Pinus
mugo

Kügel of heuvel. .Vele Pinus mugo variëteiten
groeien in de vorm van een 'Mug!'.

Varieteiten van Pinus mugo
Binnen de soort Pinus mugo wordt met name
op grond van verschillen in groeiwijze, kegels
en naalden een aantal variëteiten onderscheiden. In praktijk komen er veel grensgevallen
voor.

keuringsrapport

P. mugo var. mughus (P. montana mughus)
Met name kenmerkend vanwege de struikvormige groeiwijze en de relatief kleine naalden. P.
mugo var. mughus wordt zeer veel gekweekt en
aangeplant en veel cultivars zijn selecties uit
deze variëteit. De gebruiksmogelijkheden zijn
groot; zie gebruikswaarde.

J.P. Kortmann
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Verspreiding en morfologie
Pinus mugo (P. montana) is een typisch Europese soort die van nature voorkomt in de gebergten
van C~ntraal Europa, zoals de Alpen, Karpaten,
ApenniJnen en de Balkan. De soort groeit tot op
een hoogte van 2000-2500 meter, waaruit blijkt
dat de wmterhardheld goed is. Het is een boom
of struikvormige boom tot wel 20 meter hoog.
De groene tot donkergroene naalden variëren in
lengte van 4-8 cm en blijven twee tot drie jaar
aan de plant, afhankelijk van de hoeveelheid
hcht dat het blad bereikt en de mate van stress
waaraan de plant staat blootgesteld. De soort behoort tot _de twee-naaldigen; de naalden staan
paarsgeWIJS gerangschikt. De basis van deze
naalden wordt omhuld door een b . . .
ï . ·· .
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van 3-5 cm en zijn meestal gebundeld in trosjes
van 2-4 stuks. De groeiwijze van Pinus mugo is
zee~. vanabeL Zowel in de natuur als op de kwekenJen komen velerlei vormen voor. Bijna allen
hebben echter gemeen, dat zij uiteindelijk de
nelgmg hebben zich te ontwikkelen tot een éénof meerstamruige boom, ook al was het jeugdstadmm struikvormig. De hoogte kan eveneens
sterk variëren. Naast bomen die wel 20 meter
hoog kunnen worden, zijn er die maar 1 meter
bere1ken of zelfs minder.
De Italiaanse botanicus Turra beschreef P.
mugo; zowel mugo als mughus zijn Italiaanse
volksnamen voor Pinus. Een andere, iets minder
voor de hand liggende, theorie over het ontstaan
van de naam mugo is dat in het Oostenrijkse dialect gesproken wordt over 'Mug!' ; dit is vertaald

Pinus mugo var. pumilio
Kenmerkend vanwege de zeer langzame groei
en de brede struikvormige groeiwijze. Het zijn
dwergplanten die gewoonlijk niet hoger worden
dan 50 cm. Ook kegels en naalden zijn beduidend kleiner dan van de soort.
De meeste gekweekte cultivars zijn selecties uit
Pinus mugo var. mughus of Pinus mugo var. pumilio. Bij zaaisels van deze variëteiten vindt
men altijd wel weer enkele exemplaren, die opvallen door vorm, naaldkleur of naaldgrootte,
langzame of snelle groei of door bijzonder
mooie knoppen in het voorjaar. De verleiding is
dan groot (te) snel een nieuwe cultivar toe te
voegen aan het toch al grote sortiment.
Pinus mugo var. rostrata (P. uncinata)
Het meest kenmerkend is de sterk boomvormige.
groeiwijze en de grote hoogte (tot 25 m), hoewel
de jeugdvorm nog tamelijk breed kan zijn. P.
mugo var. rostrata komt voor in het gebied van
Engadin (Zwitserland) tot in de West-Alpen, de
Cevennen en Pyreneeën.
Over de status van deze variëteit zijn de meningen sterk verdeeld. Is het een variëteit van P.
mugo of is het een eigen soort: P. uncinata (of P.
rostrata). In dit rapport wordt de plant als variëteit van P. mugo beschouwd. De overeenkomsten met P. mugo zijn erg groot.
Uit onderstaand overzicht blijkt de verwarring in
diverse dendrologische werken:
• P. mugo var. rostrata: Rehder; Dallimore &
Jackson, 1948; Krüssmann, 1960; Den
Ouden/Boom, 1965; D.M. van Gelderen,
1996; Mirko Vidakonic, 1991; James Veitch,
1995; Mestuhazy Zso1t, 1995.
• P. rostrata: Schelle, 1908.

