EPIMEDIUM
KEURINGSRAPPORT VAN DE
KONINKLIJKE VERENIGING VOOR
BOSKOOPSE CULTUREN

H.J. van de Laar

Overdruk uit Dendroflora 18(1981)
UitgavevandeKoninklijke Verenigingvoor Boskoopse Culturen
en van de Nederlandse Dendrologische Vereniging
Administratie "Dendroflora" - Postbus 133, 2770 AC Boskoop

H.J.

VAN DE LAAR

l)

EPIMEDIUM

Het geslacht Epimedium behoort tot de familie van deBerberidaceae en is nauw verwant
aan onder andere Jeffersonia(Plagiorhegma) en Vancouveria.
Tot Epimedium behoren ongeveer 20soorten, die van nature voorkomen in de gematigde
zone van Azië en Europa.
Het zijn alle vaste planten. Enkele soorten en cultuurvariëteiten van Epimedium worden
voornamelijk vanwegehunbodembedekkend vermogengeteeld.Debloeiisdaarbij eeninteressante aanvulling op de gebruikswaarde van dit gewas.
Enkelesoorten zijn almeerdan 150jaar inEuropesetuinenincultuur.Epimediumalpinum
werd zelfs al vóór 1597 in Engeland geïntroduceerd.
SORTIMENT EN KEURING

Het aantal Epimedium-soorten isniet bijzonder groot, maar inde loop van de tijden ontstonden hybriden, die nog steeds zeer belangrijk zijn in het huidige sortiment.
Daar deEpimediums in de Nederlandse kwekerijen niet geheel van een correcte benaming
warenvoorzien,werdopverzoekvandeVerenigingvanVastePlantenkwekershetsortiment
van eenaantal kwekerijen bijeengebracht enin 1976uitgeplant op het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop. Naast de in Nederland geteelde soorten encultivars werden in
1977ook planten opgezet, dieter controle enaanvulling waren ontvangen uit Duitsland en
Engeland.
In 1981 werd de inmiddels gedetermineerde collectie op sier- en gebruikswaarde gekeurd
doorenkeleledenvandeKeuringscommissievandeKoninklijke Verenigingvoor Boskoopse
Culturen en een aantal leden van de Vereniging van Vaste Plantenkwekers.
Een soortgelijk, diepgaand onderzoek werd enige tijd eerder verricht door E. SCHREUR,
toentertijd student onder begeleidingvanDr.Ir. R.A.H. LegroenDrs.K.J.W. Hensenvan
deVakgroepTaxonomievanCultuurgewassen en-begeleidersvande Landbouwhogeschool
te Wageningen. Deresultaten van dit onderzoek werden door hemgepubliceerd (gestencild
verslag van een studentenproef), genaamd: "Sortimentsonderzoek in Epimedium L."
(1979).Uitdezezeer omvangrijke publikatie werdendiversegegevensverwerkt indit-voor
vaste plantenkwekers, hoveniers enzovoort -meer praktische keuringsrapport. Detabel op
blz. 48("Sierwaarde van gekweekte Epimediums") van Schreur's verslag isgeen officieel
keuringsrapport, maar degegevens tenaanzien van desierwaarde stemmen vrijwel overeen
met de keuring in Boskoop, waarvan de resultaten in dit rapport zijn vervat.
BENAMING

Een belangrijk werk over het geslachtEpimedium isdat van W.T. STEARN, getiteld: "Epimediumand Vancouveria, amonograph", gepubliceerd inJournal of theLinnean Society,
Botany, Vol. 51,pp. 409-535(1938).
Voor de nu geldige naam van de bastaard Epimediumx cantabrigiense (= Epimedium
alpinumxE. pubigerum), wordt verwezen naar een publikatie in The Plantsman, Vol. 1,
Pa r t 3,december 1979,pag.187,getiteld:"A newhybridEpimedium(E. xcantabrigiense)",
eveneens van W.T. STEARN.
1)Consulentschap in Algemene Dienst voor de Boomkwekerij; Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.

