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Jim 2002 tot eind 2004 is een groot
aantal cultivars van Mahonia
aquifolium, repensen xwagneri
beoordeeld door de keuringscommissie van de KVBC.
De doel van de proef was om alle
planten correct te identificeren
en de beste cultivars te bepalen en
te waarderen met sterren.
De meeste cultivars zijn geschikt
voor particuliere tuinen, maar
enkele zijn ook zeer geschikt voor
toepassing in openbaar groen.
Vooral een aantal recent op de
markt gebrachte cultivars blijkt
hiervoor zeer geschikt. Veel van deze nieuwe cultivars zijn kruisingen
tussen ~ aquifolium en M. repens. Hiervoor is een nieuwe cultivar
groep gemtroduceerd: Repens Groep.

Mahonia aquifolium, repens en xwagneri
Mahoma aquifolium en M repens komen vooral voor.m het westen van Noord-Amerika. Het
natuurliJk verspreidingsgebied is erg groot en
loopt van het noorden van British Columbia in
Canada tot in Mexico. Naar het oosten strekt
het ztch uit tot in de staten North-Dakota en Colorado. Dit zegt tegelijkertijd iets over het enorme aanpassingsvermogen van deze soorten. Ze
ZIJn bestand tegen droogte en kou en handhaven
ztch zowel in de schaduw als in de volle zon en
42

op diverse grondsoorten. Ze voelen zich echter
het best thuis op humusrijke, goed en diep doorlatende grond met een stabiele waterhuishoudmg:..In hetzelfde gebied (voomarnelijk in Califomw) komt nog een aantal Mahonia soorten
voor. De meeste hiervan zijn onvoldoende winterhard en daarom ongeschikt voor grootschalige toepassm!S .. Soorten die in hetzelfde gebied
groeten hybndtseren zeer gemakkelijk. zo is M.
xwagnerz ontstaan uit kmisingen tussen M
.
aquifolzum en M pinnata · Ook M . aq uzifio 1zum

en M. repens doen dat op natuurlijke groeiplaatsen. Vanaf circa 1985 zijn in Nederland
hybriden ontwikkeld tussen M aquifolium en
M. rep ens.
Systematiek
Mahonia behoort tot de Berberidaceae. Uit
deze kleine familie zijn, naast Mahonia, de geslachten Berberis, Epimedium en Vancouveria
de belangrijkste voor de boomkwekerij . Mahonia is zeer nauw verwant aan Berberis en wordt
door sommige (vooral Amerikaanse) taxonomen in dit geslacht opgenomen.
Het geslacht Mahonia telt circa 70 soorten die
voomarnelijk in Noord- en Midden-Amerika en
Oost-Azië voorkomen. Qua uiterlijk en verwantschap verschillen de Aziatische soorten vrij duidelijk van de Amerikaanse. Ze bloeien gewoonlijk in het voorjaar. In Dendraflora Nr. 37, pag.
31-40 worden de Aziatische soorten M fortunei,
M japonica, M. lomariifolia en de hybride M.
xmedia en hun cultivars uitgebreid beschreven.
De Amerikaanse soorten blijven over het algemeen lager dan de Aziatische en hebben kleinere bladeren. Naast M. aquifolium en M. repens
zijn de belangrijkste: M. dictyota , M. eutriphylla , M. fremontii, M. gracilis, M. nervosa, M.
pinnata, M. piperiana, M. pumila en M. sonnei.
Morfologie
Mahonia is een wintergroene heester met enkelvoudig geveerde, gewoonlijk scherp getande
bladeren. De takken zijn ongedoomd. De bloemen verschijnen in eindstandige en okselstandige pluimen, trossen of schermvonnige bundels.
Bij driekwart van de soorten (allen Aziatisch)
staan de bloemen in gebundelde aar-achtige
trossen. De andere bloemvormen komen voornamelijk bij de Amerikaanse soorten voor.
De bloemen zijn tweeslachtig. Ze bestaan gewoonlijk uit twee kransen van vier tot zes kelkbladen en één krans van vier tot zes kroonbladen. De kelkbladen zijn vaak iets anders van
kleur dan de kroonbladen. Vomis staan er zes
meeldraden en één stamper in iedere bloem.
Het vmchtbeginsel is bovenstandig. De vmcht
IS een bes, is vlezig en bevatten meerdere
zaden.
Mahonia Repens Groep
Het laatste keuringsrapport over Mahonia
aquifolium , M repens en Af. xwagneri in Dendraflora dateert uit 1975 (Nr. 11112). Omdat de
meesteM. repens cultivars en hybriden met M.
aquifolium zijn ontwikkeld na 1985, is het goed
om aan deze groep wat extra aandacht te beste-

den. Tussen 1986 en 1990 zijn er uit de USA
van verschillende herkomstgebieden planten en
zaden van M. repens verzameld en in Boskoop
gezaaid en uitgeplant. Al snel bleek dat zowel
de zaailingen als de geïmporteerde planten weinig uniform waren en zeker niet kruipend, zoals
de naam "repens" doet vermoeden. Wel was in
de meeste gevallen het blad doffer, dunner, groter en ziektegevoeliger dan bij M. aquifolium
zaailingen van Nederlandse herkomst. Ook
waren de bloemen veelal kleiner en lichter geel
van kleur. De vruchten daarentegen waren groter en meer conisch van vorm. Wat verder opviel was de sterke drang tot het maken van uitlopers. Na circa vijf jaar vond de eerste selectie
plaats en om tot een goede keuze te komen werden op basis van waamemingen de volgende
criteria opgesteld:
• Laagblijvend, tot 50 centimeter hoogte en
worteluitlopers makend
• Groot, typisch dof blauw-groen blad
• Lichtgele bloemen en rijk bloeiend
• Grote, blauwzwart berijpte bessen
Goed winterhard en relatief gémakkelijk te
stekken
Nadat op deze wijze een aantal zaailingen
onder nummer was geselecteerd, werd al snel
duidelijk dat op het gebied van gezondheid,
bloemgrootte en bloeirijkheid het nodige verbeterd moest worden. Het gezonde, glimmende,
vaak leerachtig dikke blad en de grote bloemen,
zoals bekend bij verschillende cultivars van M.
aquifolium, zouden in combinatie met de lage
uitstoelende groeiwijze en de mooie vruchten
van de M. rep ens selecties nagenoeg ideale
planten kunnen opleveren. Om dit te bereiken
werd een kruisingsprogramma opgezet met
voomarnelijk M aquifolium 'Apollo' en M.
aquifolium 'Atropurpurea ' als vaderplanten en
de beste selecties van M. repens als moederplant. De resultaten zijn inmiddels bekend en
verschillende benaamde hybridecultivars worden in dit rapport beschreven. De zeer lage cultivars zijn een uitstekende aanvulling in het
bladhoudende, bodembedekkende sortiment.
Omdat de kruisingen met andere M. repens- en
M. aquifolium-cultivars een duidelijk ander uiterlijk hebben dan de bekende cultivars, werd
besloten hier een nieuwe cultivargroep te introduceren: de Repens Groep. De planten in de
Repens Groep hebben allen een lage groeiwijze
(tot 80 cm, vaak lager dan 50 cm) in tegenstelling tot de uiterst variabele soort M. repens en
de meeste M. aquifolium. Belangrijk kenmerk
van de cultivars in de Repens Groep is dat de
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50. M. 'Bokrafoot' (BLACKFOOT) (Repens Groep)

48. Teelt van Mahonia 'Bokrasio' (Swux)
in vollegrond

49. M. aquifolium 'Apollo'

planten zich door middel van worteluitlopers
tal soorten en cultivars is echter gevoelig voor
uitstoelen. Qua bladvorm zijn de meeste cultiroest (Cumminsiella mirabilissima) en meelvars intermediair tussen M repens en M. aquifdauw (Microspaera berberidis). Tijdens de
olium. De bladeren zijn gewoonlijk breder en
keuring is hier goed op gelet, want hoewel de
de blaadjes overlappen elkaar iets tot sterk. Bij
planten hier niet aan dood gaan is het geen fraai
sommige cultivars kleurt het blad 's winters
gezicht. In het algemeen herstelt de plant zich
purper, een duidelijke invloed van M. repens.
door de sterkst aangetaste bladeren te laten valDe bloementrossen zijn groot en diepgeel van
len en nieuw blad te maken. Gelukkig zijn er inkleur bij ' Bokrafoot' tot klein en flets geelgroen
middels een aantal cultivars die niet of nauwebij 'Bokrastrip'.
lijks last hebben van meeldauw en roest. Alle
De volgende cultivars worden in de Repens
cultivars zijn echter kwetsbaar tijdens het ontGroep geplaatst:
wikkelen van het nieuwe blad, met name als de
M . 'Bokrafoot' PBR (BLACKFOor®)
planten enigszins verzwakt zijn tijdens en direct
M. 'Bokragon' PBR (0REGON®)
na de vaak uitbundige bloei. Tegen deze aanM. 'Bokrarond' PBR (ROTONDE®)
tastingen is alleen chemische bestrijding mogeM. 'Bokrasio ' PBR (S!OUX®)
lijk. Een sterke aantasting van bladluis en/of
M. 'Bokrastrip' PBR (GREEN STRIP®)
slakken vertraagt eveneens de groei van het
M. 'Bokrawa' PBR (OTTAWA®)
jonge blad en vormt later een invalspoort voor
M. 'Cosmo Crawl '
roest en meeldauw op de misvormde bladeren.
M. 'Pixie'
Zo kunnen zelfs de minst gevoelige cultivars
nog wel eens licht aangetast worden.

Ziekten en plagen

Mahonia's zijn over het algemeen sterke planten die weinig last hebben van ziekten. Een aan44

Teelt
De vermeerdering van de in dit rapport besclu·even cultivars vindt plaats door middel van

zomerstek. Dit wordt gemaakt vanaf augustus
tot in oktober. De stekken moeten genomen
worden van goed uitgegroeid en verhout materiaal. Gewoonlijk is het slagingspercentage laag
en varieert tussen 40% en 80% . Ook uitgebreide proeven met weefselcultuur hebben nog niet
voor een doorbraak gezorgd om de productiesnelheid op te voeren. Het opbouwen van een
populatie van een nieuwe kloon gaat daarom
zeer langzaam, mede omdat gestekte planten op
zijn vroegst na drie j aar het eerste uitgangsmateriaal leveren. Bewortelde stekken worden
vaak voor één jaar uitgeplant op bedden en
daarna voor twee jaar in de vollegrond uitgeplant. Afhankelijk van de cultivar groeien deze
uit tot planten van 15 tot 50 centimeter hoogte.
Voor zwaardere maten is de teeltduur vijf jaar.
Mahonia groeit goed op zand-, veen-, en zavelgronden. Op met name zwaardere, slecht doorlatende kleigrond is productie niet aan te bevelen.
Mahonia is in het algemeen moeilijk in pot te
kweken. Om in het voorjaar toch planten in pot
af te kunnen leveren, kunnen de planten in de
herfst opgepot en in de koude kas overwinterd
worden, liefst bij een temperatuur van -2°C tot
net boven nul. De planten kiemen geleidelijk
door en het blad en de bloemknoppen blijven
gaaf, zodat er een goed product afgeleverd kan
worden.