• P. uncinata: Silva Tarouca, 1913, 1923; Callen, 1977; Krüssmann, 1983; K. Rushfort,
1987; Welch & Haddow, 1993; D.M. van Gelderen, 1986.
• P. montana var. uncinata: M.T. Mirror, 1967.
Wellicht dat de moderne DNA-identificatiemethoden op termijn helderheid kan verschaffen
over de juiste status.

Pinus mugo var. rotundata (P. rotundata; P.
uliginosa (Neumann))
Pinus mugo var. roumdata is volgens Krüssmann en Den Ouden/Boom een variëteit, die
het midden houdt tussen P. mugo en P. mugo
var. rostrata. Vertegenwoordigers komen voor
in de Alpen en Vooralpen op een hoogte van
800-1200 meter, vooral op veenachtige locaties.
Gebruikswaarde
Cultivars en variëteiten van Pinus mugo worden
zeer veel gekweekt en aangeplant. De gebruiksmogelijkheden zijn groot: De niet-dwergvormen
kunnen in parken en tuinen uitgroeien tot schitterende alleenstaande planten, maar zij kunnen
tevens zeer functioneel zijn als dékstruik in borders en taluds. Zij vragen weinig onderhoud en
de groei kan zó dicht zijn dat onkruid geen kans
krijgt. Bovendien stelt Pinus mugo weinig eisen
aan de pH en kan zij praktisch op alle grondsoorten groeien.
Met name P. mugo var. mughus en P. mugo var.
pumilio en de verwante cultivars hebben ook als
potplant, voor gebruik op balkons en terrassen,
aan populariteit gewonnen. De wetenschap dat
deze bergdennen zich door snoei gemakkelijk tot
een aantrekkelijke compacte plant Iaat kweken,
heeft de aankweek en afzet bevorderd. De snel
groeiende vormen kunnen uiteindelijk toch
gauw te groot worden; vaak een teleurstelling
voor de gebruiker. Helaas wordt hier de beroepsethiek nogal eens geweld aangedaan, doordat snel groeiende cultivars i.p.v. echte dwergvormen voor dit doel gebruikt worden.
Pinus mugo als onderstam
Pinus mugo wordt in Nederland veel als onderstam gebruikt en is geschikt voor bijna alle tweenaaldige soorten, zoals P. sylvestris, P. leucodermis en P. nigra. Zelfs sommige vijf-naaldige
cultivars voelen zich thuis op deze onderstam.
Een groot voordeel van P. mugo als onderstam is
het betrekkelijk fijne wortelgestel, hetgeen het
verplanten een stuk vergemakkelijkt. Bovendien
is de onderstam betrekkelijk goedkoop, een belangrijk pw1t voor de kweker. Het zaad is zeer
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kiemkrachtig en met de huidige teeltmethode
kan men in twee jaar een goede onderstam in pot
kweken.
In Nederland wordt Pinus voornamelijk geënt in
de maanden december, januari, februari en
maart, hetgeen onder andere samenhangt met de
bedrijfsstructuur. Echter ook in augustus en september kan Pinus goed geënt worden.
In Amerika zijn Pinus mugo cultivars met succes
van stek gekweekt (zie onder andere 'American
Nurseryman' , aprill997).