Epimediums zijn winterharde, overblijvende, kruidachtige planten, die van nature groeien
opmin of meerkoeleenbeschaduwde plaatsen inbossenenlangsbosranden. Zij zijn daarombijzonder geschiktvoordeaanplant alsbodembedekker ondergrotestruikenof bomen,
mits degrond vochtig en voldoende voedselrijk is.
Epimediumwordt opvegetatievewijzevermeerderd doordelingvandehoutige, onregelmatig vertakte wortelstokken.
Debladeren vanEpimediumzijn zeerkarakteristiek. Zij variëren vanenkel-tot meervoudig
drietallig,waarbij hetdubbeldrietalligeblad hetmeestalgemeenis.Erzijn soortenwaarvan
de uit de wortelstok ontspruitende bloeiwijzen geen bladeren hebben, maar het merendeel
van deinditrapport beschreven soorten draagt éénof meer bladeren aandebloemstengels.
Bij de bastaarden kunnen beide mogelijkheden voorkomen. Deblaadjes zijn meestal hartvormig of scheef hartvormig. De bladrand is stekelig getand, soms echter gaafrandig. De
bloeiwijze iseenenkelvoudige of samengestelde tros met vrijwel uitsluitend viertalligebloemen, die zeer variabel van vorm zijn en in grootte variëren van ongeveer 1tot 4 cm. De
bloeitijd valt in april-mei, somstot injuni.
Deindit rapport vermelde hoogten van hetgewashebben betrekking op het bladerdek. De
bloemtrossen van een aantal soorten en cultivars steken daar vaak velecentimeters boven
uit.Afhankelijk vandestandplaats kandehoogtevanhetgewas,maarookdekleurvanhet
blad (zowel invoor- als najaar én in dewinter) sterk variëren. Opeenvoedzame, humeuze
grond, diebovendiendoorgeboomtewordtbeschaduwd,zalhetgewashogerenbrederworden, maar zit zal gelijktijdig ten koste gaan van de bladkleur.
De houdbaarheid van het blad van de half wintergroene en wintergroene Epimediums is
sterk afhankelijk vandevorstendehoeveelheid sneeuwindewinter. Hetisoverigensaante
raden debladeren vanallesoorten encultivars vroegtijdig (vóórdejongebladeren enbloeiwijzen zichgaanontwikkelen)vlakbovendegrondaftesnijden. Denieuwe,frisgroenebladeren en bloemen worden dan niet ontsierd door de vaak lelijke, gedeeltelijk of geheel afgestorven oude bladeren.

KEURINGSRAPPORT
Waardering: *** = uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very good)
* = goed(good)
s = voor speciale doeleinden (for specialpurposes)
o = kan vervallen (canbe eliminated)
o Epimedium alpinum — Zuid-Europa (Noord-Italië, Joegoslavië en Albanië), cult,
vóór 1597.
GROEiwuzE:15-25(-30)cm hoog, sterke uitlopers vormend.
BLADEREN:(3-)9(-19)blaadjes, tamelijk groot,halfgroenblijvend ('swintersbruin
en later afvallend).
BLOEMEN:geel met roodachtige rand, klein, zeer laat; bloemstengels mèt blad.
Een inNederland zeldzamesoort metweinigsierwaarde. Debloemen zijn kleinenzitten nogal tussen het blad verscholen. Epimediumxcantabrigiense is mooier (ziealdaar).
Epimedium alpinum 'Cantabrigiense'—zieEpimediumxcantabrigiense
Epimedium alpinum rubrum—zieEpimediumxrubrum

* Epimediumxcantabrigiense (Engeland, vóór 1950)
(EpimediumalpinumxE.pubigerum)
syn. Epimedium alpinum 'Cantabrigiense'
GROEIWIJZE:15-25cmhoog.
BLADEREN: (3-)9(-13)blaadjes, matiggroot, half groenblijvend ('s wintersgrotendeelsgroen).
BLOEMEN: lichtgeel met lichtrode rand, klein, laat; bloemstengels mèt blad.
DezehybridekomtinNederland nogslechtssporadisch voor.Deplantheeft veelgelijkenismetEpimediumalpinum,maarzijn groterebloemtrossen stekengoedbovenhet
bladerdek uit.
Werd lang beschouwd als een afwijkende vorm van Epimedium alpinum. In 1979
werd door W.T. Steam hieraan de hybride-naam Epimediumx cantabrigiense gegeven.
Epimedium Colchicum —zieEpimediumpinnatum ssp. Colchicum
Epimedium diphyllum —Zuid-Japan, ingev. 1829
syn. Epimediumjaponicum
Aceranthusdiphyllus
Een niet meer in het huidige sortiment voorkomende, lage,groenblijvende soort met
kleine, blauwachtig witte bloemen. De bloemstengels dragen bladeren.
Uiteenkruisingvandezesoort metdeeveneensinJapan inhetwildgroeiendeEpimedium grandiflorumontstond de hybride Epimedium xyoungianum.
** Epimedium grandiflorum —Oost-Azië(Japan, Zuid-Mantsjoerije en Noord-Korea),

