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Corylopsis (Schijnhazelaar)

C. sinensis ‘Spring Purple’ Selectie uit met purperrood jong blad. In

 Interessant vanwege de vroege bloei (maart)
 De naamgeving is erg verwarrend en verouderd
 Zou vaker toegepast kunnen worden
Van 2002-2006 heeft bij PPO in Boskoop een sortiment Corylopsis
opgeplant gestaan. De planten zijn gefotografeerd en beschreven
en hun gebruikswaarde is beoordeeld. (zie Dendroflora nr. 42)
De naamgeving is gecontroleerd, en in een aantal gevallen zijn
nieuwe namen gegeven. De beste planten worden hieronder
gepresenteerd.

C. g ‘Chollipo’

C.g. ‘Lemon Drop’

C. pauciflora

C. glabrescens ‘Chollipo’ Uit Korea. Als jonge plant vrij plat en
breed, dicht vertakt. Jong blad brons-rood. Bloeit half maart met
korte, groenig gele trosjes. Groeide goed en was in Boskoop
gezonder dan de vergelijkbare C. glabrescens var. gotoana.

C. glabrescens ‘Lemon Drop’ In de handel als C. sinensis var.
calvescens, maar die naam is fout. Goede plant voor kleine tuinen.

de zomer groen, herfstkleur weer purper. Niet zo’n sterke plant.

C. sinensis f. veitchiana Smal opgaande habitus. Bloemen regelmatig over de hele plant verdeeld. Geschikt als solitair in een lage
bodembedekker.

C. sinensis ‘Veitch’s Purple’ (nieuwe naam) Selectie uit f. veitchiana
met iets purper getint blad. Groeit goed en is gezonder dan ‘Spring
Purple’.

C. sinensis

C.s. ‘Spring Purple’

C.s. ‘Veitch’s Purple’

C. spicata Grote open heester, met dikke zigzag takken. Bloeit
vroeg (maart). Het blad van deze soort is groot en bijna rond.

C. spicata ‘Golden Spring’ Selectie met goudgeel jong blad.
C. spicata ‘Red Eye’ Een selectie die soms al eind februari bloeit.
Opvallende rode helmhokjes. Helaas bevriezen de bloemen vaak.

Als jonge plant plat en breed, later wat hoger. De bloemtrosjes
hebben maar 5-8 bloemen die wijd openstaan, opvallend geelgroen
van kleur. Bloeit zeer rijk.

C. pauciflora Weinig bloemen per bloemtros, maar uitstekende
bloeirijkheid. Kleine, platte, fijn vertakte struiken, geschikt voor
kleine tuinen. Heeft licht zure grond en beschutting tegen wind
nodig.

C. sinensis Breed vaasvormig opgaande heester tot 4 m hoog, met
een regelmatige habitus. Bloeit rijk met lange trossen en geurt
heerlijk. Geschikt voor het openbaar groen vanwege lage
onderhoudsbehoefte.
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C. spicata

C. spic. ‘Red Eye’

Trefwoorden: Corylopsis schijnhazelaar boomkwekerij sortiment rassenproef
gebruikswaarde naamgeving Boskoop