Ziekten en plagen
Over het algemeen zijn Pinus mugo en de variëteiten hiervan probleemloze planten. Een aantasting van onderstaande ziekten en ziektebeelden
wordt in de meeste gevallen goed overleefd en
de planten herstellen zich van nature gemakkelijk. Anders ligt dit bij cultuurvariëteiten, waarbij bijv. de gevoeligheid voor Phytopthora beduidend groter is. Dit geldt vooral voor jongere
planten. Helaas is de sortimentsproef niet uitgebreid genoeg opgezet om goed gefundeerde verschillen in ziektegevoeligheid aan de geven tussen de cultivars.
Hier volgt een beknopt overzicht van de in Pinus
mugo voorkomende ziekten en plagen:
Wortelrot (Phytopthora cinnanomi)
Door wortelrot aan de onderstam verkleuren
planten in een vrij korte periode van frisgroen
naar matgrijs en sterven vrij snel af. Komt het
meest voor bij jonge planten en de gevoeligheid
hiervoor varieert per cultivar.
Bladluizen (Eulachnus pinea en Schizolachnus
pineti)
Op de naalden bevinden zich al of niet gevleugelde grijsgroene of grijze luizen, die weer de
oorzaak kunnen zijn van roetdauw.
Takluizen (Cinara-soorten)
Grote grijsbruine luizen, die zich vooral op de
jonge takken bevinden en planten emstig kunnen
beschadigen.
Wolluis (Pineus pin i)
Vooral P. cernbra is hiervoor bijzonder vatbaar,
maar Wolluis komt ook voor in P. mugo.
Dennenlotvlinder/dennenlotrups (Rhyacionia
buoliana)
Vlinders zetten in de zomer eieren af op twijgen
en naalden. Jonge rupsen overwinteren in de

knop, waardoor jonge scheuten van binnen worden weggevreten en afsterven.
Wortelluizen/wortelwolluizen (Stagona pini)
Schade hierdoor treedt vooral op in container- en
potteelt Planten in de open grond hebben minder last.
Bast- of schorskever (Hylobius pa/es en Pissades strobi)
Hierdoor wordt het groeiweefsel (cambium)
weggevreten. Enige jaren was dit een plaag in de
bossen van Zwitserland en Duitsland, waar de
kever 'Borkenkäfer' wordt genoemd.
Scheutsterfte (Sphaeropsis sapinea)
Hierdoor worden scheuten misvormd en sterven
af.
KEURINGSRAPPORT
Gezien de zeer grote verscheidenheid in groeivormen en de intentie om bij de keuringen vooral de gebruikswaarde te betrekken is, een indeling van de cultivars gemaakt op grond van
groeiwijze en naaldkleur. Achterin dit artikel
wordt deze weergegeven.
Waardering (Valuation/Anerkennung):
*** - uitstekend/excellent/ausgezeichnet
** - zeer goedlvery good/sehr gut
*
- goed/good/gut
s
- voor speciale doeleinden/for special purposes/ftir Spezialzwecke

*** Pinus mugo 'Allgäu'
(L. van den Nieuwendijk, Boskoop, Nederland,
1976; sel. 1966) (foto p. 153)
langzaam groeiend, sterk vertakt,
bolvormig, ca 60 cm hoog en 60 cm breed (geldt
voor 10-jarige planten op veengrond)
NAALDEN : groen, 3-3.5 cm lang, dicht bij elkaar
ingeplant (hetgeen ook gedeeltelijk de compacte
vorm bepaalt).
KNOPPEN: in verhouding klein, spits, grijsbruin
van kleur en weinig beharst.
GROEIWIJZE:

Deze in 1966 in de Allgäuer Alpen gevonden
cultivar is één van de allerbeste, zowel voor
kweker als consument. In drie jaar kan deze cultivar uitgroeien tot een mooi gevormd plantje
van 15/20 cm. Daarbij blijft de vorm in een
ouder stadium constant, hetgeen niet bij alle cultivars het geval is. Verwonderlijk dat deze cultuur-

variëteit zo lang op de achtergrond is gebleven.

