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Onderstaande ter keuring aangeboden nieuwigheden zijn door de Keuringscommissie van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1969 bekroond met
de daarbij vermelde getuigschriften.

Acer palmaturn 'Red Pygmy'
Getuigschrift van Verdienste
WIN NER: firma C. Es veld, Boskoop.
GROEIWIJZE: dwergachtig tot ± 2 m; in I 0 jaar 70 cm hoog.
BLADEREN : 5-lobbig, 3- 7 cm lang, lobben lijnvormig, 2- 3 mm breed, bijna gaafrandig,
donker bruinrood, later bruingroen; blad van het naschot iets lichter rood, lobben
korter en breder, 3- 5 cm lang en F I ,3 cm breed, gezaagd. De naschottakken hebben
in het komende jaar weer lijnvormig blad.
'Red Pygmy' is een donkerbladige dwergvorm van de var. linearilobum; groeit beter en
gezonder dan 'Atrolineare'. Het oorspronkelijkeonbenaamde materiaal komt uit Italië.
Daphne mezereum 'Ruby Glow'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: Jac . van Klaveren Wz ., Boskoop.
GROEIWIJZE: breed-opgaand.
BLOEMEN: donker paarsrood (H .C.C . 031/1 "Lilac Purple"), zeer groot, talrijk .
D aar Daphne mezereum zeer moeilijk vegetatief kan worden vermeerderd, is men op zaaien
a angewezen . Door voortdurend selecteren is de winner gekomen tot een donker- en grootbloemig ras, donkerder en groter dan de meest gekweekte 'Rubra' of 'Rubra Select'.
Vanzelfsprekend verkrijgt men door zaaien enige variatie. Dit nieuwe ras kan alleen in
st a nd worden gehouden door zorgvuldige selectie van de zaadplanten.
Ilex aquifolium 'Golden van Tol'
Certificaat Eerste Klas
WINNER: firma W. Ravestein & Zonen, Boskoop.
GROEIWIJZE: brede, pyramidaal opgaande struik.
BLADEREN: elliptisch, 4- 7 cm lang, 2-2i cm breed, bolvormig, door de diepliggende nerven
gewelfd; bladrand met 6- 10 (- 12) naaldvormige tanden .
Zeer goed groeiende goudbonte sport uit ']. C. van Tol'. De meeste goudbonte hulsten
(o.a. 'Golden King' en 'Golden Queen') zijn niet erg winterhard. Deze nieuwigheid is niet
alleen zeer mooi goudbont maar groeit uitstekend en schijnt evenals ']. C. van Tol' goed
winterhard te zijn. Gelijkt op 'Golden King', de bladeren zijn kleiner, boller, glanzender
met een iets donkerder gele rand, heeft meer tanden .
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: H. van der Smit, Reeuwijk.
GROEIWIJZE: sterk vertakt, groenblijvend struikje tot 30 cm hoogte.
BLADEREN: wintergroen, leerachtig, smal tot breed omgekeerd eirond, I i-2i cm lang,
0,6-1,3 cm breed, dof donkergroen, sterk geaderd, onderzijde lichtgroen, rand doorschijnend, nabij de top zwak gekarteld-gezaagd.
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VRUCHTEN:

besvormig, in overhangende trossen, 5- !2 bijeen, in kleur variërend van licht -

tot donkerrood, in rijpe toestand (november) zeer donkerrood (H.C.C . 824 " Chry-

santhemum Crimson"), rond -elliptisch, 7- 9 mm groot.

Uit een zaaisel van planten met talrijke, grote vruchten werden 35 planten geselecteerd, die
als ras onder de naam 'Koralle' door elkaar, vegetatief worden vermeerderd. Indien slechts
één kloon zou worden gestekt, beloopt men de kans een geringere besbezetting te krijgen
zoals dit bij de andere Vacciniums het geval is. De vruchten zijn prachtig rood en blijven
tot laat in november aan de plant.
BLADKLEUR:
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matglanzend donkergroen met onregelmatig licht- tot donkergele bladrand .

