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SORBUS LATIFOLIA

In het artikel "In Nederland gekweekte tussenvormen tussen Sorbus aria en Srtorminalis"
in Dendroflora 4 (1967) werd op blz. 53-54 de vraag gesteld of het weljuist is aan de naam
van de in ons land gekweekte Sorbus /aft'/ofta-planten de cultivarnaam 'Atrovirens' toe te
voegen, zoals in het artikel van de Regelingscommissie Sierbomen van de N.A.K.-B in dit
tijdschrift 2:41 (1965). Op deze vraag werd in bovengenoemde publikatie geen beslissend
antwoord gegeven.
Inmiddels werd herbariummateriaal uit de herbaria te Parijs (Muséum National d'Histoire
Naturelle) en Lyon (Herbiers de la Faculté des Sciences) bestudeerd. Dit materiaal is ingezameld in het Woud van Fontainebleau, de klassieke vindplaats van Sorbus latifolia. Het
bleek niet mogelijk enig verschil te ontdekken tussen de bloeiende en vruchtdragende takken uit Fontainebleau en die van in ons land gekweekte planten. Beide hebben enigszins
stijve, aan de bovenkant glanzende,donkergroene bladeren. Ook invorm komen de bladeren
geheel overeen. Onze gekweekte planten behoren dus blijkbaar tot dezelfde kloon als de
wilde planten uit Fontainebleau, zoals in het vorige artikel reeds werd verondersteld. De
correcte benaming van de in ons land gekweekte planten is dus: Sorbus latifolia (LAM.)
PERS., zonder verdere toevoeging, evenals van de planten uit Fontainebleau. Toevoeging
van de cultivarnaam 'Atrovirens' is ongewenst, daar dit suggereert, dat het gaat om planten, die afwijken van Sorbus latifolia uit Fontainebleau. Wel zou men de naam S. latifolia
'Atrovirens' als synoniem kunnen vermelden, indien men verwarring vreest met andere
vormen het Sorbus lalifolia-complex, die soms ook onder de naam S. latifolia gekweekt
worden.

SUMMARY
It is pointed out that theplants cultivated in the Netherlands under the name Sorbus latifolia
'Atrovirens' do not differ from specimen of S. latifolia from the Forest of Fontainebleau, the
type locality of this species. Therefore the correct name of the cultivated plants is Sorbus
la tifolia, without any cultivar name.
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