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Ilex xmeserveae
keuringsrapport
R. T. Houtman

/lex xmeserveae ontstond in het
begin van de jaren 50 uit een
kruising tussen L rugosa en L
aquifolium. De hybride werd door
S. Y. Hu beschreven en genoemd
naar de winner Kathleen K. Meserve. Verschillende cultivars uit
deze groep hebben inmiddels een
behoorlijk marktaandeel verworven. Vooral in de Verenigde Staten
is het een populaire groep. De
meeste cultivars zijn dan ook daar
ontwikkeld. Enige jaren geleden
keurde de Keuringscommissie dit
kleine, maar voor de boomkwekerij belangrijke sortiment.
Ouders
De oorspronkelijke moederplant waaruit de eerste I. xmeserveae zaailing ontstond, was I. rugosa. Deze van oorsprong uit Japan en Sachalin afkomstige soort is een laagblijvende tot
kmipende wintergroene heester die nauwelijks
hoger dan 75 cm wordt. Het blad is 2-5 ,5 cm
lang en 0,5 tot bijna 2 cm breed, gegolfd en heeft
een gekartelde tot gezaagde bladrand. Het blad is
zeer donkergroen van kleur en voelt enigszins
mw aan. I. rugosa is zeer winterhard (USDA
zone 5) en werd om deze reden als kruisingsouder gebmikt
Het stuifmeel waarmee I. rugosa werd bestoven
was afkomstig van I. aquifolium , de Gewone- of
Scherpe hulst. Deze, voor ons zeer bekende
soort is inheems in grote delen van Europa,
Noord-Afrika en Klein-Azië. Het is een grote
stmik tot kleine boom met scherp gestekelde
(maar soms ook gaafrandige) bladeren die 5-8
cm lang en 3-5 cm breed zijn. De bladrand van
de gestekelde bladeren is gewoonlijk gegolfd.
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Het blad is glimmend groen, één van de redenen
waarom deze soort als kruisingsouder is gebruikt. Er zijn talloze cultivars van I. aquifolium
in cultuur. In het Noordoosten van N. Amerika is
de winterhardheid van I. aquifolium niet voldoende om in onze omgeving onbeschadigd
door de winter te komen.
De hybride
Kathleen Keilog Meserve, amateur tuinbouwkundige in St. James, Long Island, New York (in
1999 op 93-jarige leeftijd overleden), was de
eerste die de twee bovenstaande soorten kruiste.
Het doel was om winterharde hulst te krijgen
met glimmend blad. Zij gebruikte hiervoor twee
klonen van I. rugosa, die ze de cultivarnamen
'Long Island ' en 'Amold Arboretum' gaf. Van I.
aquifolium werden drie cultivars voor de kruisingen gebmikt, te weten 'Goliath' , Fisher's
White' en 'Lawrence White'. De eerste kruisingen werden in het begin van de jaren 50 van de
twintigste eeuw gemaakt, maar het zou ongeveer