ingev. 1830
syn. Epimediummacranthum
GROEIWIJZE: 15-35cm hoog.
BLADEREN: 9(-27) blaadjes, tamelijk klein, lichtgroen ('s winters overwegend
bruin); jonge bladeren zwak bronskleurig.
BLOEMEN: wit met ietsviolet, zeergroot (tot 4cm),laat; bloemstengels mèt blad.
Van alle soorten heeft deze, betrekkelijk weiniggeteelde soort, degrootste bloemen.
De plant bloeit tamelijk rijk en de bloemen steken redelijk goed boven het blad uit.
Een nadeel isdat deze prachtige Epimedium niet zo gemakkelijk iste telen.
Binnendesoort Epimediumgrandiflorum isdekleurvariatie aanmerkelijk groter dan
dehierbovenbeschrevenkloon(diealgemeenonderdezenaam incultuuris)aantoont.
Epimedium grandiflorum 'Rose Queen' (Engeland, 1937)
syn. Epimedium grandiflorum'Rose Glow'
GROEIWIJZE:20-35 cmhoog.
BLADEREN: 9(-27) blaadjes, tamelijk klein, lichtgroen ('s winters grotendeels afvallend);jonge bladeren zwak bronskleurig.
BLOEMEN: diepvioletroze, vroeg; bloemstengels mèt blad.
Inverband metdetegeringeervaring kondezecultivar(nog)nietworden beoordeeld.
Het ziet er naar uit dat de plant niet gemakkelijk groeit. Een ander nadeel is,dat de
overigens prachtige bloemen nogal tussen het blad verscholen zitten.
Epimedium lilacinum HORT.—zieEpimediumxyoungianum 'Roseum'
Epimedium macranthum —zieEpimediumgrandiflorum

Epimediumxperralchicum (Wisley Gardens, Engeland)
(EpimediumperralderanumxE. pinnatum ssp. Colchicum)
Eendoor W.T. Stearn gecreëerde naam voor eengroephybriden, waarvan in Nederland alleen decv. 'Frohnleiten' - zij het nog sporadisch - in cultuur is.
** Epimediumxperralchicum 'Frohnleiten' (Oostenrijk)

syn. Epimediumperralderanum 'Frohnleiten'
GROEiwuzE: 15-30cm hoog, uitlopers vormend.
BLADEREN: 3 blaadjes met lichtgroene nerven, groenblijvend ('s winters
fris groen);jonge bladeren bronskleurig.
BLOEMEN: helder geel,groot, in onvertakte trossen, zeer laat; bloemstengelszonder blad.
Dezein Nederland nauwelijks bekendecultuurvariëteit heeft bijzonder mooie, helder
gelebloemen,diegoedbovenhetblad uitsteken.Het iszeeraan tebevelendewaardevolle cv. 'Frohnleiten' zo spoedig mogelijk in het geteelde sortiment op te nemen.
'Frohnleiten' is waarschijnlijk niet afwijkend van hetgeen als Epimediumxperralchicum in cultuur is. Daar er materiaal onder de cultivarnaam 'Frohnleiten' is verspreid, verdient het aanbeveling genoemde naam voor deze kloon te handhaven.
o Epimedium perralderanum —Noord-Afrika (Atlas-gebergte), ingev. 1867.
GROEiwiJZE: 15-25cm hoog, uitlopers vormend.
BLADEREN: 1-3blaadjes metlichtgroenenerven,matiggroot,groenblijvend ('swinters groen);jonge bladeren bronskleurig getint.
BLOEMEN:heldergeel,inonvertaktetrossen,zeerlaat;bloemstengelszonder blad.
DezeNoordafrikaanse soort isinonsland niet(meer)incultuur. DeenigeNederlandseinzending onder dezenaam bleekEpimediumxyoungianum 'Niveum' tezijn. Het
voor het onderzoek uit Duitsland geïmporteerde materiaal was de echteEpimedium
perralderanum. Deplant heeft geen betekenis voor het sortiment.
Epimedium pinnatum —Transkaukasus, Noord-Iran, ingev. 1831
Groenblijvende, uitlopers vormende soort met kleine,gele, aan debuitenzijde bruinachtige bloemen. Bladeren met meestal 5blaadjes. Debloemstengels zijn bladloos.
Epimediumpinnatum isinNederland nietincultuur enhetgeenalsEpimediumpinnatum uit Engeland werd geïmporteerd bleek Epimediumx versicolor 'Sulphureum' te
zijn.
o Epimedium pinnatum ssp.Colchicum —Transkaukasus, Georgië, cult. 1863
syn. Epimedium Colchicum
Epimediumpinnatum var. elegans
CROEIWIJZE: 15-25(-35) cm hoog, uitlopers vormend.
BLADEREN: 3-5blaadjes, groot,groenblijvend ('s wintersfris groentotietspurperrood);jonge bladeren bruinachtig.
BLOEMEN: geel (soms ook geelroze), tamelijk groot, zeer vroeg; bloemstengels
zonder blad.
Hoeweleenaardigebladplant, kandeze-onderdiversenamenvoorkomende-Epimedium uit het sortiment verdwijnen zonder het te verarmen.
Hetgeen onder desynoniemnaam Epimediumpinnatum var. elegansvoor dekeuring
werd ingezonden bleek Epimediumx versicolor 'Sulphureum' te zijn.
Epimedium pinnatum var. elegans—Epimediumpinnatum ssp. Colchicum

