Van soort tot cultivar
Dr. P.C. de Jong

De tijd dat het groene vak het over
soorten had, waarbij slechts ten
dele botanische soorten werden
bedoeld, ligt intussen wel achter
ons. Maar toch is wat nu echt
onder een soort (species) moet
worden verstaan niet zo simpel.
Ook het gebied tussen botanische
soort en cultivar is in meerdere
opzichten een grijs gebied. Dit
artikel gaat niet over regels rond de
naamgeving (zie Dendrojlora 36),
maar over wat de verschillende
categorieën van soort tot en met
cultivar inhouden.
Wetten en definities
Soorten (species) vormen de basiseenheid bij het
classificeren van planten, maar de twee wetboeken die de basis vormen van de naamgeving van
planten geven geen definitie van deze basiseenheid. De eerste, de International Code of Botanical Nomendature (ICBN), regelt de naamgeving
van het plantenrijk. De International Code of
Nomendature for Cultivated Plants (ICNCP) beperkt zich tot de gekweekte planten, de cultivars.
De eerstgenoemde Code regelt ook de naamgeving van hybriden en daar ligt een duidelijk
raakvlak met de andere Code, want hybriden
kunnen in de natuur aangetroffen worden, maar
de meeste zijn toch in cultuur ontstaan. Dit kan
gaan om kruisingen van soorten afkomstig uit
ver van elkaar gelegen herkomstgebieden. Men
wil dit nog nader afbakenen maar dat is nog niet
gebeurd.
De ICBN onderscheidt beneden de categorie
"species" (soort) nog "subspecies" (ondersoort;
afgekort "subsp."), "varietas" (variëteit, afgekort
"var."), subvarietas (ondervariëteit, afgekoti
"subvar."), "forma" (vorm, afgekort "f.") en
"subforma" (ondervorm, afgekort "subf.") . Dit
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wetboek beperkt zich dus tot regels over de
naamgeving van de bovenstaande categorieën en
omschrijft nergens wat er precies onder moet
worden verstaan.
Die definities bestaan wel, maar uit het vervolg
zal blijken dat daarmee geen volledige duidelijkheid te verkrijgen is. Allereerst, wat is nu precies
een (botanische) soort? Ze vormt immers de basiscategorie in de hiërarchische rangschikking
van het plantenrijk. Het blijkt dat er door verschillende disciplines uit de biologie meerdere
invalshoeken voor het begrip soort bestaan.
De morfologische soort
Soorten worden onderscheiden op basis van
waarneembare morfologische verschillen, dus
van de zichtbare (uitwendige) kenmerken. Dit is
nog altijd de meest bewandelde weg om soorten
af te grenzen en nieuwe te onderscheiden. Helaas
is het ene morfologische verschil meer bepalend
dan het andere en dat wordt niet altijd onderkend.
De beslissingen zijn verder niet zelden gebaseerd
op zeer beperkte hoeveelheden plantmateriaal en
onvoldoende kennis van de variabiliteit op de natuurlijke groeiplaatsen. Ook is het materiaal

waarop beslissingen worden gebaseerd soms incompleet; met name bij houtige gewassen kunnen bloeiwijzen en vruchten ontbreken.
Over het algemeen zijn morfologische soorten
goed bruikbare eenheden, maar bij het onderscheiden ligt de lat niet altijd even hoog. De methode is vrij subjectief. Op grond van de benadering spreekt men wel van "splitters" en
"Jumpers": taxonomen die resp. een nauw en een
ruim soortbegrip hanteren.
Opvallend is verder dat bij monografieën de
meeste auteurs geen criteria vermelden waarop
ze de soorten (en lagere categorieën) onderscheiden (McDaede, 1995)
De biologische soort
Bij het begrip biologische soort vormt een soort
een gemeenschap van een groep van populaties
die zich uitsluitend onderling voortplanten en
door natuurlijke barrières gescheiden zijn van
andere populaties. In het dierenrijk is deze definitie goed hanteerbaar, want in principe kruisen de meeste diersoorten niet. In het plantenrijk
kunnen planten van verschillende populaties in
eenzelfde gebied soms wel spontaan kruisen.
Deze definitie van de soort geeft de mogelijkheid om grenzen te trekken tussen populaties die
morfologisch sterk overeenkomen, maar groeien
op erg verschillende standplaatsen, niet gelijktijdig bloeien of onderling niet kruisbaar zijn. Men
spreekt bij deze voorbeelden ook wel van ecologische soorten (niet te verwarren met ecotypen).