tienjaar duren voordat een aantal cultivars op de
markt verscheen.
In de regel zijn het compacte struiken, tot circa 3
meter hoog en meestal iets breder. De bladeren
zijn gliinmend donkergroen, elliptisch tot langwerpig-ovaal van vorm, 3,5-8 cm lang en 2-4,5
cm breed (bij sommige cultivars smaller). De
bladrand is gestekeld tot getand. Zoals bij de
meeste !lex het geval is, is ook I. xmeserveae
tweehuizig; de planten zijn dus mannelijk of
vrouwelijk. De bloemen zijn gewoonlijk wit tot
iets roze aangelopen. De vruchten, die uiteraard
alleen aan vrouwelijke planten kunnen verschijnen, zijn in de regel iets minder dan 1 cm groot
en gewoonlijk rood.
Zolang zowel I. aquifolium als I. rugosa in een
hybride vertegenwoordigd zijn, behoren de nakomelingen tot de hybride I. xmeserveae. Welke
soort de moederplant is geweest en of er terugkruisingen met een van beide soorten zijn gemaakt is voor de naamgeving niet van belang.
Als er andere soorten dan beide ouders bij het
kruisen betrokken worden, behoren de nakomelingen niet meer tot I. xmeserveae.
Dit is onder andere het geval bij I. 'Meschick'
(DRAGON LADY), een cultivar die oorspronkelijk
wel in de keuring was opgenomen. Het is een
hybride tussen I. pernyi en I. aquifolium . Ook I.
' Mesdob ' (CHINA BoY) was oorspronkelijk als I.
xmeserveae in de keuring opgenomen, maar
blijkt een hybride tussen I. rugosa en I. cornuta
te zijn.
"Blue Hollies"
In de Verenigde Staten worden de cultivars van
I. xmeserveae meestal aangeduid als de "Blue
Ho !lies". Dit vanwege de donkere, ietwat blauwgroene glans van de bladeren van de meeste cultivars. Overigens worden ook de hierboven genoemde hybriden 'Meschick' en ' Mesdob' tot de
"Blue Hollies" gerekend. De planten zijn erg geschikt voor gebruik in een landklimaat. In Nederland is de herfst in de regel vrij nat, gevolgd
door een typische kwakkelwinter. Gevolg is dat
de meeste I. xmeserveae cultivars een deel van
hun blad laten vallen. De planten gaan niet dood,
maar de sierwaarde is natuurlijk beduidend
lager. Als de planten, bijvoorbeeld tijdens de
teeltfase, voor de winter worden verplant (bijvoorbeeld opgekuild), zal er gewoonlijk nog
veel meer bladval zijn. In een continentaal klimaat waar de planten onder invloed van een
droge herfst anders afharden, is er beduidend
minder bladvaL

83. /. xmeserveae 'Meseal' (BLUE B uNNY)
Toepassing
Het feit dat de meeste cultivars een vrij compacte groeiwijze hebben en snoei goed verdragen,
heeft ze tot populaire planten gemaakt. Met
name in het openbaar groen zijn enkele cultivars
bijzonder populair om als (blok)haag of in groepen te gebruiken. Ook in kleine tuinen kunnen ze
prima op de achtergrond of als haagje worden
gebmikt De donkere loofkleur geeft rust en is
uitstekend te combineren met andere planten of
borders.
Omdat het uiteindelijk wel grote struiken kunnen worden, zijn ze ook geschikt om als solitair
toe te passen. Na verplanten van grote stmiken
kan er echter bladval optreden, zodat het zeker
een seizoen duurt voordat de plant volledig hersteld is.
De cultivars van I . xmeserveae zijn weinig gevoelig voor ziekten en plagen. Evenals bij andere soorten en cultivars van !lex kunnen (wol- of
dop-)luizen de planten aantasten, waarbij chemische bestrijding noodzakelijk is.
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Gekeurde en beschreven cultivars

later compacter en breed opgaand, tot circa 4 m
hoogte.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
Nl86A en 202A), oudere takken groen (137B)
BLADEREN: eirond tot ovaal, 4,2-5,5 cm lang,
2,3-3 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen
(tussen 139A en 147A, maar veel donkerder),
onderzijde lichter (144A); bladrand met 11-14
(tot 20 aan jonge bladeren) iets naar voren gerichte tanden en sterk gegolfd; blad iets scherp
aanvoelend; bladsteel 0,7-0,9 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,6-0,8 cm lang en 0,50,7 cm breed, rood (42A).

Het sortiment !lex xmeserveae stond opgeplant
bij Rosbergen & Grootendorst te Boskoop. De
keuringen vonden plaats van 1996 tot en met
1998. Nadat de keuringen verwerkt waren, werd
er uit meerdere andere bronnen geput om informatie over de gekeurde cultivars te verkrijgen.
Ook werd een aantal cultivars aan dit rapport
(zijnde niet gekeurd) toegevoegd nadat de keuringen al afgerond waren. Het materiaal dat voor
de beschrijvingen van het sortiment werd gebruikt was afkomstig van het keuringsveld, van
de Fa. C. Esveld te Boskoop en vanG. Hoogenraad te Ederveen.
Waardering (Valuation/Anerkennung)
*** = uitstekend (excellentlausgezeichnet)
** =zeer goed (very good!sehr gut)
* = goed (good!gut)
o =kan vervallen (can be eliminated/entbehrlich)

Evenals 'Blue Boy' heeft ook 'Blue Girl' en ietwat warrige en nogal open habitus. Dit maakt het
moeilijk om aan jonge planten vorm te geven.
Ook voor het gebruik in groepen of als
(blok)haag is 'Blue Girl' niet bij voorkeur geschikt.
Kruising I. rugosa 'Long Island' x I. aquifolium
'Lawrence White'.