Gebruikswaarde

Mahonia is breed toepasbaar en zowel voor de
particulier a ls voor de open bare groenvoorziening interessant. Het feit dat ze wintergroen
zij n en uitbundig bloeien in het vroege voorjaar, wanneer nog niet veel heesters bloeien,
biedt veel mogelijkheden . De planten worden
druk door bijen bezocht. Daarnaast geven ze
vruchten die graag door vogels worden gegeten. Ze groeien goed in volle zon maar verdragen schaduw ook prima. Aan de grondsoort worden geen al te hoge e isen gesteld,
alleen op zware klei worden de planten snel
stakerig. Ze kunnen worden toegepast in kleine, lage va kken of stroken, op rotondes, a ls
solitair en in g rotere vakken met elke gewenste hoogte tot circa 2 meter.
Het is wel belangrijk om voor goede condities te zorgen tijdens het verplanten. H ierbij
moet worden gedacht aan een goed bewerkte
grond en gebruik van vers gerooide planten.
Hoewel vaststaande planten goed tegen
droogte kunnen is laten uitdrogen van de
wortels voor en v lak na het planten funest.
Door de planten na een paar jaar helemaal bij
de g rond af te zetten wordt een mooi egaal
vak gecreëerd. Ook daarna verdient het aanbeveling om regelmatig verjonging toe te
passen . Dit zal resulteren in schitterende
planten voor jarenlang plezier.
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51. M. xwagneri 'Fireflame'

Keuringsrapport

52. Mahonia proefveld

is er ook weinig over de gebruikswaarde in de
praktijk bekend. Omdat het hier toch om veelbelovende cultivars gaat die langere tijd op
kwekerijen zijn getest, heeft de Keuringscommissie besloten wel een waardeoordeel aan
deze planten toe te kennen, onder het voorbehoud dat er eerst meer praktijkervaringen moeten worden opgedaan en de productie zal moeten worden opgestart. Dit zijn: M aquifolium
'Hastings Elegant', M 'Bokragon' (OREGON)
(Repens Groep), M. 'Bokrarond ' (ROTONDE)
(Repens Groep) en M 'Bokrawa ' (OTTAWA)
(Repens Groep). Ter onderscheid staat de gegeven waardering tussen haakjes.

Vanaf 1994 heeft er een sortiment Mahonia op
het proefveld van het Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving in Boskoop gestaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze planten gekeurd zouden worden en dat het keuringsrapport in Dendraflora Nr 37 gepubliceerd zou
worden. Door wateroverlast was de kwaliteit
van de planten te slecht voor een betrouwbare
beoordeling en keuring. Het onderzoek bij Mahonia xmedia en verwanten kon wel worden afgerond en dit rapport verscheen in Dendraflora
Nr. 37, pagina 31-40.
Toch vond de Keuringscommissie dit een belangrijk project. Boot & Co Boomkwekerijen te
Het blad van alle gekeurde cultivars kleurt 's
Boskoop en Darthuizer Boomkwekerijen in
winters roodpurper, tenzij anders vem1eld.
Leersum ondersteunden dit project en besloten
De grootte van de bloemtrossen zijn in dit keueen nieuwe collectie gezamenlijk op te zetten.
ringsrapport alsvolgt aangeduid:
De planten werden in 2000 en 2001 verzameld
zeer klein = kleiner dan ±3 cm
en uitgeplant in Boskoop op veengrond en in
klein = ± 3 cm
Leersum op zandgrond. Vanaf maart 2002 tot
vrij klein = ± 4 cm
en met oktober 2004 werden de planten diverse
vrij groot = ± 5 cm
keren in voorjaar en najaar op beide locaties gegroot =± 6 cm
keurd en geobserveerd. Op basis van deze gezeer groot = groter dan ± 6 cm.
gevens en de ervaringen van vele kwekers werd
het volgende keuringsrapport samengesteld.
M. aquifolium (Pursh) Nutt.
Een viertal cultivars werd door de Keuringsbasionym: Berberis aquifolium Pursh
commissie positief beoordeeld, maar zijn (nog)
slechts op kleine schaal verkrijgbaar. Hierdoor
Zeer variabele, breed opgaand groeiende struik.
46
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In de natuur gewoonlijk niet hoger dan 1 meter
maar in cultuur meestal hoger, soms tot meer
dan 2 meter! Bladeren enkelvoudig geveerd
met 5 tot 11 blaadjes. De blaadjes zijn (smal)
ovaal tot (breed) elliptisch en glimmend donkergroen. De bladrand is vlak tot gegolfd en
voelt gewoonlijk scherp aan door de kleine
tandjes. Het aantal tandjes varieert van 11 tot 23
per blaadje. ' s Winters kleurt het blad purpergroen tot roodachtig.
De bloemen staan in eindstandige en okselstandige, opstaande vertakte trossen. De trossen
kunnen tot circa 7,5 cm lang zijn. Ze bestaan uit
vele kleine bloemen met een doorsnede tot
circa 1,5 cm. Bloeitijd maart-april.
M aquifolium wordt veelvuldig toegepast als
grove onderbeplanting in natuurlijke beplantingen. Ook is deze soort geschikt voor gebruik in
grote plantvakken waar de planten iedere 3 jaar
tot een hoogte van circa 80 cm kunnen worden
teruggesnoeid. De relatiefvroege bloei en soms
fraaie bladverkleuring in de herfst geven deze
soort een goede gebruikswaarde . Hoewel M.
aquifolium wintergroen is, zal de plant zich in
koudere winters halfbladhoudend gedragen . Bij
strenge droge vorst kan het blad volledig bevriezen, maar in het vamjaar loopt de struik dan
gewoon weer uit. De bloemknoppen zijn dan
wel bevroren, zodat de planten in een voorjaar
na een strenge winter beduidend minder rijk

bloeien. In combinatie met grote solitaire heesters of coniferen levert een vak M. aquifolium
een fraai beeld.

** M. aquifolium 'Apollo'
(Brouwers Boomkwekerijen B.V., Groenekan
(NL), 1973)
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact, redelij k
vertakt, 50-80 cm.
BLADEREN: 14-18 cm lang, 10-12 cm breed, met
5-7 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes
ovaal, vlak, 4,5-6 cm lang en 3-4 cm breed (topblad 5,5-7,5 cm lang en 3,5-4,5 cm breed); redelijk scherp getand met 13-17 tandjes en een
vlakke rand.
BLOEIWIJZE: zeer groot, los, 6-7 cm.
BLOEMEN: 1,4-1,6 cm; kelk geel (9C), kroon
goudgeel (9A/12A), niet geurend; april-begin
meJ.
VRUCHTEN : blauwzwart berijpt, talrijk, niet lang
aan de plant blijvend.
'Apollo ' is een wijdverspreide cultivar die rijk
bloeit maar, in groepen aangeplant, tekort
schiet qua habitus. De grote bloemtrossen in
een mooie, diepgele kleur verschijnen in april.
Mede in combinatie met het scherp getekende
glimmend donkergroene blad is de bloei van
grote schoonheid.
Als nadeel moet worden gemeld dat ' Apollo '
vrijwel niet uitstoelt waardoor een plantvak
Dendraflora nr 4 1 2004
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slecht sluit. Er zijn dan ook minimaal vijfplanten per m2 nodig bij de aanleg van plantvakken.
Na de bloei verliezen de planten gewoonlijk
veel blad Ook heeft ' Apollo ' soms te lijden van
aantastingen door meeldauw. ' Apollo' werd tij dens de Flora Nova van 1976 bekroond met een
Gouden Medaille.

'Atropurpurea'. Belangrijkste verschillen tussen deze twee cultivars zijn dat ' Atropurpurea'
een bredere habitus heeft, de bloemen iets donkerder van kleur zijn en dat ' Dart' s Golden
Pride' in het najaar beduidend langer groen
blad houdt. Ook heeft het blad van 'Dart's Golden Pride' gemiddeld meer tandjes aan de bladrand.
Vanwege het fijne blad wordt ' Atropurpurea'
ook als snijheester gebruikt, terwijl ' Dati' s
Golden Pride' hiervoor minder geschikt is.
Hoewel de bloei niet beter dan gemiddeld is,
heeft deze cultivar vooral waarde als bladplant.

53. M. aquifolium 'Apollo'

*** M. aquifolium 'Atropurpurea'
(C. Verboom, Boskoop (NL), 1915)
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact, dicht
vertakt, circa 80 cm.
BLADEREN: 14-17 cm lang, 8- 12 cm breed, met
5-7 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes
(smal) ovaal, 5,4-7 cm lang en 2-3 cm breed
(topblad 5,8-7,5 cm lang en 2-3,5 cm breed); redelijk scherp getand met 10-18 tandjes en een
iets gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot, 4,5-5,5 cm.
BLOEMEN: 1-1,2 cm; kelk geel (9B/C), kroon
goudgeel (9A), licht geurend; maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, niet talrijk.
Oude cultivar die nog steeds hoge ogen gooit in
het sortiment. ' Atropurpurea' heeft een goede
plantopbouw en is weinig gevoelig voor meeldauw en roest. Het blad kleurt diep bronskleurig purpergroen in de winter. De nieuwere cultivar 'Dat·t's Golden Pride ' lijkt enigszins op
48
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54. M. aquifolium 'Atropurpurea'

M. aquifolium ' Atropurpurea Select' :
M. aquifolium 'Dart's Golden Pride'

*** M. aquifolium 'DarthiJ'PBR (HILLARY®)
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 2000)
GROEIWIJZE: breed spreidend met matig veel worteluitlopers, vrij dicht vertakt, circa 50 cm .
BLADEREN: 16-18,5 cm lang, 8,5-1 3,5 cm breed,
met 7-9 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes smal ovaal tot elliptisch, vlak tot iets hol (concaaf), 6-7,5 cm lang en 2-3,8 cm breed (topblad
6-8 cm lang en 2,3-4 cm breed); niet erg scherp
getand met 15-21 tandjes en een vlakke rand.

55. M. aquifolium 'Darthil' ( HILLARY)
Dendraflora nr 4 1 2004
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56. M. aquifolium 'Dart's Distinction'
BLOEIWIJZE: vrij klein, 3,5-4,5 cm.
BLOEMEN: 1-1 ,2 cm; kelk goudgeel (7B), kroon
goudgeel (7 A/9A), zeer licht geurend; maartapril.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, groot en talrijk.
Werd geselecteerd door Dr. Józsa Miklós uit
Szombathely, Hongarije. Door de gevormde
worteluitlopers vmmt 'Darthil' vrij snel een gesloten vak. Het jonge blad is bronsgroen van
kleur en glimmend donkergroen in de zomer. In
de herfst verkleurt het blad diep bordeauxrood.
Als de bloemen in maart-april openen geeft dit
een goed contrast.
'Darthil' is een gezonde plant met een frisse
uitstraling. Vooral door het feit dat de plant laag
blijft en goed uitstoelt kan 'Darthil' goed in
plantvakken tot 50 cm hoogte worden toegepast.

** M. aquifolium 'Dart's Distinction'
(Dmthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1970)
GROEIWIJZE: breed opgaand, redelijk dicht vertakt, 80-150 cm.
BLADEREN: 14-18 cm lang, 7,5- 11 ,5 cm breed,
met 5-7 blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, vlak, 5-7 cm lang en 2,3-3,6 cm
breed (topblad 5,6-9 cm lang en 3-5,4 cm
50
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57. M. aquifolium 'Dart's Golden Pride' (GOLDEN PRIDE)
breed); redelijk scherp getand met 12-16(18)
tandjes en een vlakke rand.
BLOEIWIJZE: groot tot zeer groot, 5-7 cm.
BLOEMEN: 1,4-1 ,6 cm; kelk geel (9C), kroon
goudgeel (9A/12A), niet geurend; maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, talrijk, tot in
september aan de plant blijvend.
Vanwege de vrij lange takken is deze cultivar
minder geschikt om in lage plantvakken te gebruiken. Daarbij blijven de vruchten in de
zomer zeer lang aan de plant, wat een ontsierend effect kan geven. Het tamelijk fijne blad
van 'Dart's Distinction' is in de winter diep
bronskleurig. Toch is ' Dart's Distinction' één
van de betere hoger groeiende cultivars. Met
name de relatief dikke en volle bloempluimen
zijn erg opvallend.