De biologische soort wordt niet vaak meer gebruikt omdat het doorgaans ondoenlijk is om na
te gaan of twee populaties van verschillende
soorten wel of niet kruisen. Kruisbaarheid blijkt
verder geen goed criterium omdat bij de vorming van soorten de kruisbaarheid aanzienlijk
langzamer evolueert dan de rest van de eigenschappen. Het biologisch soortsbegrip heeft
daardoor sterk aan betekenis ingeboet.
De genetische soort
Bij de genetische soort worden de soorten begrensd door hun genetische afstand tot nauw verwante soorten. Moderne technieken uit de moleculaire biologie maken een dergelijke analyse van
bijvoorbeeld DNA steeds eenvoudiger en deze
ontwikkelingen zullen zeker hun consequenties
hebben voor de klassieke morfologische soort.
Een eigenschap van planten is dat er verdubbeling van het aantal chromosomen kan optreden,
resulterend in polyploïde populaties. Deze onderscheiden zich morfologisch vaak niet van de
(diploïde) populaties waaruit ze ooit zijn ontstaan, maar vormen er geen voortplantingsge-

meenschap meer mee. Dit geldt vooral bij hogere polyploïdie niveaus (hexaploid, octoploïd en
hoger). Sommige genetici beschouwen deze polyploïden dan ook liever als aparte soorten. Zo
vond Me Allister (1993) dat in Oost Azië op het
continent Betu/a davurica octoploïde populaties
had en op de eilanden, o.a. in Japan, hexaploïde
populaties. Zelf rangschikte ik (De Jong, 1993)
op basis van de sterke overeenkomst Betu/a potaninii en B. calcicola als subspecies onder B.
delavayi. Me Allister (1993) stelde echter vast
dat de twee eerstgenoemde diploïd zijn en de
laatstgenoemde hexaploïd, zodat deze combinatie gelet op de chromosoomaantallen niet logisch
was. De rol die chromosoomaantallen hebben
als soortcriterium is overigens discutabel. Veel
(klassieke) taxonomen vinden het voorkomen van
meerdere ploïdie-niveaus geen reden om aparte
soorten te onderscheiden. Ze beschouwen het als
een variabel kenmerk, net als vele anderen.
De ongrijpbare soort
Bovenstaande invalshoeken maken wel duidelijk dat het begrip soort bepaald niet eenvoudig
is en vrij subjectief wordt geïnterpreteerd. Ook
vindt de afbakening van de' soorten in verschillende geslachten of zelfs binnen één geslacht
niet altijd op hetzelfde niveau plaats. Zo is binnen het geslacht Acer de soort A. carpinifolium,
een buitenbeentje. De soort is tetraploïd en heeft
slechts zeer verre verwanten, dus een onomstreden echte soort. Een aantal soorten uit de Sectie
Macrantha daarentegen vertoont wel morfologische verschillen, maar zijn onderling zo nauw
verwant dat onderlinge kruisingen fertiele nakomelingen opleveren. Het heeft geleid tot de samenvoeging van diverse eerder onderscheiden
soorten in grote vrij complexe soorten. Hardin
(1990) stelde vast dat er in N. Amerika geen duidelijke scheidslijnen te trekken waren tussen de
diverse populaties van de Linde. Er waren ook
geen verschillen in bloeitijd. Hij bracht de 4 onderscheiden soorten allen onder Ti/ia americana
als variëteiten.
In het geslacht Allium daarentegen vertonen de
soorten vaak een sterke morfologische overeenkomst maar ze zijn zelden of nooit onderling kruisbaar. Precies het omgekeerde geldt voor Lilium
waar zeer veel morfologisch duidelijk verschillende soorten onderling gemakkelijk kruisbaar zijn.
Naast de vermenging in de natuur van verschillende populaties van een sooti kunnen ook andere soorten daar bij betrokken zijn. Een natuurlijke verstoring dus van ons idee van een zuivere
sooti . Soorten kurmen in de natuur met elkaar
kunnen kruisen. Dit kan zijn sporen nalaten in de
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Figuur 1: Schematische weergave van introgressie
populaties van één van de soorten of zelfs in
beide. Dit proces kan eeuwen plaatsvinden zonder dat het voortbestaan van de soorten wordt
aangetast, maar het laat wel zichtbare sporen na.
