ; buis- tot t recht ervormig, 4t cm lil 1a~e er1,_ . 2 cm d
·
k
·
·
(H
C
C
27/2) met donkerder mediane IJ nen op e
. . .
d o nk e r a r m IJ nr o s e
·
d. F l N a
kroonslippen ; geurend.
In 196S ontving 'R osat a ' het Getuigschrift van Verdienste en op e ora ov
1966 een zilveren medaille.

**

'Som DE PARis' (Felix & Dij khuis N.V.)
.
. d "ameter 31. cm
B loemen. 7- 9 per t ros ; smal buis- tot trecht ervormig, 4t cm I n 1 1.. ' 2 d
lang d o n ker za l mr o se (H .C.C. 024/2) met donkerder med1ane lJnen op e
kro;nslippen en een helder oranj e macule; geurend._
.
.
0 de Flora Nova 1966 ontving deze cultivar een zilveren medaille. H et I S een
gt ed groeiende azalea met een mooie kleur.

Behalve deze benaamde variëteiten zijn de volgende vier nummers van het Proefstat ion voor
de Boomkwekerij een nadere beoordeling waard:

Deze cultivars st aan in onderstaande opsommig nader beschreven ; t evens worden daarbij
vermeld de resultaten van de keuringen van de Keuringscommissie in de jaren 1960, 196 1
196S en 1968.
'ANTILOPE' (Felix & Dijkhuis N .V.)
Bloemen: ca . I 0 per tros ; smal buis- tot trechtervormig, S cm in diameter, 4 cm
lang, ro s e met z almkl e urige glo e d (H.C.C. 0621 /2) met iet s donkerder
mediane lijnen op de kroonslippen en een zwakke, gele macule; geurend.

de groei niet

al t e best.

Rhododendron viscosum is een st erk vertakte, bladverliezende struik met witte, kleverige,
trompetvormige bloemen. Zijn opvallendste eigenschappen zijn de late bloei, namelijk in
juni en de opvallende geur van de bloemen. Dit laatste kenmerk plus de omstandigheid dat
hij tamelijk vochtige gronden prefereert, heeft hem in zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied, oostelijk Noord-Amerika, de naam "Moeraskamperfoelie" doen verdienen .

*

werd verbet erd door de dieprose bloeiende

P I OS zuiver zalmrose
P 1 11 wit met licht rose zweem in de knop. , ,
,
,
p li S diep, zuiver rose ; komt het diehst biJ R eve d Amour
P 11 6 donker oranj e-rose
t 1 hf kleuren zodat we dus de fellere
. d
.. Om deze
Het hele tot hier genoemde sortiment vert oont pas e ac lge .
· ··
b ld · h t K ap H1ll sortiment te Vlil en ziJn.
kleuren missen zoals d1e biJVOor ee lil e . n . - d .
19 s2 en I9S4 door BROERTJES
leemte aan t e vullen werden op het Proefs~~twn lil eda~n -H ill cultivars 'Bridesmaid ''
kruisingen uitgevoerd, tussen de F:l~x zaal~lilg~nS, e~ll ,e Hnt~oel van deze kruisingen was
'Fire low' ' Harvest Moon' 'Pers!l , Satan en ev1 e · e
een g~oter~ bloem en vooral fellere bloemkleur t e combineren met goede geur.
..
..
·
b
edi end Het bleek nameliJk dat biJ
De resultaten waren over het algemeen met er~ emo d g bl . rokleur de t ypische viscosa'
het grot er worden van de blo~m en het feller wor en van e oe
geur steeds zwakker aanwez1g was.
ltaten Geselecteerd werd in 196S nr.
d b t
·
· 1968 Nr S20S-I
De kruisingen met 'Sat an' gaven nog e es e resu .
S4 11-l ' een t amelij k groot bloemige, zui ver rose enl':elneken~~tza~:: e~~~ule doch slecht~
een bijzonder fel rood bl?eiende cultivar met k ~~:~n ~~~tal ~~r:bestuiving~n van viscosazwak geurend, mldden T?el ? loeiend. In 19SS we~ 1
roeiende zaailingen voort en enkele
hybriden gewonnen. H1ermt kwamen een aanta aagg
planten met zes- t ot zevenslippige ( !) bloemkronen.

o 'CHANEL' (Felix & Dijkhuis N.V.)
Bloemen: 8- 10 per tros : smal buis- tot trechtervormig, St cm in diamet er, 4 cm
lang, geel (H.C.C. SOS/ I), buitenkant der kroonslippen, vooral op de mediaanlijnen, rose getint; geurend.
Op de Flora Nova 1966 ontving 'Chanel' een gouden medaille. H ij is echter
minder zuiver en diep van kleur dan 'Arpège' .
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SAMENVATTING
Het selectiewerk van Felix & Dijkhuis N.V. en het Proefstation voor de Boomkwekerij,
beide te Boskoop, in de zaailingen die FELIX verkreeg door in 1938 Rhododendron viscos~tm
te kruisen met de mollis azalea 'Koster's Brilliant Red' had de volgende positief gewaardeerde cultivars tot resultaat:
* 'Antilope'
- rose met zalmkleurige gloed
* * 'Arpège'
- diep geel
* 'Rosata'
- donker kar:nijnrose
* * 'Soir de Paris'
- donker zalmrose
Het zijn alle bladverliezende, zeer bloeirijke, laatbloeiende (eind mei-begin juni) azalea's
met smal buis- tot trechtervormige, enigszins kleverige, welriekende bloemen.

SUMMARY
In I9]8 Felix made crosses betwesn R hododendron viscosurn and the m?llis azale:t 'Koster's
Brilliant Red'. Felix & Dijkhuis a >zd the Experimental Station, bath at Boskoop, selected from
these seedlings the follo wing cultivars as being the most outstanding:
* 'Antilope'
- pink with salmon tin:;.:
* * 'Arpège'
- deep yellow
* 'Rosata'
- dark carmine-rose
* * 'Soir de Paris' - dark salmon -pink
AU cultivars are deci duous, very flori ferous, late Ilowering (end M ay-early J une) with n:trroze:
tubular-funnel shaped, slightly sticky and fragrant flowers .

Rhodoclendron viscosum (Azalea viscosa)
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