** M. aquifolium 'Dart's Golden Pride'
(GOLDEN PRIDE)
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), voor 1985)
M. aquifolium 'Atropurpurea Select';
syn.
M. aquifolium ' Golden Pride'
GROEIWIJZE: breed opgaand en compact, dicht
vertakt, circa 80 cm
BLADEREN: 12,5-17 cm lang, 8-11 cm breed,
met 5-7 blaadjes; glimmend donkergroen (blijft

in het najaar langer groen dan 'Atropurpureum'). Blaadjes (smal) ovaal, gootvormig, 4-7
cm lang en 2-3 cm breed (topblad 5,3-7 cm lang
en 2,4-4 cm breed); redelijk scherp getand met
16-22 tandjes en een iets gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot, (3 ,5)4-5 cm.
BLOEMEN: 1,3-1,5 cm; kelk geel (6C), kroon
goudgeel (7 A), niet geurend; maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, niet talrijk.
'Dart's Golden Pride' lijkt sterk op 'Atropurpurea', maar ' Atropurpurea' heeft een bredere habitus en iets donkerder bloemen. Ook blijft
' Dart's Golden Pride' in het najaar beduidend
langer groen. Verder is deze cultivar (in mindere mate) vergelijkbaar met ' Apollo'. Echter de
groei is dichter en een vak van ' Dart's Golden
Pride' zal dan ook sneller gesloten zijn. Helaas
is de bloei van 'Dart's Golden Pride' minder
fraai dan van ' Apollo' .
Op de proefvelden waren ook planten aanwezig
onder de naam 'Atropurpurea Select'. Deze bleken identiek te zijn aan 'Dart's Golden Pride'.
Aangezien de oorspronkelijke herkomst van
deze planten niet achterhaald kon worden krijgt
de geregistreerde naam ' Dart's Golden Pride'
voorrang en vervalt 'Atropurpurea Select' tot
synoniem. Al met al is 'Dart's Golden Pride'
een goede bodembedekker voor middelgrote tot

grote plantvakken. Het blad kleurt 's winters
purpergroen. Evenals 'Atropurpurea' kan ook
deze cultivar als snijheester worden gebruikt.
o M. aquifolium 'Dart's Quickstep'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1987)
GROEIWIJZE: breed opgaand, enigszins los, redelijk goed vertakt, hoger dan 150 cm.
BLADEREN: 15-19 cm lang, 9,5-11 cm breed,
met 7-9(19) blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, iets bol (convex), 4,3-6,3 cm
lang en 2,2-2,8 cm breed (topblad 5-7 cm lang
en 2,6-3,2 cm breed); niet erg scherp getand
met 14-22 tandjes en een gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij klein, relatief dicht, 3,8-4,1
cm.
BLOEMEN: 1-1,4 cm; kelk geel (6C/9C), kroon
goudgeel (6A/7 A), licht geurend; maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, soms talrijk.
Deze gezonde cultivar lijkt enigszins op 'Atropurpurea' maar wordt beduidend hoger. Het
duidelijk getande, maar niet scherp aanvoelende blad kleurt bronskleurig purpergroen in de
winter. 'Dart's Quickstep' is geschikt voor toepassing in hoge plantvakken. De toepassingsmogelijkheden van ' Dart's Quickstep' zijn gelijk aan die van 'Atropurpurea' en 'Datt 's
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Distinction' . Deze twee cultivars zijn beter,
reden om 'Dart's Quickstep' met een "o' te
waarderen.
* M. aquifolium 'Euro'
(Gebr. de Bruin, Boskoop (NL), 1996)
GROEIWUZE: breed opgaand, 80-150 cm.
BLADEREN: 11,5-20 cm lang, 7,2-8 ,5 cm breed,
met (7)9-ll blaadjes; zeer glimmend donkergroen. Blaadjes smal eivormig, zeer regelmatig
gevormd, 3,5-5 cm lang en 1,7-2,6 cm breed
(topblad 4,1-5,3 cm lang en 1,9-3 cm breed);
zeer scherp getand met 10-14 tandjes en een
sterk gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: groot, relatief dicht, 4,5-6,4 cm.
BLOEMEN: 1,2-1 ,4 cm; kelk geel (6B), kroon
goudgeel (7 A), niet geurend; april-begin mei .
VRUCHTEN : blauwzwati berijpt, talrijk.
De vrij kleine, zeer stekelige bladeren zijn het
belangrijkste kenmerk van ' Euro' . De uitbundige bloei wordt gevolgd door een rijke vruchtdracht. Het gezonde glimmend donkergroene
blad loopt in het vomjaar diep bronskleurig uit.
Ook in de winter is het bronskleurig.
Het is een prima winterharde cultivar die geschikt is voor gebruik in middelhoge plantvakken (80-100 cm). 'Euro' werd in 1996 bekroond
met een Getuigschrift van Aanbeveling.

M. aquifolium 'Fireflame': M. xwagneri 'Fireflame'
M. aquifolium 'Golden Pride': M. aquifolium
'Dart's Golden Pride'

(**) M. aquifolium 'Hastings Elegant'
(herkomst onbekend)
GROEIW!JZE: breed opgaand, vrij losse vertakking, hoger dan 150 cm.
BLADEREN: 12-20 cm lang, 8,5-12 cm breed,
met 7-9 blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes smal ovaal tot elliptisch, iets bol, 4,56,5 cm lang en 1,8-3 ,2 cm breed (topblad 4,8-7
cm lang en 1,8-3 ,2 cm breed); nauwelijks
scherp met 8-14 zeer kleine tandjes en een vlakke rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot, 4,5-6 cm.
BLOEMEN: 1,2- 1,6 cm; kelk geel (6A), kroon
goudgeel (9A/l2A), zeer licht geurend; april.
Vrij zeldzame cultivar die vooral als bladplant
op jonge leeftijd erg fraai is. Het blad is wat
smaller dan bij andere cultivars en geeft de
plant een sierlijk uiterlijk. Daarbij is het nauwelijks scherp. ' s Winters kleurt het blad minder
purper dan bij de meeste andere cultivars. Op
latere leeftijd heeft de plant de neiging stakerig
te worden. Door regelmatige snoei is dit te

60. M. aquifolium 'Green Ripple'
voorkomen. Hoewel de bloemtrossen vrij groot
zijn, verschijnen ze niet overdadig.
Deze cultivar is (nog) slechts op kleine schaal
verkrijgbaar. Hierdoor is er ook nog weinig bekend over de gebruikswaarde in praktijk. In de
praefopplant en op de kwekerij kwam de plant
als veelbelovend naar voren. Dit was aanleiding
voor de keuringscommissie om wel een positief
waardeoordeel te geven.

58. M. aquifolium 'Euro'
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59. M. aquifolium 'Hastings Elegant'

s M. aquifolium 'Green Ripple'
(Fa. P.G. Zwijnenburg, Boskoop (NL), 1970)
GROEIWIJZE: smal opgaand, los en iel, 80-150
cm.
BLADEREN : 5-10,5 cm lang, 5,1-8 cm breed, met
(3 )5-7 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes ovaal, onregelmatig naar beneden omgekruld, 2,7-5 cm lang en 2,2-3,2 cm breed (topblad 6-8 cm lang en 3,2-4,6 cm breed) ; niet
scherp met 6- 14 kleine tandjes en een vlakke
rand.
BLOEIWIJZE: zeer klein en erg dicht, 1, 7-2,1 cm.
BLOEMEN: 0,5-0,8 cm; ke lk geel (5AJB), kroon
geel (5A), niet geurend; april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt.
Zeer winterharde cultivar die sterk afwijkt van
alle andere cultivars in het sortiment. De blaadjes zijn opvallend naar beneden omgekruld en

het topblad is steeds beduidend groter dan de
andere blaadjes. De bladeren zijn niet scherp,
waardoor het geschikt is als snijgroen, met
name rond de kerstperiode. ' s Winters kleurt
het blad zeer diep roodpurper. Omdat de groei
vaak te wensen overlaat, zal de productie van
' Green Ripple' relatief laag zijn. 'Green Ripple' is vrij van roest en meeldauw.
Deze cultivar werd rond 1970 aangetroffen in
een ingekochte partij zaailingen van M. aquifolium. Vanwege het opvallende blad besloot
men deze plant te benamen. Met name door de
smalle groeiwijze en slechte vertakking is
'Green Ripple' minder geschikt voor toepassing in het openbaar groen. Deze opvallende
cultivar is wel geschikt om in particuliere tuinen, tussen andere heesters in borders, toe te
passen.
In 1988 werd ' Green Ripple' bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste.

oM. aquifolium 'Maqu'
(Planteopformeringsstationen, Lunderskov (DK) ,
circa 1970)
GROEIWIJZE: opgaand en iets spreidend d.m.v.
wortelstokken, vrij losse vertakking, 80-150 cm.
BLADEREN: 14-17 cm lang, 7-10 cm breed, met
(7-)9 blaadjes; middengroen. Blaadjes ovaal ,
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61. M. aquifolium 'Marijke'
iets bol, 5,2-6,2 cm lang en 2,5-3,6 cm breed
(topblad 6-7,2 cm lang en 2,5-4 cm breed); iets
scherp met 15-21 kleine tandjes en een licht gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: groot, 5-6 cm.
BLOEMEN: 1-1,3 cm; kelk goudgeel (9B), kroon
goudgeel (9A), licht geurend; april-begin mei.
VRUCHTEN: vrijwel zwart, talrijk, tot in oktober
aan de plant blijvend (soms tot in december).
'Maqu' (een samentrekking van de woorden
Mahonia ÇJJJJJ.ijolium) werd door het Deense
Planteopformeringsstationen (proefstation) in
Lunderskov als beste kloon geselecteerd uit
een aantal laaggroeiende klonen die in Deense
kwekerijen werden gekweekt. Zwaarwegende
criteria als winterhardheid en gezondheid
werden hierbij meegenomen. Het blad is in de
winter is wat groener dan bij de meeste andere
cultivars.

** M. aquifolium 'Marijke'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1993)
GROEIWIJZE: opgaand, vrij losse vertakking, 80150 cm.
BLADEREN: 15-17 cm lang, 9,5-12,5 cm breed,
met 7-9 blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, gootvormig, 4,8-6,5 cm lang en
2,6-3,8 cm breed (topblad 6-7,2 cm lang en 3,254
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4,2 cm breed); scherp met 17-27 duidelijke
tandjes (circa 2 mm lang) en een gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot, 4-5 cm.
BLOEMEN: heldergeel; april.
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, niet talrijk.
Deze selectie van J. van Alphen uit Voorschoten werd naar zijn dochter genoemd. De glimmend donkergroene bladeren lopen in het voorjaar bronsgroen uit. In de winter kleurt het
opvallend diep mahonierood.
'Marijke' is een volledig winterharde cultivar
die vooral geschikt is voor gebruik in middelhoge plantvakken (80-1 00 cm). Door het glanzende blad en de gezonde uitstraling maakt de
plant een sterke indruk.

oM. aquifolium 'Metro'
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
en Fa. Jac. Schoemaker, Boskoop (NL), 1987)
GROEIWIJZE: spreidend met korte worteluitlopers, zeer compact, 25-50 cm.
BLADEREN: 14,4-21 cm lang, 10,5- 13,4 cm
breed, met 7-9 blaadjes; glimmend donker olijfgroen. Blaadjes ovaal tot elliptisch, vlak tot iets
hol (concaaf) of bol (convex), elkaar iets overlappend, 5,1-7,5 cm lang en 2,4-3,3 cm breed
(topblad 6,5-7,6 cm lang en 2,5-3 ,8 cm breed);
iets scherp met 21-29 kleine tanden en een
vlakke rand.