Anderson (1949) noemde dit proces "introgressive hybridization", in de wetenschappelijke literatuur verder ook kortweg aangeduid als introgressie ("introgression"). In de natuur is de
hybride die uit de kruising van twee soorten ontstaat vaak steriel, maar soms is ze wel min of
meer fertiel. Dikwijls is zo ' n hybride (Fl) geen
blijvertje. Ze kan zich niet aanpassen aan de omstandigheden op de groeiplaats van de oudersoort
waar ze staat, maar slaagt er nog wel in nakomelingschap te verwekken via terugkruising met die
oudersoort. In volgende generaties F2, F3 , enz)
kan dan een steeds verdergaande "verdunning "
optreden, maar de sporen worden niet geheel uitgewist (zie fig. 1). Van deze introgressie bestaan
diverse voorbeelden, waaronder vrij spectaculaire. In Dendraflora 34 (p.5) werd al het voorbeeld
vem1eld van licht roze bloemen in de populaties
van Aesculus sylvatica, die opgevat moeten worden als gevolg van introgressie van de veel zuidelijkere rode A. pavia . Naar het noorden trekkende kolibries zouden voor de kruisbestuiving
verantwoordelijk zijn. Vooral in Anlerikaanse
publicaties worden diverse voorbeelden van introgressie genoemd met name bij Almts, Betula,
Picea, Populus, Quercus en Picea.
De soorthybride
Een bijkomend probleem is nu de afbakening
van de soort en de hybride. Volgens de definitie
in de Botanische Code (ICBN) vallen ook de te6
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rugkruisingen met de oudersoorten onder de hybride. Als gevolg daarvan is daardoor de bandbreedte van de hybride aanzienlijk groter dan die
van de oudersoorten. De laatste spoortjes laat
men meestal voor wat ze zijn, al zijn er vast wel
voorbeelden dat dit tot het onderscheiden van
variëteiten of forma's heeft geleid.
Er zijn overwegingen geweest om hybriden van
soorten die in de cultuur ontstaan niet langer als
soorthybriden te benamen, maar uitsluitend als
cultivars. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen en op dit punt is de Botanische
Code dus nog ongewijzigd.
De situatie is helaas nog altijd zo dat in principe
iedereen, mits volgens de regels van de ICBN,
nieuwe soorten en helaas ook soorthybriden kan
beschrijven. Te hopen is dat als het gebeurt, de
auteur zich niet beperkt tot louter morfologische
kenmerken, maar in zijn beslissing ook meeneemt wat verder feitelijk allemaal van belang
kan zijn. Dus gegevens als het verspreidingsgebied en het natuurlijk voorkomen, zo mogelijk
ook gegevens over chromosoomgetallen, de anatomie, de pollenmorfologie, de genetica, enzovoort.
Minisoorten
Resteert nog een categorie van planten die zich
ongeslachtelijk voortplant en niet goed onder het
soortbegrip is te vangen. Dit verschijnsel, apomixis of apomixie, komt in een aantal plantenfamilies voor, met name in de Rosaceae met voorbeelden in de geslachten Aronia, Cotoneaster,
Crataegus, Malus en Sorbus. Bij apomixis groeit
een ongereduceerde cel uit de wand van de em-

bryozak uit tot een normaal ogend zaad. Er vindt
bij dergelijke planten zelden of nooit bevruchting van eicellen plaats en de nakomelingen zijn
kopieën van de moederplant. Veel van deze zg.
apomieten zijn als soort beschreven. Men beschouwt ze wel als microspecies of mini soorten,
maar ze vertonen nog de meeste overeenkomst
met vegetatief vermeerderde klonen, dus met
cultivars. Hier is duidelijk sprake van meningsverschillen tussen systematici die op basis van
de geringe morfologische verschillen weinig
reden zien om aparte soorten te onderscheiden
en genetici die constateren dat de diverse "klonen" niets met elkaar kunnen, dus geen voortplantingsgemeenschap vormen en de status van
een aparte soort hebben. De problematiek is bijvoorbeeld bij Sarbus nog gecompliceerder door
het naast elkaar bestaan van zich normaal voortplantende diploïde populaties en morfologisch
nauwelijks te onderscheiden apomictische tetraploïde populaties. Laatstgenoemde worden
gedurende de laatste 25 jaar de een na de ander
als nieuwe soorten in het verkeer gebracht.
Te weinig is in de praktijk van de boomkwekerij
nog uitgebuit dat dergelijke apomieten "zaadvast" zijn en dus zeer goed van zaad zijn te vermeerderen. Dergelijke apomieten kunnen dan
ook, indien gewenst, worden gezien en benaamd
als cultivars.