* Epimedium pubigerum —Zuidoost-Europa, Klein-Aziëen Kaukasus, ingev. 1887
GROEiwuzE: 10-20(-25)cm hoog, uitlopers vormend.
BLADEREN: 3-9 blaadjes, donkergroen, matig groot, groenblijvend ('s winters
groen); jonge bladeren zwak bronskleurig.
BLOEMEN:roomgeel tot roomwit, invertakte trossen, klein, zeer laat; bloemstengels mèt blad.
Dezegroenblijvende, betrekkelijk laaggroeiendesoort isinNederland nietof nauwelijks bekend. Dekleine, roomkleurige bloemen steken goed boven het bladerdek uit.
Deplanten uit Duitsland kondenalssoortechtworden beschouwd, maar hetuitEngeland geïmporteerde materiaal bleek Epimedium alpinum te zijn.
*** EpimediumXrubrum (herkomst verm. België, 1844)
(EpimediumalpinumXE. grandißorum)
syn. Epimedium alpinumvar. rubrum
Epimediumxyoungianum 'Rubrum'
GROEiwuzE: 15-25(-30)cm hoog, korte uitlopers vormend.
BLADEREN:(3-)9(-15) blaadjes, tamelijk groot ('s wintersgrotendeels afstervend);
jonge bladeren bronsgroen.
BLOEMEN:karmijnrood (binnenzijde wiiachtig),invertakte trossen, groot, vroeg;
bloemstengels mèt blad.
Eenvandebesteenmeest bekendeEpimediums. Deplant groeit uitstekend envormt
snel een dicht bladerdek; kan daarom als een prima bodembedekker worden beschouwd. Helaas zittendekarmijnrode bloemen nogaltussen hetgrovebladverscholen. Epimediumxrubrummoet in verband hiermee meer als een bodembedekker of
bladplant worden gezien;debloemen vandezeEpimedium zijn aanmerkelijk minder
belangrijk.

Epimedium xyoungianum .'Niveum'

Epimedium sagittatum —China, sinds circa 1800in Japan in cultuur
syn. Epimedium sinense
Tot50cmhogeplant metgrote,minofmeerpijlvormige bladerenenzeerkleine,witte
bloemen, diegoed boven het blad uitsteken. Debloemstengel is bebladerd.
Sinds ongeveer 1800is Epimedium sagittatum in Japan als medicinale plant in cultuur; hij groeit van nature in China.
Deze hoog groeiende Epimedium werd in 1979 uit Japan geïmporteerd door het
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
In 1980 werd door de auteur van dit artikel de hieraan nauw verwante Epimedium
acuminatumgevonden opdehellingen vandebergOmei(EmeiShan),Szechuan,China. Deze soort, waarvan materiaal werd verzameld, heeft aanmerkelijk groterebloemen dan Epimediumsagittatum.
Epimedium sempervirens— Japan
syn. Epimedium grandiflorumssp. sempervirens
Groenblijvende soort tot ongeveer 50cm hoog met grote, breed elliptische bladeren,
aan de onderzijde blauwachtig en zwak behaard. Detamelijk grote bloemen zijn wit
met bruingeel. De bloemstengel is bebladerd.
Epimediumsempervirens werd in 1979uit Japan geïmporteerd door het Proefstation
voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Epimedium sulphureum C. MORR.—zieEpimediumX versicolor 'Sulphureum'