BLOEIWIJZE: klein, 2,5-3,5 cm, gewoonlijk
breed, niet rijk bloeiend.
BLOEMEN: diepgeel; maart-april.
In 1"977 startte de Lehr- und Versuchsanstalt
Friesdorf (D) een kruisingsprogramma om
laagblijvende Mahonia cultivars met glimmend
blad te ontwikkelen. In 1984 werden vijfklonen
geselecteerd waarvan er één overbleef. Onder
de voorlopige cultivarnaam 'Hans Kar! Möhring' (hij was 34 jaar directeur van Lehr- und
Versuchsanstalt Friesdorf) werd deze plant bij
enkele kwekerijen uitgezet. Twee Boskoopse
kwekerijen gingen deze cultivar kweken waarbij de definitieve cultivarnaam 'Metro' werd.
'Metro' is de laagstblijvende cultivar van M.
aquifolium. Het blad is relatief groot en staat
dicht opeen. Het heeft een opvallende olijfgroene kleur in de zomer en kleurt 's winters wat
minder purper dan de meeste andere cultivars.
Het jonge loof is donker bronsoranje. Bloemen
worden spaarzaam in 'Metro' waargenomen.
Hoewel 'Metro' op het eerste gezicht een ideale
bodembedekker lijkt is de plant helaas niet helemaal meeldauwvrij en ook roestgevoelig. Bovendien is de groei uitgesproken slecht, reden
waarom de plant al enkele jaren geleden naar de
achtergrond is verdwenen. Nieuwe cultivars als
M. aquifolium 'Darthil'(HILLARY) en M. repens
'Bokrasio' (S1oux) zijn dan ook aan te bevelen
boven ' Metro'.

oM. aquifolium 'Mirena'
(Späth 'schen Baumschulen (H.J. Albrecht),
Berlijn (D), 1979)
GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaand, compact, 80-150 cm.
BLADEREN: 13,4-18 cm lang, 8,5-12 cm breed,
met 7-9(11) blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, 4,7-6,2 cm lang en 2,4-3,7 cm
breed (topblad 5-6,7 cm lang en 2,6-4,2 cm
breed); vrij scherp met 15-21 tanden en een gegolfde rand.
BLOEJWJJZE: vrij klein, dicht, 3,5-4 cm.
BLOEMEN: 1,1-1,3 cm; kelk geel (5A), kroon
geel tot goudgeel (6A/7 A), niet geurend; aprilbegin mei.
VRUCHTEN: zwart, iets blauw berijpt, tot in september aan de plant blijvend.
'Mirena' werd samen met de cultivars 'Jupiter'
en 'Pamina' geselecteerd vanwege de rijke
vruchtdracht, waarbij de vruchten geschikt zijn
om te verwerken tot gelei en wijn.
'Mirena' heeft een sterk opgaande groeiwijze
en maakt geen worteluitlopers. Deze cultivar is
dan ook bij uitstek geschikt om als haag toe te
passen. Het is een rijkbloeiende plant die ook

prima geschikt is als drachtplant Ook de vruchten zijn, wanneer ze niet geplukt worden voor
menselijke consumptie, geliefd bij vogels. Het
is een prima winterharde cultivar met gezond,
glimmend donkergroen blad dat in de winter
iets roodachtig verkleurt. Ondanks de goede eigenschappen is ' Mirena' qua sier- en gebruikswaarde weinig afwijkend van diverse andere
cultivars en voegt deze plant weinig specifieks
toe aan het sortiment.
M. aquifolium var. moseri: M. xwagneri 'Moseri'

o M. aquifolium 'Orangee Flame'
(Charles Szerzen, Fairview Flora! Nursery,
Westlake, Ohio (USA), 1965)
GROEIWIJZE: relatief smal opgaand en vrij los
vertakt, 50-80 cm.
BLADEREN: 11 -14 cm lang, 6,9-8,2 cm breed,
met 7 blaadjes; glimmend donkergroen; jonge
bladeren bronsoranje. Blaadjes ovaal, iets hol
(concaaf), elkaar iets overlappénd, 4,2-5,5 cm
lang en 2,3-3,1 cm breed (topblad 5,7-6 cm lang
en 3,4-3,7 cm breed); scherp met 13-19(21) tanden en een sterk gegolfde rand.
BLOEJWIJZE: klein en zeer dicht, 2,4-2,7 cm.
BLOEMEN: 0,9-1,1 cm; kelk goudgeel (9B),
kroon goudgeel (9A), niet geurend; april.
VRUCHTEN: donker blauwzwart, talrijk.
De vrij los groeiende 'Orangee Flame' (soms
fout gespeld als 'Orange Flame') is het best te
vergelijken met M. xwagneri 'Moseri', maar
dan als cultivar van M. aquifolium. Naast de
bloei is het bronsoranje jonge loof de voornaamste sierwaarde. Vanwege de ietwat smalle
en losse groeiwijze moet 'Orangee Flame' regelmatig gesnoeid worden om een goed gevulde plant te houden. Daarnaast is deze cultivar
erg gevoelig gebleken voor roest en meeldauw.

oM. aquifolium 'Smaragd'
(Fa. Jac. Schoemaker, Boskoop (NL), 1978)
GROEIWIJZE: breed opgaand, hoger dan 150 cm.
BLADEREN: 14,5-18,5 cm lang, 6,5-8,5 cm
breed, met (5)7-9 blaadjes; glimmend donkergroen, ook 's winters opvallend groen. Blaadjes
ovaal tot smal ovaal, top gewoonlijk iets naar
beneden gebogen, 3,9-6,6 cm lang en 2,8-4,5
cm breed (topblad 6,8-9,6 cm lang en 3,2-5,1
cm breed); vrij scherp en grof getand met 13-19
tandjes en een vlakke rand.
BLOEIWIJZE: groot en vrij los, 5,5-6 cm.
BLOEMEN: goudgeel (l2A); april-begin mei.
VRUCHTEN: blauwzwart, berijpt, bij ongesnoeide planten zeer talrijk
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In 1979 werd 'Smaragd' bekroond met een Getuigschrift van Verdienste, een jaar later gevolgd door een Getuigschrift Eerste Klas. Tijdens Flora Nova 1987 werd 'Smaragd'
bekroond met een Gouden Medaille.
Ondanks het dikke, leerachtige blad is 'Smaragd' opvallend gevoelig voor meeldauw. Hoewel deze cultivar destijds een zeer hoge bekroning kreeg, blUkt 'Smaragd' in praktijk vaak
minder goed te voldoen. Tijdens de keuringsperiode is op beide locaties het blad diverse keren
na de winter volledig afgevallen. Het gebruik
van 'Smaragd' is beperkt tot plaatsen waar
hoogte geen bezwaar is. Tenslotte is 'Smaragd'
niet gemakkelijk te vermeerderen.
Vanwege de hier genoemde nadelen en het feit
dat 'Smaragd' is overtroffen door ' Undulata',
besloot de Keuringscommissie geen bekroning
aan deze bekende cultivar toe te kennen.

*** M. aquifolium 'Undulata'
(Notcutts Nurseries, Woodbridge (UK), 1930)
GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij compact,
hoger dan 150 cm.
BLADEREN: 14-19 cm lang, 9-12 cm breed, met
5-7(9) blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes smal ovaal tot langwerpig, gewoonlijk gedraaid, 5,7-6,4 cm lang en 1,7-3,2 cm breed

(topblad 6-9,5 cm lang en 2-4,7 cm breed); vrij
scherp getand met 11-23 tandjes en een sterk
gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij klein, 3,8-4,7 cm.
BLOEMEN: 1,2-1,4 cm; kelk goudgeel (9B),
kroon goudgeel (12A), licht en zoet geurend.
' Apollo', 'Atropurpureum' en ' Undulata' zijn
de enige drie cultivars die zowel in dit keuringsrapport als het rapport van 1975 hoog bekroond werden. ' Undulata' is een sterk groeiende plant met een duidelijk opgaande habitus.
Daarmee is deze cultivar prima geschikt om in
hogere plantvakken te gebtuiken. Door de planten regelmatig te snoeien kan voorkomen worden dat ze stakerig worden.
Het glimmend donkergroene blad is sierlUk
door de sterk gegolfde bladrand. 's Winters
kleurt het blad minder diep purper dan bij de
meeste andere cultivars het geval is. Wel is
'Undulata' vrij gevoelig voor meeldauw.

oM. aquifolium 'Versicolor'
(Herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: vrij smal opgaand, matig vertakkend, 80-150 cm
BLADEREN: 13-16 cm lang, 7,5-10,5 cm breed,
met 5-7(9) blaadjes; glimmend groen, onregelmatig crèmegeel tot lichtgeel gevlekt en gestippeld, 's winters wat roder dan de meeste andere
cultivars. Blaadjes smal ovaal tot elliptisch,
vlak, 3,5-5,6 cm lang en 1,8-2,3 cm breed (topblad 4,8-6,3 cm lang en 2,3-3 cm breed); redelijk scherp getand met 16-22 tandjes en een
vlakke rand.
De bontbladige 'Versicolor' is een curiositeit
binnen het geslacht Mahonia . De bladeren zijn
onregelmatig bezet met kleine crèmegele tot
lichtgele vlekjes en stipjes, wat een enigszins
ziekelijke indtuk maakt. De groei is zwak en
laat veelal te wensen over. Alleen interessant
voor verzamelaars.
M. aquifolium var. vicaryi:
M. xwagneri 'Vicaryi'

62. M. aquifolium 'Undulata'
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*** M. 'Bokrafoot' PBR (BLACKFOOT®) (Repens Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V. , Boskoop
(NL), 2001)
GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaand, zeer
compact, circa 80 cm .
BLADEREN: 14-16 cm lang, 9,5 - 11 cm breed,
met 7(-9) blaadjes; glimmend en zeer donkergroen. Blaadjes ovaal, iets bol (convex), 4,9-6,3
cm lang en 2,5-3 ,9 cm breed (topblad 5,5-8,5
cm lang en 2,7-5,2 cm breed); nauwelijks

63. M. 'Bokrafoot' (BLACKFOOT) (Repens Groep)
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scherp met (13)15-21 tandjes en een vlakke tot
kend over de gebmikswaarde in praktijk. In de
licht gegolfde rand.
praefopplant en op de kwekerij kwam de plant
BLOEIWIJZE: zeer groot, 5,5-7 cm.
als aanwinst naar voren. Dit was aanleiding voor
BLOEMEN: 1,2-1,4 cm; kelk geel tot goudgeel
de keuringscommissie om in ieder geval een
(6C/9B), kroon goudgeel (6N9A), licht geuwaardeoordeel als liefhebbersplant te geven.
rend, april.
'Bokrafoot' heeft van de beide ouders ( M. repens x M. aquifolium ), het beste meegekregen.
De bloemen zijn groot, hebben een diepe kleur ·
en staan goed zichtbaar op de plant. In het
knopstadium heeft de plant al veel sierwaarde
in combinatie met het donkergroene blad. De
bloeitijd is minimaal twee tot drie weken. Kleine plantjes bloeien al volop, wat mogelijkheden
biedt als potplant op de visueel aantrekkelijke
markt. Het jonge schot heeft bij het uitlopen een
opvallende bruinrode kleur hetgeen extra sierwaarde betekent. Het uitgegroeide blad heeft
een aparte groene kleur en behoudt deze ' s winters in hoge mate. De typische verkleuring in de
winter die bij veel Mahonia ·s te zien is, treedt
hier dus niet op. Verder is 'Bokrafoot' zeer gezond, heeft een opgaande, bossige groeiwijze
maar wordt niet hoog.
Om een mooi vak te krijgen verdient het aanbeveling om na twee jaar de planten bij de grond
af te knippen en regelmatig verjongingssnoei
toe te passen. Dit garandeert jarenlang plezier
van een zeer attractieve cultivar.
(s) M. 'Bokragon' (OREGON®) (Repens Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
(NL), 2003)
GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaand met worteluitlopers, zeer compact, 25-50 cm.
BLADEREN: 14,9-18,4 cm lang, 9-12 cm breed,
met 7(-9) blaadjes; dof donkergroen. Blaadjes
ovaal tot ovaal-langwerpig, iets hol (concaaf),
elkaar iets overlappend, 5-6,8 cm lang en 3,24,1 cm breed (topblad 6,1 -8,6 cm lang en 3,56,6 cm breed); niet scherp met (15)19-27 kleine
tandjes en een vlakke rand. De voet van het topblad is vaak hartvormig.
BLOEIWIJZE: groot en relatief los, 4,5-7 cm.
BLOEMEN: 1,4-1 ,5 cm; kelk geel (SB), kroon
goudgeel (7 A), licht en zoet geurend, april.
'Bokragon' is een aparte verschijning in het
Mahonia-sortiment. De grote ovale bladeren en
de breed opgaande, bossige habitus zorgen
hiervoor. Het is een forse, breed uitgroeiende
plant die niet te hoog wordt. De bloemen zijn
enigszins verscholen tussen het blad en hebben
een heldergele kleur. Ook in de winter is het
blad opvallend groen van kleur.
Deze cultivar is (nog) slechts op kleine schaal
verkrijgbaar. Hierdoor is er ook nog weinig be58
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64. M. 'Bokragon' (OREGON) (Repens Groep)