De codes van de kleuren zijn die van de RHS coJour chart (editie 2001).

/

*** L xmeserveae 'Blue Angel'
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), 1963)

GROEIWIJZE: compact, breed opgaand, tot circa
2,5 m hoogte.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
N 186A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: ovaal tot eirond 4 2-5 5 cm lang 34 cm breed, bovenzijde ze~r donkergroen (~s
sen 139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter (143A); bladrand met (14)16-18
forse afstaande tanden en sterk gegolfd; blad
scherp aanvoelend; bladsteel 0,6-0,8 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,6-0,8 cm lang en 0,70,9 cm breed, rood (42A), aan de basis iets lichter (34A).
De meest toegepaste cultivar uit het sortiment I.
xmeserveae. De compacte groei, fraaie bladkleur
en de rijke vruchtdracht (indien er een bestuiver
in de buurt staat natuurlijk) maken 'Blue Angel'
tot een absolute topper. De toepassing is zeer
breed; als solitair, in (blok)haagjes of in groepen.
Kruising (I. rugosa x I. aquifolium) x I. aquifohum (dus een terugkruising van I. xmeserveae
met I. aquifolium).
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84. L xmeserveae 'Biue Angel'
o L xmeserveae 'Blue Boy'
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), 1963)
GROEIWIJZE: op jonge leeftijd vrij los, later compact en breed opgaand, tot circa 3 m hoogte.
TAKKEN: donker grijzig geelgroen (tussen 147A
en Nl89A).
BLADEREN: ovaal tot eirond, 3-5 cm lang, 2-3 cm
breed, bovenzijde donker geelgroen (147A,
maar iets groener en donkerder), onderzijde lichter (144A); bladrand met 11-14 iets naar voren
gerichte tanden en gegolfd; blad niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,6-0,8 cm lang.
BLOEMEN: mannelijk.
De nogal losse en vrij warrige groei op jonge
leeftijd is een nadeel van 'Blue Boy'. Het is
daardoor moeilijker om een goed gevormde
struik te kweken. Wel is deze cultivar geschikt
om vrouwelijke cultivars te bestuiven. Oudere
planten kunnen, met name als solitair, wel fraai
zijn.
Kruising I. rugosa 'Long Island' x I. aquifolium
'Lawrence White'.

85. L xmeserveae 'Blue Prince'

L xmeserveae 'Blue Eagle'
(USA)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 4 m hoogte.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
Nl86A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: eirond tot ovaal, 3,5-4,5 cm lang,
2,5-3,1 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen
(tussen 139A en 147A, maar veel donkerder),
onderzijde lichter (143A/144A); bladrand met
(11)13-15(1 7) afstaande tot iets naar voren gerichte tanden en licht gegolfd; blad iets scherp
aanvoelend; bladsteel 0,5-0,7 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,6-0,8 cm lang en breed,
rood (42A), aan de basis iets lichter (34A).
Eveneens een Amerikaanse cultivar die zich qua
uiterlijk niet erg onderscheidt van de andere cultivars. De voor- en nadelen ten opzichte van de
gekeurde cultivars zijn niet bekend.

o L xmeserveae 'Blue Girl'
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), 1963)
GROEIWIJZE: aanvankelijk los en vrij warrig,

** L xmeserveae 'Blue Prince'
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), 1964)
GROEIWIJZE: breed opgaand, compact, circa 2,53 m hoogte.
TAKKEN: purperachtig donkergroen (tussen
Nl86A en Nl89A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: eirond tot ovaal, 3,7-5 cm lang, 2-2,9
cm breed, bovenzijde zeer donkergroen (donkerder dan 139A), onderzijde lichter (143A tot
144A); bladrand met 11-13(14) naar voren gerichte tanden en niet tot zeer licht gegolfd; blad
niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,5-1 cm lang.
BLOEMEN: mannelijk.
De beste mannelijke cultivar uit dit sortiment.
De compacte, breed opgaande tot breed piramidale groei is een duidelijk voordeel van 'Blue
Prince' . De gebruiksmogelijkheden zijn dan ook
gelijk aan 'Blue Angel'; als solitair, in
(blok)hagen en in groepen. 'Blue Prince' kan
uitstekend als bestuiver dienen voor de vrouwelijk cultivars.