EpimediumXversicolor (herkomst verm. België, circa 1848)
(EpimediumgrandißorumxE. pinnutum ssp. Colchicum)
syn.Epimedium macranthumvar. versicolor
Een tot 25cmhoge hybride met vleeskleurige bloemen. Dejonge bladeren zijn roodbruin getekend, terwijl de roodachtige herfstkleur 's winters in een bruine tint overgaat. De bloemstengels zijn meestal bebladerd.
Deze hybride werd als zodanig niet gekeurd. Hetgeen onder Epimediumx versicolor
werd ingezonden was de bekende cultivar 'Sulphureum'.
EpimediumXversicolor 'Cupreum' (België, 1854)
GROEIWIJZE: 15-25cm hoog.
BLADEREN: 9blaadjes, klein tot matig groot, half groenblijvend ('s winters don-

kerbruin en deels afstervend); jonge bladeren diep bronskleurig.
BLOEMEN:vleeskleurig oranjeroze, groot, vroeg;bloemstengel meestal bebladerd.

Deze uit Duitsland geïmporteerde cultuurvariëteit heeft grote bloemen met een heel
aparte kleur. Debloemtrossen steken goed boven het bladerdek uit.
Dekeuringscommissie beoordeeldedezeplantpositief.Hetaanwezigemateriaalzalzo
spoedig mogelijk onder kwekers worden verspreid.
*** EpimediumXversicolor 'Sulphureum' (België, 1854)

syn.Epimedium sulphureumC. MORR.
GROEIWIJZE: 15-35cm hoog, korte uitlopers vormend.
BLADEREN: (3-)9(-ll) blaadjes, tamelijk groot, half tot redelijk goed groenblijvend ('s winters groen tot purperkleurig bruin);jonge bladeren roodbruin gemarmerd.
BLOEMEN: lichtgeel, groot, vroeg; bloemstengels mèt of zonder blad.