P. mugo 'Carstens': P. mugo 'Carstens Wintergold'

Pinus mugo ' Arpad'
(M.M. Bömer, Zundert, Nederland, 1987; sel.
Barabits, Hongarije, voor 1982)

** Pinus mugo 'Carstens W intergold'

compact, regelmatig, breed piramidaal, ca 160 cm hoog en 100 cm breed.
NAALDEN: groen tot lichtgroen, 4.5-6 cm lang.
KNOPPEN : bruingrijs, licht met hars bedekt.

syn. Pinus mugo ' Carstens'

GROEIWIJZE:

Deze opvallende Pinus is voor 1982 op de kwekerij van E. Barabits te Sopron, Hongarije, gevonden. Het is vooral de gelijkmatige, breed piramidale habitus, die deze cultuurvariëteit zo
bijzonder maakt. Helaas is 'Arpad' in het jeugdstadium niet mooi en is de typische vorm pas in
het vierde of vijfde jaar zichtbaar; geen positieve beoordeling dus.

*** Pinus mugo ' Benjamin'
(Walter Nagel, Bretten, Duitsland, 1990; sel.
1980) (fotop.153)
meer breed dan hoog, bolvormig,
compact, ca 40 cm hoog en 70 cm breed.
NAALDEN: groen tot lichtgroen, 2-3 cm lang.
KNOPPEN: licht grijsbruin door de overvloedige
harsafzetting; ook de vele kaarsjes in mei hebben deze grijsbruine kleur, waarbij het grote aantal een belangrijke sierwaarde betekent.

GROEIWIJZE:

Deze dwergden behoort tot de beste dwergvormen, vooral vanwege de tamelijk snelle groei en
de mooie gelijkmatige vorm. Zij groeit ondanks
de compacte habitus tamelijk snel. In cultuur
kan in 3 jaar een mooie plant worden gekweekt
van ca 15-20 cm.
Pinus mugo 'Bubikopr
(W. Wüstemeyer, Schermbeck-Bricht, Duitsland, 1985; sel. 1975)
langzaam groeiend, compact, iets
meer hoog dan breed en tamelijk onregelmatig,
ovaal-bolvormig, ca 50 cm hoog.
NAALDEN: groen en kort, ca 2-3.5 cm.
KNOPPEN: bruin tot lichtbruin; deze kleur blijft
lang zichtbaar, nadat de plant in het voorjaar is
uitgelopen.

GROEIWIJZE:

In de rij van bolvormige dwergsoorten zijn er
betere.

(E. Carstens, Vare!, Duitsland, 1972)

onregelmatig en tamelijk compact,
tamelijk snel groeiend, breed, iets bolvormig, ca
50 x 70 cm.
NAALDEN: in de zomer lichtgroen, in de winter
warm geel tot kanariegeel, 3-5 cm lang; rondom
de eindknoppen ontwikkelt zich een krans van 57 mm lange naaldjes, wat een typisch kenmerk is
voor deze cultivar.
KNOPPEN: licht grijsbruin; kaarsjes in het voorjaar lichtgeel, wat bij andere gele cultivars minder het geval is.

GROEIWIJZE:

Deze geelnaaldige cultivar behoort tot de drie
beste in deze categorie. De zomerkleur is minder
attractief, maar de goudgele winterkleur daarentegen uniek, vooral op zandige /grondsoorten.
Deze cultivar is niet zo gemakkelijk te kweken.
Een driejarige plant groeit uit tot 15/20 cm.