De ondersoort
Het zal duidelijk zijn dat, waar het al uiterst
moeilijk is om soorten op een bevredigende manier te onderscheiden, dit in niet mindere mate
geldt voor onderliggende categorieën.
In de huidige praktijk worden ondersoort en de
lagere categorie variëteit heel vaak voor dezelfde categorie gebruikt. Hamilton & Reichard
(1995) analyseerden 644 publicaties (monografieën, revisies, nieuwe taxa) en constateerden dat
daarbij dat van de 1020 onderverdeelde soorten
het bij 425 uitsluitend om ondersoorten en bij
531 uitsluitend om variëteiten ging. Slechts bij
23 werden zowel ondersoorten als variëteiten
onderscheiden.
Voorstellen om hier slechts één categorie te onderscheiden hebben nog niet tot wijziging van de
van Botanical Code geleid. In de huidige praktijk lijkt het dat de categorie subspecies door
veel taxonomen wordt gereserveerd voor populaties van een bepaalde soort die duidelijk geografisch geïsoleerd zijn van de rest van de soort
en mede daardoor verschillen.
In het proces van de evolutie zou deze scheiding
op lange termijn mogelijk kunnen leiden tot
twee verschillende soorten. Ook uitgesproken

1 Voorbeeld van een apomiet in Sorbus

verschillen in natuurlijke standplaats kan een
reden zijn. Zo bevreemde het mij aanvankelijk
dat Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia en
F. angustifolia subsp. oxycmpa nagenoeg hetzelfde verspreidingsgebied kenden van Spanje
tot in Turkije. In Turkije trof ik echter subsp oxycarpa steeds in de buurt van water aan en subsp.
angustifolia op vrij droge, vaak ook duidelijke
kalkhoudende standplaatsen. Beide populaties
hadden dus door de sterk verschillende standplaatsen duidelijk niets met elkaar.
Vaak wordt thans wanneer twee soorten worden
gecombineerd de later beschreven soort de rang
van subsp. gegeven., zoals bij eerdergenoemde
Fraxinus angustifolia. Maar niet alle taxonomen
bewandelen deze weg. Zo bracht Hardin ( 1990)
alle Amerikaanse linden onder T americana ,
doch met de rang van variëteit. Als argument
gebruikte hij de geringe mate van verschil en de
vele overgangsvormen.
De variëteit
Deze categorie is dus iets lager dan de voorafgaande ondersoort. Het is een rang die al lang
gebruikt wordt en vooral populair was voor gekweekte planten voordat het begrip cultivar
werd ingevoerd. Op dat moment gingen vele
honderden variëteiten verder door het leven als
Dendraflora nr 38 2001
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cultivars. Een aantal bleef variëteit omdat toch
nog gedacht werd dat ze als basis een wilde populatie hadden. De wenselijkheid van een verdere
opschoning is er uit puur wetenschappelijk opzicht zeker, al zit de praktijk niet echt te wachten
op het golfje van naamsveranderingen dat dit
zou opleveren. Toch wil ik wel enkele voorbeelden geven van dergelijke achterhaalde namen.
Fraxinus americana var. microcarpa en var.
juglnndifolia hebben geen enkele relatie met een
\Vilde populatie in Amerika en zijn in cultuur vegetatief vermeerderde klonen. Fraxinus xanthoxoloides var. dumosa werd gebaseerd door
CatTiere (fide Bean) op een uit een zaaisel geselecteerde zeer compacte zaailing. Het zaad hiervan was in het wild verzameld zonder exacte gegevens waar precies, terwijl de soort een zeer
groot areaal heeft van Noord-Afrika tot in de Himalaya. Waarde werd verder gehecht aan de informatie van de verzamelaar dat op de betreffende natuurlijke standplaats meerdere dwergachtige
bomen stonden. Davidia involucrata var. vilmoriniana onderscheidt zich uitsluitend binnen de
populaties van de soort door het ontbreken van
beharing. Euonymus fortunei var. radicans is
niets anders dan de jeugdvorm van de soort.
De rang van variëteit wordt soms door systematici in de praktijk dus nog even vaak gebruikt als
ondersoort, maar de gebruikers definiëren hem
vaak vager. Het gaat meestal om bepaalde variaties binnen de populaties van een soort en soms
zelfs om taxa die beter beschouwd kunnen worden als forma .