* L xmeserveae 'Blue Princess'
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), 1958)
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 4,5 m
hoogte.
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GROEIWIJZE: Breed opgaande, bladhoudende
heester tot circa 1,5 m hoog met de ietwat onregelmatige habitus die typisch is voor I. xmeserveae cultivars.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
N186A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: ovaal tot eirond, 4-5 ,5 cm lang, 2,73,5 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen
(donkerder dan 14 7A) met lichter groene delen
(tussen 146A en l47A), en circa 5 mm brede,
gele rand (7C/8A), onderzijde lichter ( 14 7C)
met lichtgele rand (SC); bladrand met 14-16(18)
naar voren gerichte tanden en slechts licht gegolfd; blad niet scherp aanvoelend; bladsteel
0,6-0,8 cm lang.
BLOEMEN: mannelijk.
Stabiele bontbladige cultivar die ontstond als
sport in I. xmeserveae 'Blue Prince '. Deze plant
kreeg in 2002 een Getuigschrift van Aanbeveling (zie artikel Keuringen 2002 van deze Dendroflora).
o L xmeserveae 'Goliath'
(McLean Nursery, Towson, Maryland (USA),
1970)
86. L xmeserveae 'Biue Princess'

TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
N186A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: eirond tot ovaal, 3,5-4,5 cm lang,
2,5-3 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen
(tussen 139A en 147A, maar veel donkerder),
onderzijde lichter (144A) ; bladrand met (10)1113(15) iets naar voren gerichte tanden en gegolfd; blad iets scherp aanvoelend; bladsteel 0,50,7 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden) 0 7-0 9 cm lang en 0 60,8 cm breed, rood (42A): aad de basis iets li~h
ter (34A).
Deze cultivar heeft de donkerste "uitstraling"
van alle cultivars uit het sortiment I. xmeserveae.
Dit wordt mede veroorzaakt door de zeer donkere twijgen. De struik groeit warriger dan bijvoorbeeld 'Blue Angel' en 'Blue Prince' en is
dan ook minder geschikt voor toepassing in
blokhagen.
Kruising I. rugosa x I. aquifolium .

I. xmeserveae 'Golden Prince'
(G.S. Kuijf, Boskoop, 2002)
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GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaand, tot circa
3 m hoogte en 4 m breedte.
TAKKEN: groen (143A-B), soms iets purperachtig groen bij de bladstelen.
BLADEREN: langwerpig tot omgekeerd langwerpig-eirond, 5-6,5 cm lang, 2-3 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen (tussen 139A en l47A,
maar donkerder), onderzijde lichter (144A); bladrand met 10-11 (tot 18) naar voren gerichte
tanden, vanaf± '/z van de bladschijf naar de top,
en licht gegolfd; blad niet scherp aanvoelend;
bladsteel 0,5-0,6 cm lang, tot 0,9 cm aan jonge
scheuten.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,7-0,9 cm lang en 0,60,8 cm breed, rood (43A), aan de basis iets lichter (34A).
'Goliath' is een gezonde, sterk groeiende cultivar, maar een buitenbeentje in dit sortiment. De
bladeren (en twijgen) zijn groener dan bij de andere cultivars en de habitus is veel breder. Dit
maakt ' Goliath' ongeschikt voor gebruik in
hagen of in kleinere groepen. De vruchten vallen
op maar zijn meestal niet erg talrijk.
Ondanks deze andere uitstraling heeft de Keuringscommissie besloten 'Goliath' met een "o"
te beoordelen.

Aangezien de cultivarnaam 'Goliath' al gebruikt
is binnen het geslacht !lex, zelfs in het kruisingswerk waar de eerste I. xmeserveae cultivars uit
ontstonden, is deze naam volgens de ICNCP niet
acceptabel. De naam zal dan ook gewijzigd moeten worden.
Kruising volgens de boeken I. rugosa x I. aquifolium, maar hierover bestaan twijfels.