NaastEpimediumxrubrumisdezeeenvan de fraaiste enzeerveelgeteeldeEpimediums.Deplantgroeituitstekend,vormt spoedigeendichttapijt enisdaarom uitermate
geschikt om alsbodembedekker teworden aangeplant. Epimediumx versicolor 'Sulphureum' bloeittamelijk rijk, terwijl delichtgelebloemen redelijk goedbovendebladeren uitsteken.
Epimediumxwarleyense—zieEpimediumxwarleyense 'Ellen Willmott'
** Epimediumxwarleyense 'Ellen Willmott'(E.A. Willmott, Engeland, 1909)
(EpimediumalpinumxE. pinnatum ssp. Colchicum?)
syn.Epimediumx warleyense HORT.
GROEIWIJZE: 15-35cm hoog, korte uitlopers vormend.
BLADEREN: (3-)5(-9) blaadjes, groot, half tot geheelgroenblijvend ('s winters fris
groen, soms iets rood getint);jonge bladeren soms roodbruin gerand.
BLOEMEN: oranje tot bruinrood (binnenzijde lichter), groot, laat; bloemstengels
mèt of zonder blad.
Een prachtige hybride met een zeer bijzondere bloemkleur. Deplant bloeit vóór dat
het blad zichvolledig ontplooit. In verband hiermeedient dezeplant meer teworden
aangeplant.
Daar ermeer typen van dezelfde kruising onder dezelfde naam incultuur zijn, wordt
hiervoorheteerstdecultivarnaam'EllenWillmott'aandehybridenaamEpimediumx
warleyensetoegevoegd. Het voorstelvan E. Schreur (Wageningen) omaan debekende kloon denaam Epimediumx warleyense 'Warleyense' te verbinden, isom praktische redenen minder gewenst.
DehybrideEpimediumx warleyenseontstond in 1909indetuinvanMissE.A.(Ellen)
Willmott, Warley (nabij Londen), Engeland.
o Epimediumxyoungianum (Japan, vóór 1830)
(EpimediumdiphyllumxE.grandiflorum)
GROEIWIJZE: 20-30cmhoog.
BLADEREN: (6-)9 blaadjes, klein, lichtgroen ('s winters lichtbruin en afstervend);
jonge bladeren roodachtig.
BLOEMEN: roomwit, matig groot, vroeg; bloemstengels mèt blad.
De plant die onder deze naam slechts sporadisch in cultuur is, kan zonder enigbezwaar uit het geteelde sortiment verdwijnen. Zou volgens het verslag van het sortimentsonderzoek in Wageningen (1979)wel sierwaarde hebben.
EpimediumXyoungianum 'Lilacinum'—zieEpimediumxyoungianum 'Roseum'
*** EpimediumXyoungianum 'Niveum' (ingev. 1830)- foto blz.9
GROEIWIJZE: 15-25cm hoog, zonder uitlopers.
BLADEREN:(2-)6(-9) blaadjes, klein, lichtgroen ('s winters grotendeels afstervend
en afvallend); jonge bladeren zwak bronskleurig bruin.
BLOEMEN: zuiver wit, groot, zeer laat; bloemstengels mèt blad.
Als bloeiende plant is dezeEpimedium eenvan de allermooiste in het sortiment. De
talrijke, zuiver witte bloemen steken zeer goed uit boven de jonge, melkchocoladekleurige bladeren.
Decv.'Niveum' iszeeralgemeenincultuur. Waardezenietinhetsortiment aanwezig
is,dient hij spoedigteworden opgenomen. Desierwaardevandezewitbloeiendecultivar is bijzonder groot.

Epimediumxversicolor 'Sulphureum'

Tek. L.v.d. Burg,L.H. Wageningen

** Epimediumxyoungianum 'Roseum'(Donckelaer, België 1866)
syn. Epimediumyoungianum 'Lilacinum'
Epimedium lilacinum HORT.
GROEIWIJZE:20-30cmhoog.
BLADEREN: 2-9 blaadjes, klein, lichtgroen ('s winters volkomen bladloos);jonge
bladeren zeer zwak bronskleurig.
BLOEMEN.-lilaroze, groot, zeer laat; bloemstengelsmèt blad.
Tamelijk veelgeteelde, waardevollecultuurvariëteit. Detalrijke, lilarozebloemensteken redelijk goed boven het bladerdek uit, alhoewel sommige bloemen geheelondei
het blad verscholen zitten.
Epimediumxyougianum 'Rubrum'—zieEpimediumxrubrum

AANBEVOLEN EPIMEDIUM
Waarde
*
**
**
*
***
*
***
**
***
**

Soortenen cultivars

Bloemkleur

Bladindewinter

Incultuur

cantabrigiense
grandiflorum
perralch.'Frohnleiten'
pubigerum
rubrum
versicolor 'Cupreum'
— 'Sulphureum'
warl.'Ellen Willmott'
youngianum 'Niveum'
— 'Roseum'

lichtgeel
witachtig
helder geel
roomkleurig
karmijnrood
oranjevoze
lichtgeel
oranjeachtig
zuiver wit
lilaroze

half groenblijvend
afstervend
groenblijvend
groenblijvend
afstervend
half groenblijvend
(halOgroenblijvend
(half)groenblijvend
afstervend
afstervend

niet
matig
weinig
niet
veel
niet
veel
matig
veel
matig

RECOMMENDED EPIMEDIUM
Valuation
*
**
**
*
***
*
***
**
***
**

Species and cultivars

Flowers

Leavesinwinter

cantabrigiense
grandiflorum
perralch. 'Frohnleiten'
pubigerum
rubrum
versicolor 'Cupreum'
— 'Sulphureum'
warl.'EllenWillmott'
youngianum 'Niveum'
— 'Roseum'

lightyellow
whitish
brightyellow
creamy white
carmine-red
orange-pink
lightyellow
brownish orange
purewhite
lilac-pink

semi-evergreen
deciduous
evergreen
evergreen
deciduous
semi-evergreen
(semi-)evergreen
(semi-)evergreen
deciduous
deciduous