De categorie ondervariëteit (subvariety) wordt
zelden gebruikt en de bekende internationale
Naamlijsten vermelden ook geen voorbeelden
van dergelijke planten in het sortiment.
De forma
Deze lage rang werd vooral gebruikt om verschil
in bloem- en bladkleuren en groeivorm aan te
geven binnen een hogere eenheid (soort, ondersoort of varieteit) . Zelf zag ik een prachtig voorbeeld in Turkije waar op een plaats zo'n 10 %
van de populatie van Pinus nigra uit zuilvormige bomen bestond. De nakomelingschap van
deze bomen bestaat voor een deel weer uit zuilvormen en voor het overige uit bomen met de
normale groeiwijze.
Het is discutabel of deze (botanische) rang bij
cultuurplanten in veel gevallen weljuist gebruikt
wordt. Ook hier zijn er voorbeelden van gebruik
van forma waar feitelijk sprake is van cultivars.
Zo is Gleditsia triacanthos f. inermis in cultuur
een vegetatief vermeerderde kloon, ooit op een
kwekerij uit zaailingen geselecteerd. Dergelijke
8
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doomloze zaailingen worden af en toe in zaaisels aangetroffen en ook op de natuurlijke standplaatsen worden sporadisch ongewapende bomen
gevonden. Deze laatste aanduiden als f. inermis
is logischer dan bij de genoemde gekweekte
kloon. Het hardnekkige gebruik van forma's
heeft soms als oorzaak dat men op die manier
een duidelijk onderscheidt wil handhaven met
vegetatief vermeerderde cultivars. Maar ik heb
er bijvoorbeeld moeite mee om de uit eikels gekweekte Zuileiken als Quercus robur f.Jastigiata te bestempelen vanwege het ontbreken van
een relatie met een wilde populatie. Deze eiken
stammen namelijk allen af van de enige ooit in
Duitsland gevonden zuilvormige Eik. Op zich
staat dit het gebruik van de aanduiding forma
niet in de weg. Het is maar hoe je de forma definieert: alle individuen ongeacht de populatie met
een bepaalde afwijkende morfologische eigenschap (bv. beharing of bladkleur) of strikter:
planten met dezelfde genetische achtergrond en
daarnaast de betreffende morfologische karakteristiek. Zo kunnen wit bloeiende exemplaren die
af en toe opduiken in op zich soms vrij sterk van
elkaar verschillende populaties van een soort allemaal onder f. alba kunnen worden gerangschikt. In het geval van cultuurplanten is het hier
toch het beste waar mogelijk te selecteren en
cultivarnamen te geven.
De rang subforma, zo ze nog gebruikt wordt, is
voor het sortiment zonder enige betekenis.
De cultivar
De invoering in 1953 van een aparte Code voor
gekweekte planten (ICNCP) los van de Botanische Code (ICBN) betekende een enorme mijlpaal en was zeker een grote stap voorwaarts om
te komen tot een uniforme naamgeving van de
gekweekte planten. Men slaagde er daarbij ook
in om de diverse teelten met geheel eigen tradities op het gebied van naamgeving onder één
noemer te krijgen: bosbouw, akkerbouw, groenteteelt, bloementeelt, bollenteelt, fruitteelt en
boomkwekerij . De Nederlandse boomkwekerij
was in de personen van wijlen Dr. B.K. Boom en
H. J. Grootendorst duidelijk bij de totstandkoming betrokken, maar op één punt slaagden ze er
niet in om een wens van het vak er door te krijgen. Dit betrof een onderscheid tussen van zaad
vermeerderde gewassen en de vegetatief vermeerderde gewassen. Beiden kwamen onder het
begrip cultivar en er kwam geen aparte "clonal
variety" voor vegetatief vermeerderde klonen.
De cultivar werd als volgt gedefinieerd: "a cultivar is a taxon that has been selected for a particular attribute or combination of attributes, and

2 Quercus robur 'Fastigiata' alias f. fastigiata

that is clearly distinct, uniform and stabie in its
characteristics and that, when propagated by appropriate means, retains those characteristics".
Dit gelijkschakelen van vegetatief en generatief
vermeerderde gewassen kan toch aanleiding tot
problemen geven. Een van zaad vermeerderde
cultivar vertoont een zeker verloop, krijgt vooral als het een kruisbestuiver is een grotere bandbreedte. De eigenaar van het ras moet bij het instandhouden er voor zorgen dat het stabiel blijft,
dus binnen een bepaalde bandbreedte. Het is
nodig het ras daarvoor regelmatig op te schonen.