L xmeserveae 'Hachfee' (HECKENFEE)
(Baumschule Hachmann, Barmstedt (D), 2001)
GROEIWIJZE: compacte, bladhoudende heester
die uiteindelijk enkele meters hoog zal worden
met een zeer regelmatige, breed piramidale habitus.
TAKKEN: donkergroen (137B/C) .
BLADEREN: glimmend, ovaal-elliptisch tot ovaal,
4-5,6 cm lang, 2,5-3,3 cm breed, bovenzijde zeer
donkergroen (139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter (146A/B); bladrand met
12-17 licht naar voren gerichte tanden en nauwelijks gegolfd; blad iets scherp aanvoelend;
bladsteel 0,6-1 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,8-0,9 cm lang en 0,70,8 cm breed, glimmend rood (45A/46B).
' Hachfee' is de meest recente !lex-introductie
van de Noordduitse kweker/veredelaar Hachmann. Het is een opvallend compact groeiende
struik met mooi gevormde, glimmend donkergroene bladeren.
De vruchten zijn glimmend rood en lijken relatief groot, wellicht komt dit door de compacte
groei van de struik. Nagemeten blijken de vruchten min of meer gelijk in grootte aan de andere
cultivars.
'Hachfee' lijkt zeer geschikt om in groepen of
als heg toe te passen.

L xmeserveae 'Heckenpracht'
(Baumschule Hachmann, Barmstedt (D), 1995)
GROEIWIJZE: relatief compacte bladhoudende
heester die uiteindelijk enkele meters hoog zal
worden met regelmatige maar enigszins open,
breed piramidale habitus .
TAKKEN: donkergroen (137B/ 138A).
BLADEREN: glimmend, elliptisch tot langwerpigomgekeerd eirond, 3,6-5,3 cm lang, 1,8-2,5 cm
breed, bovenzijde zeer donkergroen (tussen
139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter ( 146A/B), bladrand met ( 10) 13-19(20)
naar voren gerichte tanden en niet gegolfd; blad

niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,5-0,9 cm
lang.
BLOEMEN: mannelijk
'Heckenpracht' lijkt de minst fraaie aanwinst
van de vier cultivars die door Hachmann op de
markt zijn gebracht. De groeiwijze is op jonge
leeftijd wat warriger en ook het blad lijkt wat
vaal van kleur. Het jonge blad 1s emgszms
bronskleurig, wat een aardig effect geeft. De
rijkbloeiende 'Heckenpracht' is een goede bestuiver voor 'Hachfee' en 'Winterglanz '.
Kruising I. aquifolium 'Pyramidalis' x I. xmeserveae 'B lue Prince '.
L xmeserveae 'Heckenstar'

(Baumschule Hachmann, Barmstedt (D), 1995)
GROEIWIJZE: relatief compacte bladhoudende
heester die uiteindelijk enkele meters hoog zal
worden met regelmatige breed piramidale habitus.
TAKKEN: donker geelgroen (148A).
BLADEREN: glimmend, elliptisch ,tot smal ovaal,
3 4-4 4 cm lang 2-2 3 cm breed, bovenzijde zeer
d~nk~r geelgro~n (146AI147A), onderzijde lichter (146B/C); bladrand met 12-16(19) naar voren
gerichte tanden en met meestal slechts één vrij
forse golf waardoor de bladtop iets gedraatd ts
ten opzichte van de bladschijf; blad niet scherp
aanvoelend; bladsteel 0,5-0,7 cm lang.
BLOEMEN: mannelijk
De internodiën van 'Heckenstar' zijn relatief
kort, waardoor het een erg dicht bebladerde en
compacte struik is. De dicht vertakte opgaande
struik kan gebruikt worden als bestuiver voor
andere cultivars. Dankzij de vrij slanke groeiwijze lijkt 'Heckenstar' goed als haagplant gebruikt
te kunnen worden.
Kruising I. aquifolium 'Pyramidalis ' x I. xmeserveae 'B lue Prince' .