(**) M. 'Bokrarond' PBR (ROTONDE®) (Repens
Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
(NL), 2005)
GROEIWIJZE: breed spreidend met worteluitlopers, dicht vertakt, circa 50 cm.
BLADEREN: 13-15 cm lang, 9,5- 12 cm breed, met
7-9 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes
langwerpig tot omgekeerd eirond, iets hol (concaaf), elkaar overlappend, 4-6 cm lang en 2,53,5 cm breed (topblad 4,2-6,5 cm lang en 3,2-4,4
cm breed); niet scherp getand met 17-21 tandjes
en een vlakke rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot en relatief dicht, 4,5-5,5 cm.
BLOEMEN: 1-1,2 cm; kelk goudgeel (9B/12B),
kroon goudgeel (9N l2A), zeer licht geurend,
april.
In het sortiment laagblijvende Mahonia, is
' Bokrarond' een uitstekende keus. Deze M. repens hybride heeft mooi leerachtig, glinunend
blad dat ook in de winter opvallend donkergroen
blijft. Doordat de blaadjes dicht bij elkaar staan

65. M. 'Bokrarond' (RoTONDE) (Repens Groep)
wordt de bodem uitstekend afgedekt en ontstaat
een heel apart effect. De bloemen hebben een
warm goudgele kleur en zijn groter dan bij vergelijkbare laagblijvende cultivars. Door de vele
worteluitlopers breidt M. 'Bokrarond' zich gestaag uit.
'Bokrarond' is een sterke, gezonde plant. Proeven in bakken en smalle, door betonplaten opgesloten randen, hebben aangetoond dat 'Bokrarond' zich onder minimale omstandigheden
goed kan handhaven. Door de gelijkmatige, lage
groeiwijze is het een aamader op plaatsen waar
dit een absolute voorwaarde is.
Deze cultivar is (nog) slechts op kleine schaal
verkrijgbaar. Hierdoor is er ook nog weinig bekend over de gebmikswaarde in praktijk. In de
praefopplant en op de kwekerij kwam de plant
als veelbelovend naar voren. Dit was aanleiding
voor de keuringscommissie om wel een positief
waardeoordeel te geven.
*** M. 'Bokrasio' PBR (Sroux®) (Repens
Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B .V., Boskoop
(NL), 2003)
GROEIWIJZE: breed spreidend met veel wotielstokken, 25-50 cm.

BLADEREN: 16,4-19 cm lang, 11-13 cm breed, met
5-7 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes
ovaal, elkaar nauwelijks overlappend, 5,5-8,5 cm
lang en 3,1-5 cm breed (topblad 6,5-8,5 cm lang
en 3,5-5 cm breed); iets scherp met 17-23 tanden
en een licht golvende rand.
BLOEIWIJZE: groot, 4-6 cm.
BLOEMEN: 1,3-1 ,5 cm, kelk goudgeel (9B), kroon
goudgeel ( 12A), niet geurend, begin tot half april.
' Bokrasio' is een lage, bossige, gezonde plant.
Ideaal voor vakbeplanting vanwege de snelle, gelijkmatige groei en de uitstekende vertakking.
Hierdoor wordt de plant niet stokkerig en kan met
minder snoeibeurten worden volstaan. In de winter kleurt het blad purpetTood om in het voorjaar
weer langzaam wat groener te worden. Het jonge
schot is bronskleurig.
De bloei is rijk en duurt gemiddeld mim twee
weken. Omdat ' Bokrasio' ongeveer 10 dagen eerder bloeit dan ' Apollo ', en dus ook eerder in het
voorjaar gaat groeien, heeft de plant veel minder
last van de groeivertraging die bij ' Apollo' regelmatig wordt waargenomen. 'Bokrasio' is, mede
door het sterk onkruidonderdmkkende effect, extensief te beheren en zorgt voor een onderhoudsatme aanplant.
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* M. 'Bokrastrip' PBR (GREEN STRIP®) (Repens Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
(NL), 1995)
GROEIWIJZE: breed spreidend met veel wortelstokken, 25-50 cm.
BLADEREN: 13-20,5 cm lang, 9,8-12,8 cm
breed, met 7-9 blaadjes; dofgroen tot dof donkergroen. Blaadjes eivormig, elkaar soms iets
overlappend, 4,1-7,2 cm lang en 1,8-3,8 cm
breed (topblad 4,5-8 cm lang en 2-5,1 cm
breed); niet scherp met 17-29 tandjes en een
iets gegolfde rand.
B LOEIWIJZE: klein en dicht, 3,5-4 cm.
BLOEMEN: 0,9-1,1 cm; kelk geel (9C), kroon
goudgeel (9A), zeer licht en zoet geurend, april.
Voor de bloemen hoeft 'Bokrastrip' niet aangeschaft te worden, deze zijn klein en niet erg opvallend. Wel geven de knoppen, die in de herfst
aan de plant verschijnen, de plant lange tijd een
sierlijk uiterlijk. Door de lengte ervan lijkt de
plant overdekt met kwastjes. 'Bokrastrip' is een
prima bodembedekker die ook in de schaduw
en halfschaduw goed voldoet. Eenmaal aangeplant zorgen worteluitlopers ervoor dat het vak
volledig wordt opgevuld en goed sluit. In de
zomer is het blad groen en in de winter kleurt
het naar bruinrood.

' Bokrastrip ' is een uitstekend alternatief voor
veelgebruikte bodembedekkers zoals Hedera
en Pachysandra, en zorgt voor de nodige afwisseling in dit veel toegepaste maar zeer beperkte sortiment. In sommige (beurt-)jaren kan
'Bokrastrip' last hebben van wat meeldauw. Dit
lost de plant zelf op door het aangetaste blad af
te stoten en nieuw blad te maken.
(***) M. 'Bokrawa' PBR (OTTAWA®) (Repens
Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
(NL), 2005)
GROEIWIJZE: breed spreidend met veel wortelstokken, 25-50 cm.
BLADEREN: 13-15 cm lang, 8,5-11 cm breed,
met 5-7 blaadjes; iets glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, 4,4-5,8 cm lang en 2,8-3,8 cm
breed (topblad 5,6-6,5 cm lang en 3-4 cm
breed); vrij scherp met 19-31 tandjes en een
licht gegolfde rand.
BLOEIW IJ ZE: vrij klein, 4-4,5 CID.
BLOEMEN: 1,3-1,5 cm; kelk geel (6C/9B), kroon
goudgeel (6N9A), zeer licht geurend.
Het is een zeer lage bodembedekker met zeer
attractieve, heldergele bloemen in het voorjaar.
Vooral exemplaren die wat langer vaststaan
gaan steeds rijker bloeien. De planten zijn goed
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gezond en probleemloos toe te passen in vakken die laag moeten blijven. Een absolute aanrader voor particuliere tuinen.
Deze cultivar is (nog) slechts op kleine schaal
verkrijgbaar. Hierdoor is er ook nog weinig bekend over de gebruikswaarde in praktijk. In de
praefopplant en op de kwekerij kwam de plant
als zeer goed naar voren. Dit was aanleiding
voor de keuringscommissie om toch drie sterren te geven.

* M. 'Cosmo Crawl' (Repens Groep)
(Hanno Hardijzer B.V., Boskoop (NL), 1992)
GROEIWIJZE: breed spreidend met veel wortelstokken, redelijk vertakt, 25-50 cm.
BLADEREN: 14-20(23) cm lang, 10-14 cm breed,
met (5)7-9 blaadjes; glimmend donkergroen.
Blaadjes ovaal, iets gootvormig, 5,5-8(9) cm
lang en 3,2-3,8 cm breed (topblad 6-8,5(9,5) cm
lang en 3,4-4,2 cm breed); redelijk scherp getand met 10-14 tandjes en een zeer licht gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: groot, relatief los, 5-6,5 cm.
BLOEMEN: 1,3-1 ,5 cm; kelk geel (9C), kroon
goudgeel (9A), niet geurend; april.
Deze plant werd oorspronkelijk door de heer J.
van Alphen uit Voorschoten gevonden en aan
Hanno Hardijzer gegeven als onbenaamde laag-

blijvende selectie van M. repens. Hardijzer
doopte de plant 'Cosmo Crawl' en bracht deze
op de markt. Tijdens een observatie door de
keuringscommissie werd verondersteld dat
' Cosmo Crawl' geen cultivar van M . repens is
maar tot de soort M. aquifolium behoort. In dit
rapport wordt ' Cosmo Crawl' echter als intermediair tussen M. aquifolium en M. repens beschouwd en in de Repens Groep geplaatst. De
ondergrondse verspreiding door middel van
worteluitlopers is een belangrijk specifiek kenmerk dat 'Cosmo Crawl' met de andere leden
van deze groep deelt. 'Cosmo Crawl' is een
zeer laag groeiende plant die, in tegenstelling
tot de meeste andere cultivars, goed in pot te
kweken is.

** M. 'Pixie' (Repens Groep)
(Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop
(NL), 1994)
GROEIWIJZE: breed spreidend met veel wortelstokken, 25-50 cm.
BLADEREN: 13-15,5 cm lang, 6,2-8,2 cm breed,
met 5(-7) blaadjes; iets glimmend donkergroen.
Blaadjes breed ovaal, iets hol (concaaf), 3,9-5,4
cm lang en 2,4-3,9 cm breed (topblad 4,6-5,5
cm lang en 2,5-4,7 cm breed); niet scherp met
17-25 kleine tandjes en een vlakke rand.
BLOEIWIJZE: klein en zeer dicht, 3,-3,5 cm.
BLOEMEN: 0,7-0,9 cm; kelk goudgeel (7B),
kroon goudgeel (9A), niet geurend.
'Pixie' is één van de eerste selecties, ontstaan uit
geïmporteerd zaad en planten uit de U.S .A.
Samen met 'Bokrastrip' was het een doorbraak
in de zoektocht naar echt lage Mahonia cultivars. 'Pixie' is een zeer lage plant met opgaande
takjes die als het ware in bosjes bijeen staan.
Samen met het kleine, ronde blad geeft dat in het
jeugdstadium een apart, sierlijk effect. Later als
het vak zich sluit is dit minder zichtbaar en blijft
een egaal, goed gesloten geheel over. Net als bij
'Bokrastrip' is het knopstadium mooier dan de
eigenlijke bloei. De bloemen zijn relatief klein
en lichtgeel van kleur.
M fascicularis Hort.: M. xwagneri 'Pinnacle'
M. pinnata Hort.: M. xwagneri 'Pinnacle'
M. pinnata var. wagneri: M. xwagneri
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M. repens (Lindl.) G. Don
basioniem Berberis repens Lindl.; syn. Berberis
nana Greene; Mahonia nana (Greene) Fedde
GROEIWIJZE: variabel, breed spreidend met veel
uitlopers, circa 50 cm .