Een vegetatief vermeerderde cultivar is in principe stabiel en daarbij 100% uniform. De praktijk spreekt van "soortecht" bij vegetatief en van
"zaadvast" bij generatief vermeerderde gewassen. Er kan op basis van de definitie van een cultivar aan een "zaadvast" houtig gewas een cultivamaam gegeven worden. Het ligt daarbij wel
weer anders als iemand die geconstateerd heeft
dat een bepaalde klonale cultivar "zaadvast" is
vervolgens zaailingen met de naam van de moedercultivar, een kloon dus, in de handel brengt.
Dit lijkt weliswaar niet in strijd met de code,
maar de aan de cultivarnaam gebonden rasbeschrijving zal aangegeven hebben dat het hier
om een kloon gaat. De vraag hierbij is of de klonale vermeerdering op dit punt een vaststaand

3 Acer palmaturn 'Bioodgood': lijkt zaadvast

onderdeel van de raseigenschappen is. Dat is
momenteel niet zo. Het is dus goed mogelijk dat
cycli van zaadvermeerdering en vegetatieve vermeerdering van een cultivar de soortechtheid
van een cultivar niet aantasten. Het blijft echter
een hachelijke zaak, omdat een lichte variatie al
gauw optreedt, terwijl gebruikers vaak 100%
uniformiteit verwachten.
Enkele jaren geleden was er bij de vaste plantenkwekers het probleem dat enkele soorten (dus
niet cultivars) die normaal gestekt werden van
zaad gekweekt werden aangeboden. In feite ging
het hier om zaailingen van onbenaamde klonen.
Ook dit was absoluut niet strijdig met de nomenclatuurregels, maar druiste uitsluitend in
tegen de gevestigde praktijk.
Een vergelijkbaar voorbeeld bij een houtig gewas
is het opduiken van zaailingen van A. palmaturn
'Atropurpureum' en A. palmaturn ' Bloodgood'
die onder de naam van de moeder worden aangeboden. Vooral 'Bloodgood' zou "zaadvast" zijn,
maar zal van meet af aan toch iets verschillen van
de kloon, een verschil dat groter zal worden als
struiken van deze zaailingen op hun beurt weer
als zaadbron zullen worden benut.
Bij houtige gewassen is er verder het voorbeeld
van de Rode beuk, Fagus sylvatica 'Atropunicea' .
Aanvankelijk was f. pwpw-ea (1789) de naam
Dendraflora nr 38 200 1
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voor alle van zaad gekweekte rode beuken in
cultuur, later vervangen door f. atropunicea als
een oudere benaming van 1710. Deze laatste
naam gegeven door R. Weston is de eerste gepubliceerde benaming voor de al vóór 1680 in de
buurt van Zürich gevonden Rode beuk. De Rode
beuken in het Thuringerwoud en in Zuid Tirol
zijn waarschijnlijk pas veel later ontdekt. Deze
vondsten worden gedateerd als zijnde van vóór
resp, 772 en 1840. Deze op natuurlijke standplaatsen gevonden Beuken liepen meer of minder rood uit en werden in de loop van het seizoen
weer groen. Pas door selectie in de cultuur van
zaailingen van deze Rode beuken zijn gaandeweg rodere Beuk te voorschijn gekomen en werden zeer donkere exemplaren als cultivar benaamd. Hieruit is mijns inziens een toch wat
complexe situatie ontstaan. De huidige rode
zaaibeuken zijn een door selectie opgewaardeerd
ras van de oorspronkelijke f. pwpurea, alias f.
atropunicea. De cultivarnaam 'Atropunicea'
hiervoor is volgens de nomenclatuurregels juist,
maar kwalitatief is deze cultivar inferieur aan de
uit rode zaailingen geselecteerde donkere en van
cultivarnaam voorziene beuken.
Niet alle cultivars van houtige gewassen behoeven dus gebaseerd te zijn op klonen. Bepaalde
bestaande cultivars zijn ooit beschreven op basis
van verschillende planten. Zo werden A eer davidii 'Ernest Wilson' en A. davidii 'George Forrest' door Keenan (1957) elk gebaseerd op
exemplaren van 3 verschillende introducties.
Wijnands (1990) beschreef de sierpruimen Prunus cerasifera 'Pamir Red' en 'Pamir Yellow'
op basis van rood en geelvruchtende bomen gekweekt uit bij bergdorpen in het Pamirgebergte
verzamelde zaden van vermoedelijk lokale fruitrassen.