L xmeserveae 'Honey Maid'
(The Conard-Pyle Co, West Grove, Pennsylvania (USA), 2002)
Nieuwe breed opgaand groeiende cultivar met
een co~pacte habitus. Volgens de winner wordt
de plant in vijf jaar tijd ongeveer 90 cm hoog.
Het blad is zeer donkergroen met onregelmatige
crèmegele tot lichtgele randen. 'Honey Maid'
ontstond als sport in I. x meserveae 'Mesid'
(BLIJE MAID) en is verder nagenoeg identiek
hieraan, maar iets kleiner in alle delen. Evenals
'Mesid' (BLUE MAID) is ook 'Honey Maid' is
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een vrouwelijke cultivar die rode vruchten kan
geven.
Naast 'Golden Prince' is 'Honey Maid' de enige
andere benaamde bonte cultivar binnen I. xmeserveae. De plant is weliswaar enigszins onstabiel, maar zal niet groen "teruglopen", maar juist
geheel geelbladige takken produceren. Deze
hebben geen overlevingskansen en zullen te zijner tijd afsterven.
N .B. De-ze cultivar is niet beoordeeld op het
veld. De beschrijving is samengesteld aan de
hand van informatie uit literatuur.

L xmeserveae 'Little Stranger'
(USA)
GROEIWIJZE: smal opgaand.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
N186A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: lancetvormig tot langwerpig-ovaal,
5-6 cm lang (tot 7,5 cm aan jonge twijgen), 1,22,1 cm breed, bovenzijde zeer donkergroen (tussen 139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter (144A); bladrand met (7) 10-13
naar voren gerichte tanden -vanaf ± 'f, van de
bladschijfnaar de top, vooral boven het middenen zeer licht gegolfd; blad niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,6-0,9 cm lang.
BLOEMEN: onbekend.
VRUCHTEN: onbekend.
Over de achtergrond van ' Little Stranger' is weinig bekend. Wellicht is dit geen echte I. xmeserveae, maar een hybride tussen I. rugosa of I.
aquifolium met een andere soort.
In ieder geval is het een aardige slank opgaand
groeiende heester met opvallend smal en sierlijk
blad. Het is juist ditzelfde smalle blad dat suggereert dat er een andere kruisingsouder dan I. rugosa of I. aquifolium gebruikt is.

* L xmeserveae 'Mesan' (BLUE STALLION)
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), voor 1970)
GROEIWIJZE: breed opgaand, circa 3-5 m hoogte.
TAKKEN: zeer donker purperzwart (tussen
Nl86A en 202A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: eirond, 5,4-8 cm lang, 3,6-4,5 cm
breed, bovenzijde zeer donkergroen (tussen
139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter (143A tot 144A); bladrand met
( 11) 14-16( 18) naar voren gerichte tanden en gegolfd (enkele grote golven); blad niet scherp
aanvoelend; bladsteel 0, 7-1,1 cm lang.
BLOEMEN: mannelijk.

87. I. xmeserveae 'Mesean' (BLUE STALLION)

88. I. xmeserveae 'Meseal' (BLUE BUNNY)

De meest fors groeiende cultivar die daardoor bij
uitstek geschikt is om als solitair te gebruiken.
Op jonge leeftijd groeit 'Mesan' relatief smal,
maar later zal de plant een duidelijk breed ovale
habitus krijgen. Hoewel de plant daardoor ook
geschikt is om bijvoorbeeld in blokhagen te gebruiken, wordt de ietwat compactere 'Blue Prince' hiervoor meer geschikt geacht.

BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,6-0,8 cm lang en 0,50,7 cm breed, glimmend rood.

*** L xmeserveae 'Meseal' (BLUE BUNNY)
(The Conard-Pyle Co, West Grove, Pennsylvania (USA), voor 1992)
GROEIWIJZE: regelmatig, aanvankelijk relatief
smal opgaand, later piramidaal, tot circa 3 m
hoogte.
TAKKEN: groen (143A), bovenzijde oudere takken groen (137 A), onderzijde iets lichter (137B).
BLADEREN: smal elliptisch tot smal ovaal 5 27,1 cm lang, 1,9-2,9 cm breed, bovenzijd~ z~er
donker groen tot zeer donker geelgroen (139 en
147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter
(tussen 143A en l46A); bladrand met 5-10, iets
naar voren gerichte tanden en gewoonlijk een
forse golf aan de top, top duidelijk naar beneden
gebogen; blad niet scherp aanvoelend; bladsteel
0,6-0,9 cm lang.