BLADEREN: 10-20 cm lang, eivormig tot eirond
met veelal 5 blaadjes, basis scheeftot licht hartvormig, onderzijde lichter van kleur, rand met
8-20 borstelvormige tandjes.
BLOEIWIJZE: klein tot vrij groot en relatief los.
BLOEMEN: kelk groengeel, kroon lichtgeel, niet
tot licht geurend, maati-apriL
VRUCHTEN: blauwzwart berijpt, conisch tot eivormig, sap rood.
Mahonia repens komt voor in een groot deel
van Westelijk Noord-Amerika en kan zich daar
goed handhaven onder heel verschillende klimatologische omstandigheden. Herten en elanden eten de plant niet graag omdat het blad een
giftig alkaloïde (berberine) bevat.
In de volksmond heeft de plant veel namen, variërend van Creeping barberry tot Oregon
grape. Hoewel er geen verwantschap is met !lex
(Hulst) komt ook de naam Holly grape voor.
Navajo indianen trokken thee uit bast en wortels van M. repens, waarin ook berberin voorkomt. Ze gebruikten dit tegen vormen van huidontsteking (dermatitis). Van de vruchten werd
een paarsblauwe verfstof gemaakt.
Omdat M. repens een somt is, zou deze soortecht uit zaad terug moeten komen. Echter, zaad
geplukt op geïsoleerd gelegen plaatsen met
voornamelijk lage vormen van M. repens (o.a.
Flathead Lake, Montana (USA)), gaf bij opkomst erg veel variatie in vorm en hoogte. Hieruit blijkt een hoge graad van natuurlijke variatie en wellicht gemakkelijke hybridisatie met
diverse andere, daar voorkomende Mahonia
somten. Mahonia repens onderscheidt zich van
M. aquifolium door het maken van veel worteluitlopers, het doffe, veel dunnere, grijs-groenblauwe blad dat in de herfst niet rood kleurt, de
geringe hoogte en de vorm en grootte van de
vruchten.
M. repens cv's: M. cv's
M. xwagneri (Jouin) Rehder
(M. pinnata x M. aquifolium)
syn. M pinnata var. wagneri
GROEIWIJZE: breed opgaand, circa 150 cm.
BLADEREN: met 7-11 blaadjes; dof tot iets
glanzend blauwgroen tot grijzig berijpt.
Blaadjes ovaal, vlak tot iets hol (concaaf); gewoonlijk iets scherp tot vrij scherp getand met
9-15 tandjes en een vlakke tot licht gegolfde
rand.
BLOEIWIJZE: vrij groot tot zeer groot (in sommige cultivars echter klein).
BLOEMEN: lichtgeel tot diep goudgeel, maartapril.

VRUCHTEN: ovaal, donkerblauw en berijpt,
meestal niet talrijk.
Over deze hybride is in het verleden veel
(naams)verwarring geweest. Rond 1863 ging
Simon-Louis Frères in Metz (F), een Mahonia
onder de naam M. pinnata var. wagneri vermeerderen. Deze plant werd in 1910 bondig beschreven door Jouin, verbonden aan deze destijds beroemde kwekerij. Alfred Rehder was
van mening dat het hier niet ging om een cultivar van M. pinnata, maar om een hybride. In
1919 gafhij daarom de huidige naam M. xwagneri.
Ondanks het feit dat de ouders volgens de beschrijving M. pinnata en M. aquifolium zijn,
wordt in diverse werken niet uitgesloten dat er
in bepaalde cultivars ook invloeden van M. repens te zien zijn. Dit is niet verwonderlijk; de
verspreidingsgebieden van M. aquifolium, M.
pinnata en M. repens overlappen elkaar in
Noord Californië.
Zeker is dat M. xwagneri erg variabel is, wat
vooral wordt veroorzaakt doo; de variabiliteit
van M. aquifolium.
In de meeste gevallen is er geen duidelijk verschil aan te geven tussen M. aquifolium en M.
xwagneri. Belangrijke kenmerken van de cultivars van M. xwagneri zijn de vrij losse groei,
meestal met ietwat gebogen takken en het doffe
blad met een blauwgroene onderzijde. Omdat de
ouders van de cultivars van M. xwagneri in de
meeste gevallen niet meer te achterhalen zijn
zouden deze in principe in een nieuwe cultivar
groep (bijvoorbeeld genaamd: Shrub Groep) geplaatst kunnen worden. Hiervoor is echter meer
onderzoek nodig In dit artikel wordt derhalve
nog de traditionele indeling gevolgd en worden
de cultivars onder M xwagneri geplaatst.
o M. xwagneri 'Dart's Flashlight'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1993)
GROEIWIJZE: breed opgaand en enigszins los,
hoger dan 150 cm.
BLADEREN: 16,5-20 cm lang, 9,5-12,3 cm
breed, met (5-)7 blaadjes; nauwelijks glimmend
en donker grijzig groen. Blaadjes ovaal tot elliptisch, 5,5-7,5 cm lang en 2,5-2,9 cm breed
(topblad 7,5-9 cm lang en 3,2-4,4 cm breed);
iets scherp met 13-1 7 tanden en een vlakke
rand.
BLOEIWIJZE: groot, 4-6 cm.
BLOEMEN: 1,1-1,4 cm; kelk geel (6B), kroon
goudgeel (7 A/9A), niet geurend, maart-april.
VRUCHTEN: ovaal, blauwzwati en berijpt, talrijk
Vanwege de typische bladkleuren valt deze fors
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groeiende cultivar altijd op. Het doffe blad is
ietwat grijzig groen en contrasteert aardig met
de bloemen. In de winter is het blad minder purper dan bij de meeste andere cultivars. De
groeiwijze laat echter te wensen over en 'Dart's
Flashlight' zal, indien niet regelmatig gesnoeid,
uitgroeien tot een forse en warrige struik. De
hergroei na (zware) snoei is overigens wel
goed. Deze cultivar bleek tijdens de keuringen
behoorlijk meeldauwgevoelig.
Zoals bij verschillende Mahonia cultivars is gebeurd, was het de heer J. van Alphen die wijlen
L.K.J. Ilsink van Darthuizer Boomkwekerijen
op deze plant attendeerde .

* M. xwagneri 'Fireflame'
(Boot & Co Boomkwekerijen B .V., Boskoop
(NL), 1965)
syn. M. aquifolium 'Fireflame'
GROEIWIJZE : breed opgaand en vrij dicht vertakt, circa 150 cm .
BLADEREN: 14,5-18 cm lang, 9,3-12,9 cm
breed, met 5-7 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes smal ovaal tot langwerpig, 5,26,8 cm lang en 2,1-3 ,2 cm breed (topblad 6,48,5 cm lang en 2,6-4,1 cm breed); scherp met
13-25 vrij grove tanden en een iets naar beneden omgebogen rand.
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BLOEIWIJZE: vrij groot, 4-5 ,5 cm.
BLOEMEN: 1,2-1 ,3 cm; kelk goudgeel (9B),
kroon diep goudgeel (13B), licht en zoet geurend, maart-april.
' Fireflame' werd rond 1955 door J. van Alphen
uit Voorschoten geselecteerd en een tiental
jaren later geïntroduceerd. Het is een breed opgaand groeiende plant. Het doffe blad heeft een
typische blauwgroene kleur en een opvallend
rode bladspiL Bij uitlopen is het blad bronskleurig en ook 's winters krijgt het deze kleur.
De diepgele bloemen contrasteren goed met het
blad. Vruchten worden vrijwel nooit in 'Fireflame' waargenomen.
'Fireflame' is met name geschikt om in middelgrote tot grote groepen toe te passen. Regelmatig terugzetten zal de planten zeer ten goede
komen.

oM. xwagneri 'Moseri'
(Moser, Versailles (F), 1895)
syn. M aquifolium 'Moseri'
GROEIWIJZE: breed opgaand, 80-150 cm.
BLADEREN: 17-25 cm lang, 9-12,2 cm breed,
met 7-9(11) blaadjes; 's Zomers dof lichtgroen,
in het voorjaar opvallend roze-achtig lichtoranje tot groengeel. Blaadjes ovaal, 5,2-6,7 cm
lang en 2,6-4,4 cm breed (topblad 6,6-8 ,2 cm
lang en 3,2-4,8 cm breed); nauwelijks scherp
met 17-27 tanden en een iets gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: zeer groot, 5,5-8 cm.
BLOEMEN: 1,1 - 1,5 cm; kelk geel tot goudgeel
(9C/12B), kroon goudgeel ( 12A), licht en zoet
geurend, maart-april.
De bladkleuren van 'Moseri' zijn spectaculair.
Het jonge blad loopt roze-achtig lichtoranje uit
om vervolgens via bleekoranjerood lichtgroen
tot groengeel te kleuren. Het blad is dof en relatief dun. Door de planten regelmatig terug te
zetten blijft de habitus vrij goed terwijl de bladkleuren ieder voorjaar fraai zullen zijn. De
goudgele bloemen verschijnen in grote trossen.
De op het eerste gezicht schitterende ' Moseri'
blijkt uiteindelijk een moeilijke plant. Het is
een bijzonder meeldauwgevoelige plant die niet
gemakkelijk te vermeerderen is. Hoewel de
bladkleuren niet helemaal vergelijkbaar zijn, is
'Moseri' verbeterd door 'Sunset'.
o M. xwagneri 'Pinnacle'
(voor 1930)
syn . M pinnata Hort. non Fedde; M fascieu/aris Hort. non DC.; M. xwagneri 'Pinnata'
GROEIWIJZE: breed opgaand en vrij dicht vertakt, circa 150 cm .
BLADEREN: 16-21 cm lang, 10-13 cm breed, met

7-11 blaadjes; dof tot iets glimmend donkergroen. Blaadjes ovaal, 4, 7-7,3 cm lang en 2,93,5 cm breed (topblad 6,4-8,2 cm lang en 3-4
cm breed); vrij scherp met 13-19 duidelijke tanden en een vlakke tot licht gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij klein en relatief dicht, 3,5-4,5
cm.
BLOEMEN: 1-1,2 cm; kelk geel (6C/9B), kroon
goudgeel (9A), niet geurend, maart-april.
VRUCHTEN: geen.
De ietwat stokkerige groei en het doffe blad
zij n de voornaamste kenmerken van deze overbekende cultivar. Het is een veel toegepaste
cultivar die alle kenmerken van een typische M.
xwagneri in zich draagt. Niet verwonderlijk,
gezien het feit dat 'Pinnacle' deels verantwoordelijk is voor de complexe geschiedenis van
deze hybride. De verwarring is ontstaan doordat deze plant in cultuur kwam als M pinnata.
Deze soort komt voor in Californië en Mexico.
Pas veellater (Rehder, 19 19) bleek dat de planten in cultuur geen M. pinnata waren, maar ontstaan uit een kruising met M aquifolium. In
1975 werd deze plant door Harry van de Laar
M. xwagneri 'Pinnata' gedoopt, een naam die
later werd gewijzigd in ' Pinnacle' .
'Pinnacle' wordt steeds minder gekweekt en
toegepast omdat deze plant is overtroffen door

verschillende nieuwere cultivars. De nadelen
van 'Pinnacle' zijn bekend: op den duur stakerige groei, erg gevoelig voor meeldauw en nauwelijks bloei.