Hoewel ook vegetatief vermeerderde gewassen
zuiver gehouden moeten worden zal een naast
elkaar optredende vegetatieve en generatieve
vermeerdering van een kloon de raszuiverheid
alias somtechtheid snel ongunstig beïnvloeden.
Een beroep op de Code is hierbij nog wel mogelijk want deze zegt dat de stabiliteit gewaarborgd
moet zijn. In deze gevallen is een goede rasbeschrijving erg belangrijk; hierin moet worden
vastgelegd hoe groot de variatie van het ras is.
Bij zaairassen is echter een zekere variatie van
het ras gewoonlijk een feit.
Cultivargroep
Vooral voor grote sortimenten van cultivars was
het wenselijk om deze te groeperen in duidelijk
herkenbare eenheden. Een zuiver op basis van
verwantschappen gebaseerde classificatie stuit
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bij hybriden met een zeer complexe afstamming
op onoverkomelijke problemen bij het rangschikken onder soorthybriden. Bij Tulpen was al
lang een groepering ingevoerd op basis van
bloemvorm of afstamming: Mendel tulpen, Darwintulpen, Lelietulpen, Parakiettulpen. Ook bij
Rozen werd zo'n niet geheel op verwantschappen gebaseerde indeling gebruikt: Floribunda,
Polyantha, Hybrid Tea en Climber. Zo werden in
de ICNCP artikelen opgenomen voor een zeer
pragmatische classificatie van cultivars louter op
bepaalde gemeenschappelijke kenmerken als
bloemkleur, type bloem, groeiwijze, afstammend van een bepaalde kruising of introductie.
In de ICNCP wordt bij deze classificatie nog de
term "taxon" (meervoud taxa) gebruikt, maar
deze term was ingevoerd om taxonomische eenheden aan te duiden op basis van onderlinge (genetische) verwantschap. Om dit te ondervangen
werd daarom door Hetterscheid ( 1995) mede namens de Werkgroep Naamgeving en Registratie
(NAR) van de Vaste Keurings Commissie
(VKC) voor cultuurplanten het begrip culton
(meervoud culta) voorgesteld. De definitie daarvan was de volgende: "a systematic group of
cultivated plants which is based upon one or
more user criteria: a word parallel to "taxon" but
used solely for a taxonomie group of cultivated
plants". Het kwam wel in de laatste editie van de
ICNCP (1995) maar slechts als een noot bij artikel 1.2 en in de Glossary van gebruikte termen.
Bij de verdere uitwerking van de artikelen in de
ICNCP is het begrip culton wel in belangrijke
mate gehanteerd met het onderscheiden van de
cultivargroep. De definitie daarvan is strikt genomen niet helemaal compatibel met het cultonbegrip, maar zeker afwijkend van wat de ICBN
onder taxa verstaat.
Ze luidt (Article 4.1.): "Assemblages of two or
more similar, named cultivars within a genus,
species, nothogenus (hybrid genus), nothospecies (hybrid species) or other denomination class
may be designated as cultivar-groups". Allereerst kunnen cultivargroepen groepsaanduidingen als Phlox Paniculata Hybrids, Rhododendron Yakushimanum Hybrids vervangen. Dit
wordt dan resp. Phlox Paniculata Groep en Rhododendron Yakushimanum Groep. In de beide
Naamlijsten en ook in recente publicaties in
Dendraflora zijn cultivargroepen opgenomen,
bijv. bij Acer palmatum, Aster, Clematis, Delp hinium, Phlox, Philadelphus, Primula en Rhododendron. Op voorstel van Engelse zijde is het
begrip cultivargroep wat verder opgerekt zodat
het ook nog echte, dus op verwantschap gebaseerde taxa kan bevatten. Van Nederlandse zijde

'Fastigiate Kassei' ook (heterogene) zaailingen
van 'Fastigiata' alias f. fastigiata. Eerder maakte ik echter ook al bezwaar tegen het gebruik van
Q. robur f. fastigiata voor dergelijke zaailingen.
Even afgezien van de wenselijkheid om dergelijke zaailingen überhaupt te gebruiken, is hier het
onderscheiden van een Fastigiata Group misschien toch te kort door de bocht en zou voor
deze klonen om het kwalitatieve aspect nog eens
extra te onderstrepen beter gesproken kunnen
worden van de Q. robur Clonal Fastigiata
Group.