Evenals bij de hieronder beschreven ' Mesgolg'
zijn de bladeren van 'Meseal' duidelijk minder
"blauw" dan bij de meeste andere cultivars. 'Meseal' valt vooral op door de zeer regelmatige en
dichte groeiwijze. Omdat de plant, zeker op
jonge leeftijd, relatief smal opgaand groeit, is
deze iets minder geschikt om als haagplant toe te
passen. Als solitair of in kleine groepen is 'Meseal' echter uitstekend te gebruiken, wat één van
de belangrijke redenen was om deze plant met
drie waardesterren te bekronen.

* L xmeserveae 'Mesgolg' (GOLDEN GIRL)
(K.K . Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), voor 1989)
GROEIWIJZE: enigszins onregelmatig, relatief
smal opgaand, tot circa 4 m hoogte.
TAKKEN: groen (137B), bovenzijde oudere takken geelgroen (l46B), onderzijde oudere takken
groen (143A).
BLADEREN: smal elliptisch tot smal (omgekeerd)

89. I. xmeserveae 'Mesgolg' (GoLDEN GIRL)

eirond, 4-6 cm lang, 1,5-2,7 cm breed, bovenzijde donker geelgroen (147 A, maar donkerder),
onderzijde lichter (tussen 143A en 144A); bladrand met 5-9 (soms slechts 3), iets naar voren gerichte tanden en vooral aan de top gegolfd, top
duidelijk naar beneden gebogen; blad iets scherp
aanvoelend; bladsteel 0,6-0,8 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), 0,6-0,8 cm lang en 0,50,7 cm breed, goudgeel (14B), aan de basis oranje (29A).
De habitus van 'Mesgolg' lijkt ideaal, maar helaas heeft de plant de neiging om niet goed dicht
te groeien, waardoor er kale plekken in de plant
te zien zijn, evenals de stam. Daarbij hadden de
planten tijdens de keuringen geregeld bladschade door weersinvloeden.
Qua algemene eigenschappen kan 'Mesgolg'
dus niet tippen aan 'Blue Angel', maar toch
werd de plant met één ster bekroond. D1t vanwege het feit dat het de enige cultivar met gele
vruchten is.
Kruising I. rugosa x I. aquifolium.
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*I. xmeserveae 'Mesid' (BLUE MAID)
(K.K. Meserve, St. James, Long Island, New
York (USA), voor 1978)

I. xmeserveae 'Winterglanz'
(Baumschule Hachmann, Barmstedt (D), 1995)

GROEIWIJZE: breed opgaand, compact, tot circa
4,5 m hoogte.
TAKKEN: zeer donker groenpurper (niet met
RHS-CC te meten), later groen (137B-C).
BLADEREN: eirond, 4,1-5 cm lang, 2,5-3,3 cm
breed, bovenzijde zeer donkergroen (tussen
139A en 147A, maar veel donkerder), onderzijde lichter (143A-B); bladrand met (8)10-12 iets
naar voren gerichte tanden en gegolfd; blad niet
scherp aanvoelend; bladsteel 0,4-0,6 cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk.
VRUCHTEN: omgekeerd eirond tot rond (grootste
breedte soms iets boven het midden), 0,8-1 cm
lang en breed, dieprood (45A), aan de basis iets
lichter (42AIB).

GROEIWIJZE: relatief compacte, bladhoudende
heester die uiteindelijk enkele meters hoog zal
worden met een regelmatige, breed piramidale
habitus.
TAKKEN: donker purperzwart (tussen Nl86A en
200A), oudere takken iets lichter.
BLADEREN: glimmend, smal ovaal-elliptisch tot
langwerpig-ovaal, 4,1-4,7 cm lang, 2-2,4 cm
breed, bovenzijde zeer donker geelgroen (147A,
maar groener en veel donkerder), onderzijde
lichter (14A/46B); bladrand met 14-18licht naar
voren gerichte tanden en nauwelijks gegolfd;
blad niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,5-0,7
cm lang.
BLOEMEN: vrouwelijk
VRUCHTEN: omgekeerd eirond (grootste breedte
iets boven het midden), glimmend rood.