s M . xwagneri 'Sunset'
(Rein & Mark Bulk, Boskoop (NL), 1998)
GROEIWIJZE: breed opgaand, circa 150 cm.
BLADEREN: 17-25 cm lang, 9-13 cm breed, met
5-9(11) blaadjes; 's zomers iets glanzend donkergroen, het jonge schot in het voorjaar en het
tweede schot in de zomer is diep bronsoranje
tot purperoranje; 's winters wat roder gekleurd
dan de meeste andere cultivars. Blaadjes ovaal,
4,5-7 cm lang en 2,6-4,4 cm breed (topblad 68,5 cm lang en 3-5 cm breed) ; nauwelijks
scherp met 17-27 tanden en een iets gegolfde
rand.
BLOEIWIJZE: klein en relatief dicht, 2,5-4,5 cm.
BLOEMEN: 0, 7-1 ,1 cm; kelk goudgeel (7 A/9B),
kroon geel (6A), niet geurend, maart-april.
'Sunset' werd gevonden als za<;~<iling van 'Moseri' . Hetjon ge loof is beduidend donkerder en
de plant is gezonder en sterker dan 'Moseri' .
Ook is de vermeerdering van 'Sunset' eenvoudiger. Omdat deze cultivar toch nog zwakker is
dan de hier aanbevolen cultivars en hybriden
van M aquifolium en M. repens, is het bij uit-
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stek een plant voor kleinschalige toepassing. In
1999 werd 'Sunset' bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendraflora Nr.
36, pagina 120).
oM. xwagneri 'Vicaryi'
(Vicary-Gibbs, Aldenham (UK), 1931)
syn. M. aquifolium 'Vicaryi'
GROEIWIJZE: breed opgaand, vrij dicht vertakt,
circa 150 cm .
BLADEREN: 14,5-20,5 cm lang, 7,6-10,2 cm
breed, met 7-9 blaadjes; glimmend donkergroen. Blaadjes ovaal, 4-6 cm lang en 2-3,2 cm
breed (topblad 4,4-6,3 cm lang en 2,1-3,3 cm
breed); vrij scherp met 13-19 vrij grove tanden
en een sterk gegolfde rand.
BLOEIWIJZE: vrij klein, 4-4,8 cm.
BLOEMEN: 0,9-1,2; kelk goudgeel (7B/9B),
kroon goudgeel (9A), niet geurend, april.
VRUCHTEN: ovaal, blauwzwart en berijpt, niet
talrijk.
In 1976 werd deze oude cultivar nog met twee
sterren bekroond, terwijl 'Vicaryi' het nu met
een "o" moet doen. Deze kleinere versie van
'Pinnacle' werd destijds hoog gewaardeerd
vanwege de betere toepassingsmogelijkheden
als vakbeplanter en de betere meeldauwresistentie . Echter, deze waardering lijkt door de tüd
te zijn ingehaald. Qua habitus is de plant door
diverse cultivars overtroffen ('Fireflame' en diverse M. aquifolium cultivars, zoals 'Marüke'
en 'Undulata') . Ook blijkt 'Vicaryi' behoorlijk
meeldauwgevoelig. Genoeg redenen dus om
geen bekroning te geven.

Niet beoordeelde cultivars
Onderstaande cultivars werden om verschillende redenen niet opgeplant ter keuring. Sommige planten worden inmiddels niet of nauwelijks
meer gekweekt. Andere worden alleen in de literatuur vermeld en de beschrUving is soms
zeer summier of niet aanwezig. Gegevens omtrent de herkomst en correctheid van de naamgeving zijn dan ook niet altijd betrouwbaar.
M. aldenhamensis: M. xwagneri 'Aldenhamensis'
M. aquifolium 'Aldenhamensis' : M. xwagneri
'Aldenhamensis'
M. aquifolium 'Brilliant'
(H. Kolster, Boskoop (NL), 1988)
Selectie uit zaailingen van M. aquifolium met
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een stevige, opgaande groei tot circa l m of iets
hoger. De bladeren zijn glimmend donkergroen
en bestaan uit (5)7 tot 9 vrij smal elliptische
blaadjes. De blaadjes zijn opvallend vlak en
hebben een scherp getande bladrand. De heldergele bloemen staan in gedrongen trossen tot
een lengte van 9 cm.
Deze cultivar werd in 1988 bekroond met een
Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendraflora Nr. 25, pag. 73), maar is nauwelijks meer in
cultuur.
M. aquifolium 'Compacta'
Oude cultivar die maximaal 1,2 m hoog zou
worden en daarmee beduidend lager dan de
soort. Het blad is zeer glimmend groen in de
zomer en kleurt brons in de winter. De (gele)
bloemen worden gewoonlijk slechts door weinig vruchten gevolgd. In de Verenigde Staten
wordt deze cultivar vrij veel aangeboden. In
Europa lijkt de plant nauwelijks in cultuur.
M. aquifolium 'Dart's Delight'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1987)
Compacte cultivar met een vrij lage groei en
glimmend donkergroene bladeren. Jonge blad
bronskleurig. Zou rijk bloeien. Werd door Darthuizer Boomkwekerijen uit de handel genomen
omdat de plant te veel op 'Apollo' lijkt.
M. aquifolium 'Dart's Drummer'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1968)
Breed opgaand groeiende plant tot circa l m
hoogte met vrij bol (convex) staande blaadjes
die iets glanzend donkergroen zijn. Het jonge
blad is lichtgroen. De blaadjes zijn vrij smal.
Tijdens de Mahonia keuring in 1975 werd deze
cultivar niet bekroond en de plant is dan ook
vrijwel geheel uit het sortiment verdwenen.
M. aquifolium 'Dart's Mahogany'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1992)
Deze cultivar werd oorspronkelijk door I. van
Alphen uit Voorschoten geselecteerd en later
door Darthuizer Boomkwekerijen geïntroduceerd. Het is een breed opgaand groeiende
struik die circa I ,5 m hoog wordt. De bladeren
zijn vrij klein en kleuren 's winters brons.
M. aquifolium 'Dart's Melody'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1978)
Selectie van J. van Alphen uit Voorschoten,

door Darthuizer Boomkwekerijen benaam.
Deze cultivar bleek roestgevoelig en is door
verschillende cultivars overtroffen.
M. aquifolium 'Dart's Parade'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1982)
Heeft dezelfde gebruiksmogelijkheden als 'Marijke' en is hierdoor overtroffen. Is inmiddels
uit de handel genomen.

M. aquifolium 'Dart's Winter Jewel'
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum
(NL), 1994)
Evenals 'Dart's Mahogany' werd ook deze cultivar door J. van Alphen uit Voorschoten geselecteerd en door Darthuizer Boomkwekerijen
benaamd en geïntroduceerd. Het is een breed
opgaande struik tot iets meer dan 1 m hoog. De
bladeren zijn relatief groot, glimmend donkergroen en zwak getand. In de winter kleuren ze
diep purperkleurig bruinrood. De goudgele
bloemen verschijnen vrij laat in het voorjaar,
van half april tot in mei.
M. aquifolium 'Donewell'
(Donewell Nurseries, Mentor, Ohio (USA),
voor 1962)
Breed uitstoelende struik met een opgaande
groeiwijze tot iets meer dan I m. De iets gegolfde bladeren zijn glimmend donkergroen en
hebben opvallend lange tanden aan de randen.
De bladspil is duidelijk purperrood. De opvallend smalle blaadjes geven de struik een sierlijk
uiterlijk. De gele bloemen verschijnen vrij laat
in het seizoen, omstreeks eind april.
'Donewell' is een gezonde en sterke cultivar
die op redelijke schaal wordt gekweekt. Tijdens
de tentoonstelling Herfstweelde in 1983 werd
deze cultivar met een Zilveren Medaille bekroond.
M. aquifolium 'Eureka'
Deze cultivar wordt in de Naamlijst van Houtige Gewassen (editie 2000) vermeld. Geen nadere bijzonderheden bekend.
M. aquifolium 'Exception'
(Empatec Gaasterland, Harich (NL))
Breed opgaand groeiende struik tot circa 1,5 m
hoogte. De bladeren zijn enkelvoudig of bestaan uit 2-3 (soms 5) blaadjes. Ze zijn ovaal tot
breed ovaal en hebben in de meeste gevallen
een sterk gegolfde bladrand. Ze voelen iets
scherp aan door de kleine tandjes aan de bladranden. De bovenzijde van het blad is iets glim-

mend donker blauwig groen. De onderzijde is
lichter. In de winter zijn de bladeren purpergroen gekleurd. Aan de onderzijde zijn de
hoofdnerf en bladspil roodachtig. De bloemen
zijn lichtgeel en staan in zeer lange, losse trossen.
Op het eerste gezicht heeft 'Exception' iets weg
van 'Green Ripple' , maar het blad is duidelijk
minder opgekruld, heeft een blauwachtige waas
en is minder glimmend. 'Exception' lijkt beter
te vertakken dan 'Green Ripple'. De exceptioneel lange, zeer losse bloeiwijzen zijn de grootste in het sortiment M. aquifolium.
M. aquifolium 'Forescate'
(J. van Alphen, Voorschoten (NL), 1975)
Deze cultivar kan het best worden beschouwd
als een sterker groeiende versie van 'Atropurpurea'. De bladeren zijn iets groter dan bij 'Atropurpurea' . Hoewel de plant in eerste instantie
veelbelovend leek, is deze inmiddels nauwe/
lijks meer in cultuur.
'Forescate' is de oude naam voor Voorschoten,
de plaats waar de winner van deze cultivar
woonde.
M. aquifolium 'Forest Green'
Hoewel deze cultivar in de Naamlijst van Houtige Gewassen (editie 2000) wordt vermeld,
zijn er geen nadere bijzonderheden over bekend.

M. aquifolium 'Gaasterland'
(Empatec Gaasterland, Harich (NL))
Breed spreidend-opgaand groeiende struik tot
een hoogte van circa l m of iets hoger. Bladeren 5-7 tallig, blaadjes smal ovaal tot elliptisch,
iets glanzend middengroen. Topblaadje steeds
duidelijk groter dan de andere blaadjes. Bladranden iets gegolfd, met 11-17 vrij scherpe tanden. Bladspil dof purperrood. Bloemen in vrij
korte en dichte trossen bijeen, geel, april.
Qua loofstructuur lijkt deze Friese cultivar
enigszins op 'Atropurpurea', maar de plant
groeit duidelijk breder en heeft een lossere habitus. 'Gaasterland ' maakt wortelstokken en
lijkt dus geschikt voor vakbeplanting.
M. aquifolium 'Golden Abundance'
(Rancho Santa Ana Botanie Garden, Claremont, Califomia (USA), voor 1989)
Sterk groeiende, vrij hoge cultivar met een
breed opgaande groeiwijze. De bladeren zijn
glimmend donkergroen met een duidelijk gezaagd-getande bladrand. De bloemen zijn heldergeel en openen in de tweede helft van april.
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Ze staan in vrij grote trossen bijeen.
Vanwege de oppervlakkige gelijkenis met !lex
(Hulst) wordt deze cultivar in de Verenigde
Staten gebruikt om als heg aan te planten. Is in
Nederland slechts op beperkte schaal in cultuur.
M. aquifolium ' Heterophylla' :
M. 'Heterophylla'

M. aquifolium 'Joho Muir'
(USA)
Amerikaanse cultivar in Europa waarschijnlijk
niet in cultuur is. Deze plant werd genoemd
naar de in 1838 in Schotland geboren ecoloog
Jolm Muir. Hij was een van de eerste mensen
die onderzoek deed naar de schadelijke gevolgen van de mens op de natuur. Muir heeft ervoor gezorgd dat Yosemite in 1890 het eerste
nationale park werd van de Verenigde Staten.
Inmiddels zijn er talloze nationale parken in de
Verenigde Staten en wordt John Muir beschouwd als de vader van het huidige Amerikaanse systeem van Nationale Parken.