Het onderscheiden van cultivargroepen heeft in
de praktijk alleen zin als het om een aantal cultivars gaat en dan in een behoefte voorziet. Met de
verdere ontwikkeling van het sortiment zal het
gebruik echter zeker sterk gaan toenemen.
Het puur pragmatische karakter van de cultivargroep houdt ook in dat bepaalde cultivars tot
meerdere cultivargroepen kunnen behoren, bijvoorbeeld een roodbloeiende bontbladige cultivar kan zowel in een cultivargroep van bontbladigen geplaatst worden als in een cultivargroep
van roodbloemigen. In de praktijk zal men dat
echter willen vermijden en zorgen dat de cultivargroepen door een zo groot mogelijke gebruikersgroep worden gedragen.
4 Bij een ver gecultiveerd gewas als Roos is het
zinvol om cultivargroepen te onderscheiden

was men daar verre van gelukkig mee, maar men
heeft het niet kunnen verhinderen. De ICNCP
geeft bij Artiele 4.1 als Example 5 van Note 1
aan om die Rhodendrons die ooit als R. mishmiense in cultuur zijn gekomen als deR. boothii
Mishmiense Group aan te duiden. R. mishmiense wordt thans beschouwd als een synoniem van
R. boothii, maar de planten vertonen wel " a recognized component of the variation within R.
boothii that continues to have horticultural utility". Dat laatste zal ik niet bestrijden, maar het
gaat hier dus feitelijk om een populatie van de
soort R. boothii, een taxonomische eenheid in de
zin van de ICBN dus. Ik ben van mening dat het
pragmatische hier te ver doorschiet. De Mishmiense Group is geen groep cultivars geselecteerd uit een populatie van R. boothii bekend als
R. mishmiense, maar het betreft gewoon zaailingen en/of onbenaamde klonen van deze introductie.
Op basis van dit laatste voorbeeld zou je de
merkwaardige en m.i. ongewenste situatie kunnen krijgen dat je bij Quercus robur een Fastigiata Groep onderscheidt met daarin naast benaamde klonen als 'Fastigiate Koster' en

Conclusies
De regels van de Botanische Code (ICBN), de
deels subjectieve basis waarop taxa tussen species en forma onderscheiden worden en de grilligheden van de natuur (introgressive hybridization, polyploïdie, apomixis) maken dat de
huidige classificatie van veel taxa zeer waarschijnlijk niet de definitieve is. Zeker als daarbij
nog nieuwe onderzoekstechnieken uit de moleculaire biologie in ogenschouw worden genomen.
Hoewel ook de Code voor gekweekte planten
(ICNCP) zeker nog een verdere ontwikkeling zal
doormaken is met deze Code al bereikt dat het
begrip cultivar alom ingang gevonden heeft en
dat dit ook voor het begrip cultivargroep waarschijnlijk lijkt. Wel is het j ammer dat geen verder onderscheid bestaat tussen generatief en vegetatief vermeerderde gewassen.
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Summary
In this artiele the categories of species and lower taxonomie ranks are discussed. The dis tinction of these categories is rather subjeelive and a lso troubled by many deviations and irregularities in plant procreation such as polyploidy, apomixis and introgressive hybridisation. Probably the introduetion of new techniques developed by molecular biologists wil! have some effect
on the status of several of the present taxa.
The International Code of Nomendature for Cultivated Plants has stabilized the nomendature
of cultivated plants. The most pragmatic basis for the dis ti netion ofcultivar-groups is a next
step to uniformity. Finally the use of "cultivar" for bath generatively and vegetative propagated
plants is discussed.
Zusammenfassung
In diesem Artikel sol! der BegriffArt und die danmter fallenden Kategorieen diskutiert werden.
Die Unterscheidung dieser Kategorieen ist ziemlich subjectiv und wird zudem noch erschwert
durch viele abweichende Facetten der Fortpjl.anzung, wie Polyploidie, Apomixis und Introgressie. Wahrscheinlich werden durch Anwendung neuer molekularer Techniken Veränderungen im
Status einiger heutiger Taxa stattfinden.
Der internationale Kode zur Namgebung von Kulturpflanzen (ICNCP) stahilisiert die Namensgebung von Kulturpjl.anzen. Unter anderem durch die Einfiihntng von Kultivar-Gruppen, basierend auf Eigenschaften sowie Elfordernissen aus der Praxis. Im weiteren sol! der Unterschied
zwischen Kultivaren, die aus Samen und denjenigen, die vegetativ vermehrt wurden, diskutiert
werden.
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