De forse groei, tezamen met een compacte groeiwijze zijn de voornaamste kenmerken van
'Mesid'. Uiteindelijk zal de planteen breed piramidale habitus krijgen. 'Mesid' staat in de Verenigde Staten bekend als de meest winterharde
cultivar van I. xmeserveae. In West Europa is dit
wat minder van belang; de vochtige herfst, gevolgd door een kwakkelwinter richt bij I. xmeserveae cultivars vaak meer schade aan dan de
kou zelf.

De bladeren van 'Winterglanz' zijn zeer opvallend getand, wat de plant een duidelijk ander uiterlijk geeft dan de andere cultivars. De plant
groeit beduidend losser dan ' Hachfee', en lijkt
vooral geschikt om in groepen of brede hagen te
gebruiken.
Kruising I. aquifolium 'Alaska' x I. xmeserveae
'Blue Prince ' .

Verklaring afkortingen (Explanation of abbreviations I Erklärung Abkürzungen)
vrl. = vrouwelijk I female I weiblich
mnl. = mannelijk I male I männlich
s = solitair I solitair I Solitär
h = (blok)hagen I hedges I Reeken
g = groepen) I groups I Gruppen
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Summary
The relatively smalt number of !lex xmeserveae cultivars was trailed by the Trials Committee of
the RBHS during the late 1990's. For this purpose 12 cultivars where planted in, Boskoop. During the evaluation it became clear that two of these are not true I. xmeserveae, but hybrids of a
different parentage. Of the remaining I 0 cultivars the Trials Committee awarded two ('Blue
Angel' and 'Meseal' (BWE BUNNY)) three stars, one cultivar ('Blue Prince') two stars andfour
cultivars ('Blue Princess ', 'Mesan' (BLUE STALLION), 'Mesgalg' (GoLDEN GtRL) en 'Mesid' (BWE
MAw)) one star. Three cultivars where eliminared (o). Apartfram the assessed plants 8 other cultivars are described. Four of these are new and were raised in Germany. Further two cultivars
with variegated foliage are descri bed.
Zusammet~{a.\·sullg

Gebruikswaardetabel
(Survey of cultivars I Übersicht Kultivare)

Cultivar
'Blue Angel'
'Blue Boy'
'Blue Eagle'
'Blue Girl'
'Blue Prince'
'Blue Princess'
'Golden Prince'
' Goliath'
'Hachfee' (HECKENFEE)
'Hecken racht'
'Heckenstar'
'Hone Maid'
'Little Stranger'
'Mesan' (BLUE STALLION)
' Meseal' (BLUE BUNNY)
' Mesgolg' (GOLDEN GIRL)
'Mesid' (BLUE MAm)
' Winterglanz'

waardering _ geslacht
vrl.
***
mnl.
0
vrl.
vrl.
0
mnl.
**
vrl.
*
mnl.
vrl.
0
vrl.
mnl.
mnl.
vrl.

gebruik
s, h, g
s
s h g
s
s, h, g
s g
s

o merkingen
bestuiver

bestuiver

Das kleine Sortiment Jlex xmeserveae wurde Ende der neunziger Jahre durch die Bewertungskommission der KVBC beurteilt. Hierzu wurden in Boskoop 12 Kulfivare ausgepjlanzt. Während
dieses Versuches zeigte sich, dass hiervan 2 nicht zu der Hybride I. xmeserveae gehören. Von den
übrigen JO wurden zwei Kultivare ('Blue Angel'und 'Meseal'(Blue Bunny)) mit drei Sternen ausgezeichnet. Zwei Sterne erhielt ein Kul ti var, nämlich 'Blue Prince' und einen Stern bekamen 4
Kultivare: 'Blue Princess ', 'Mesan "(Blue Stallion), ' Mesgalg' (Golden Girl), sowie 'Mesid'
(Blue Maid). Die iibrigen drei Kultivare sind entbehrlich.
Neben den bewerteten Kulfivaren werden 8 neue ader nicht beurtei/te Kultivare beschrieben.
Vier hiervan sind neue, aus Deutschland stammende Sorten. Auch werden zwei buntblättrige
Kulfivare beschrieben.

bestuiver
bestuiver
bontbladig

s
h
g
g
g
h, g
h, g

X SJ

*
***
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*

mnl.
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