M. aquifolium 'Pamina'
(Späth'schen Baumschulen (H.I. Albrecht),
Berlijn (D), 1980)
Kleiner dan 'Jupiter' en aanvankelijk wat losser
groeiend. De bladeren zijn eveneens tot circa 20
cm lang en glimmend donkergroen. 's Winters
kleuren ze diep bruinachtig violet. De heldergele bloemen verschijnen overdadig en worden
gevolgd door vrij ronde, erwtgrote vruchten,
die gebruikt worden voor gelei en wijn. Prima
winterhard en zou behoorlijk resistent zijn
tegen meeldauw.
M. aquifolium 'Scallywag'

(Hanno Hardijzer B.V., Boskoop (NL), 1986)
Breedopgaand groeiende cultivar met iets glimmende, donker blauwgroene bladeren die 's
winters purper kleuren. De jonge bladeren zijn
iets bronskleurig. De bloei valt vrij laat, omstreeks eind april. 'Scallywag' (= deugniet) zou
goed winterhard zijn en weinig meeldauwgevoelig.
M. aquifolium 'Woodland King'

M. aquifolium 'Jupiter'
(Späth'schen Baumschulen (H.I. Albrecht),
Berlijn (D), 1978)
Brede, opgaand groeiende cultivar tot een
hoogte van circa 1,5 m. De bladeren zijn glimmend donkergroen en kunnen tot 20 cm lang
worden. Ze bestaan uit 5-9 smal eivormige
blaadjes met een licht gegolfde rand. In de winter kleuren ze diep purperrood. Het is een rijkbloeiende plant die met diepgele bloemen in
grote trossen bloeit. De vruchten zijn elliptisch
tot eivormig en blauw berijpt. De plant maakt
geen worteluitlopers, wat voor gebruik als vakbeplanting minder gunstig is. Ook zou 'Jupiter'
meeldauwgevoelig zijn.
M. aquifolium 'Mayhan Strain'
(Mayhan Nursery (USA), voor 1988)
Amerikaanse cultivar die het resultaat zou zijn
van een langdurig kruisingsprogramma dat erop
was gericht om een goede laagblijvende Mahonia te ontwikkelen. Volgens de verschillende
beschrijvingen zou deze plant inderdaad niet
hoger dan circa 1 m worden. De plant is in alle
delen kleiner dan de soort en heeft glimmend
donkergroene bladeren. Volgens de winner zou
deze cultivar door zaad kunnen worden vermeerderd, waarbij de specifieke eigenschappen
behouden blijven. Volgens de Cultuurplantencode is dit een ongeldige naam, omdat het
woord strain niet gebruikt mag worden in de
cultivamaam.
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uit cultuur verdwenen. Oorspronkelijk werd
'Rotundifolia' beschreven als hoger groeiend
dan de soort. Echter, M. repens is in de natuur
erg variabel en zowel hoge als lage vormen
kunnen worden aangetroffen.
Het is een uitlopervormende struik tot circa 1 m
hoog met dof blauwgroen blad dat ' s winters
iets brons verkleurt. Een opvallend kenmerk
van 'Rotundifolia' is dat het jonge loof geelachtig tot roze-achtig is. In april bloeit ' Rotundifolia' rijk met heldergele bloemen. Deze worden gevolgd door lichtblauw berijpte, zwarte
vruchten.

(W oodland Nurseries, Mississauga, Ontario,
Canada)
Canadese cultivar waarover slechts bekend is
dat het blad diep wijnrood zou verkleuren in de
winter. Naast deze 'Woodland King ' wordt ook
melding gemaakt van een cultivar die 'Woodland Queen ' heet.
M. 'Heterophylla'
syn. M. aquifolium ' Heterophylla', M. xheterophylla, M. toluacensis

'Heterophylla' heeft veel weg van ' Undulata',
maar blijft beduidend lager (circa 1 m) . De bladeren zijn glimmend donkergroen en hebben
weinig tot veel tanden aan de randen (2-20) . Dit
verklaart de cultivarnaam (heterophylla = met
verschillende bladeren). Het is geen rijkbloeiende plant en geen rijk vruchtdragende plant.
' Heterophylla' is een plant waarbij de precieze
herkomst onduidelijk is. Lange tijd werd deze
plant als M. toluacensis gekweekt, maar dit
blijkt niet juist. M. toluacensis kan worden beschouwd als de Mexicaanse vorm van M. pinnata . W .I. Bean suggereert dat ' Heterophylla'
wellicht een hybride van M. toluacensis met
een andere soort is. Gebaseerd op Bean wordt
dit standpunt ook hier aangehouden .
M. repens 'Rotundifolia'
(Hervé (F), ± 1875)
(syn. M. ' Rotundifolia')
Deze oude cultivar is in Europa vrijwel geheel

M. 'Skylark'

(Skylark Nusreries, Santa Rosa, Califomia
(USA), 1975)
Dichtvertakte struik tot circa I ,5 m hoog met
een ronde habitus. De bladeren zijn donkergroen en sterk glimmend. Het jonge schot is
diep bronsrood en 's winters kleuren de bladeren purpergroen. De blaadjes zijn breder en
hebben een minder gegolfde bladrand als bij M.
pinnata .
De exacte herkomst van ' Skylark' is niet bekend. De plant werd gevonden tussen zaailingen van M. pinnata, maar heeft verschillende
kenmerken van M. aquifolium (winterkleur van
het blad en de bredere blaadjes), zodat ook dit
een hybride (dus behorend tot M . xwagneri)
zou kunnen zijn.

Breedopgaande struik tot circa 1,8 m hoogte.
De bladeren zijn brons bij uitlopen en in de
zomer glimmend donkergroen. Ze zijn zeer
sterk getand en gegolfd terwijl de onderste
blaadjes van ieder blad min of meer om de tak
gebogen staan. Bloeit laat in het voorjaar (mei)
met gele bloemen, gevolgd door donkerblauwe
vruchten. Werd als zaailing gevonden in de tuin
van de eigenaar van Leonard Coates Nurseries,
Ken Hartman.
M. xwagneri 'King's Ransom'

(USA, voor 1965)
Breed opgaande struik tot meer dan 1,6 m
hoogte met donker blauwgroen blad dat mooi
bronskleurig is bij uitlopen. Het blad kleurt
bronsrood in de winter. De lichtgele bloemen
verschijnen in april en worden gevolgd door berijpte, blauwzwarte vruchten. 'King ' s Ransom '
heeft dezelfde toepassingsmogelijkheden als
'Pinnacle', maar ook deze cultivar is ziektegevoelig (roest en meeldauw), waaruit geconcludeerd kan worden dat ' King ' s Ransom ' geen
aanwinst voor het sortiment is.
Omstreeks 1965 werd 'King ' s Ransom ' door
A.I. van der Poel uit Hazerswoude uit de Ver··
enigde Staten geïmporteerd en op kleine schaal
verspreid.

M. xwagneri 'Aldenhamensis'

(Vicary-Gibbs, Aldenham (UK), voor 1931)
syn. M. aldenhamensis; M. aquifolium 'Aldenhamensis'
Zelden gekweekte Engelse cultivar die qua blad
enige gelijkenis vertoont met M. aquifolium
'Undulata' , maar veel minder gegolfd blad
heeft. In het verleden zijn diverse zaailingen
van de oorspronkelijke 'Aldenhamensis ' onder
dezelfde naam op de markt gebracht, waardoor
soortechtheid niet meer te garanderen is. In het
Sir Harold Hiliier Arboretum in Romsey (UK)
zou nog een soortechte plant staan. 'Aldenhamensis ' ook bekend onder de synoniemen Mahonia aldenhamensis en M. aquifolium 'Aldenhamensis ' .
De planten die in deze keuring als ' Aldenhamensis ' werden gekeurd bleken eveneens niet
soortecht te zijn. Om deze reden werd er geen
beoordeling aan 'Aldenhamensis' gegeven.
M. xwagneri 'Ken Hartman'
(Leonard Coates Nurseries, Watsonville, Califomia (USA), voor 1970)
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Overzicht bekroonde cultivars I Recommended cultivars
Cultivar

2005

50-80

sierwaarde I gebruik I
omamental u se
value
B-BL
s

± 80

H-B

± 50

H-B-BL

S, V

80-150

B-BL

V

1975 hoogte
(cm)/

height

M. aquifolium 'Dart's Distinction'

**
***
***
**

M. aquifolium 'Euro'

M. aqui(olium 'Apollo'

M. aquifolium 'Atropurpurea'
M. aquifolium ' Darthil'PBR (HfLLARY®)

***
***

V

*

80-150

B

S, V

M. aquifolium 'Dart's Golden Pride' (GOLDEN PRIDE)

**

± 80

H-B-BL

S, V

M. aquifolium 'Green Ripple'

s

80-150

B

M. aquifolium 'Marijke'

H-B

M. aquifolium 'Undulata '
rs• (BLACKFOo/) (Repens Groep)

**
***
***

80-150

M. 'Bokrasio '

M. 'Bokrafoot'
•

rs•

M. 'Bokrastnp'

(S roux") (Repens Groep)

PBR

®

**

V

> 150

H-BL

V

± 80

H-B-BL

S, V

***

25-50

H-B-BL

S, V

H

V

*

25-50

M. 'Cosmo Crawl' (Repens Groep)

*

25-50

H

V

M. 'Pixie' (Repens Groep)

25-50

H-B

V

± 150

H-B

V

(GREEN STRIP ) (Repens Groep)

M. xwagneri 'Fireflame'

**
*

M. xwagneri 'Moseri'

0

s

80-150

M. xwagneri 'Pinnacle '

0

**

± 150

M. xwagneri 'Sunset'
M. xwagneri 'Vicaryi '

± 150
0

**

B

s

± 150

Veridaring van de tabel I legend of the table:
2005 = resultaten keuring 2005 I results assessment 2005
1976 =resultaten keuring 1976 I results assessment 1976
Sierwaarde I omamental value = B = blad/leaf, BL = bloem!jlower, H = habitus/habit
Gebruik I use: S = solitair & particuliere tuin I solitary & privat garden , V = vakbeplanting &
openbaar groen/ group plantings & amenity plantings.
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Summary
From 2002 until fall 2004 a large number of cultivars of Mahonia aquifolium, M. repens and M.
xwagneri were assessed by the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society.
Purpose ofthis trial was to investigate whether cultivars were correctly identified and to award
stars to the best cultivars. Most cultivars are suitable for gardens, but there is a huge potenrial
for Mahonia as an amenity plant. The well-known 'Apollo' and 'Smaragd' are widely used, but
a number of new cultivars and hybrids have recently been ra is ed. These new plants competed
against the old and well-known cultivars in the trial.
Same ofthe new cultivars were raised as hybrids of Mahonia repens. In general they have the
good health and excellent flowering qualities of Mahonia aquifolium and the groundcovering
qualities ofMahonia repens. Tagether with the older 'Cos ma Crawl' these cultivars are united
in a new cultivar group called Repens Group:
Plants with a low habit up to 80 cm (aften lower than 50 cm). Usually hybrids between Mahonia
repens and M. aquifolium. Most important quality of the Repens Group is that they produce suckers and thus farm thickets. They are intermedia te between Mahonia aquifolium and M. repens
in leaf shape. The teaflets are usually braader and slightly to strongly overlap each other. In
some cultivars the leaves turn purple in winter, like some Mahonia repens do. The injlorescences vary from large (in M. 'Ba krafoot ') to smal! (in M. 'Bola-as trip'). The flowers are deep golden-yellow topale greenish yellow.
16 cultivars were given awards. Four afthese are recent introductions ('Dm-thil', Bolo-afoot',
Bola-asio and 'Bokrastrip '). Apart fi'om 'Bokrastrip ', these were all awarded three stars. More
in(ormation is given in the table.
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