** Pinus mugo 'Columbo'
(1984) (foto p. 153)
syn. Pinus mugo 'Columnaris'
compact, (breed-)piramidaal, tamelijk snel groeiend, ca 150 cm hoog en 80 cm
breed.
NAALDEN: groen tot blauwgrijsgroen, 4-5 cm lang.
KNOPPEN : lichtbruin, fors beharst.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar is één van de betere cultivars met
een piramidale groeiwijze. De groei is in verhouding tot de andere in deze categorie tamelijk
langzaam groeiend, maar qua kleur is deze plant
zeer opvallend. In cultuur dient toch met 4 jaar
gerekend te worden alvorens deze habitus duidelijk zichtbaar is. De plant is in omloop gebracht
onder de naam ' Columnaris' , maar deze naam is
ongeldig, gezien het introductiejaar 1984 (na
1959 mogen geen Latijnse cultivaraanduidingen
meer worden gegeven). Daarom wordt bij deze
de naam ' Columbo' voorgesteld en ingevoerd.
P. mugo 'Columnaris' : P. mugo 'Columbo'
P. mugo 'Compacta' HORT.: P. mugo ' Hesse'
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•
Pinus mugo 'Corley's Mat'
(R.S . Corley, Engeland, 1979)
tamelijk snel groeiend, meer breed
dan hoog, ca 70 cm breed en slechts 20 cm hoog;
in een nog later stadium groeit deze plant in het
centrum sneller dan aan de zijkanten.
NAALDEN: groen tot lichtgroen, 4-5 cm lang.
KNOPPEN: door veel harsafzetting grijs tot licht
grijsbmin.
GROEIWIJZE:

In het sortiment komen wemtg platgroeiende
cultivars voor. Echter in cultuur duurt het wel 45 jaar alvorens de platgroeiende eigenschap
zichtbaar wordt, terwijl juist hierdoor de verkoopwaarde bepaald wordt. Bovendien is
'Krauskopf platter en mooier. Daarom heeft de
cultivar geen positieve waardering gekregen. De
plant is geïntroduceerd door Wansdyke Nurseries, Devizes, Engeland.

Tsjechië, als heksenbezem.
Pinus mugo 'Esveld Select'
(C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1979)
GROEIWIJZE: vrij snel en toch compact, aanvankelijk even hoog als breed, later meer breed dan
hoog, ca 100 cm hoog.
NAALDEN: 3-4 cm, groen tot iets blauwgroen van
kleur.
KNOPPEN: bruin, iets gerekt, met een spits uiteinde.
Ondanks de vrij snelle groei is deze cultivar door
haar sterke vertakking tamelijk compact. In het
jaar van introductie zeer goed ontvangen, is echter in de laatste twintig jaar door betere cultivars
vervangen, bijvoorbeeld 'Glenda1e'.
Pinus mugo 'Frisia'
G. Krüssmann, Duitsland, 1970)
intensief donkergroen, opgaand,
matig snel groeiend, ca 175 cm hoog.
NAALDEN: intensief donkergroen, 4-6.5 cm lang,
in bundels van 2 en sommige 3, gelijkend op die
van P. mugo 'Gnom'.
KNOPPEN: lichtbruin.
GROEIWIJZE:

Pinus mugo 'Dunajec'
(M.M. Bömer, Zundert, Nederland, 1985; se!.
1980)
breed, onregelmatig, tamelijk snel
groeiend, ca 60 hoog en ca 125 cm breed.
NAALDEN: grijsgroen met een blauwe weerschijn,
4-5 cm lang.
KNOPPEN: bruin en licht beharst.
GROEIWIJZE:

Een buitenbeentje onder de cultivars door de onregelmatige vorm. In cultuur is deze plant minder belangrijk, omdat iedere gekweekte plant er
weer anders uitziet en uniformiteit moeilijk realiseerbaar is. Geen positieve waardering dus.

Pinus mugo 'Golden Glow'
(A. van Aart, Oudenbosch, Nederland, 1980)

P. mugo ' Fructata': P. mugo 'Little Lady'

Deze cultivar heeft tijdens de keuringen zelden
hoog gescoord. De plant is grof, onregelmatig en
de zomerkleur spreekt niet aan. 's Winters is de
kleur mooi geel, maar er zijn er die nog mooier
zijn. Hierbij moet worden vermeld, dat op zandgrond de kleur intensiever is.

** Pinus mugo 'Giendale'
(U.S.A. ?, voor 1987) (foto p. 154)

compact, meer breed dan hoog, zeer
regelmatig, bolvormig, ca 45 cm hoog en 70 cm
breed.
NAALDEN: 2.5-4 cm, groen tot grijsgroen, aan de
basis opgesloten in een naar verhouding vrij
groot zilverachtig vlies, hetgeen sterk de totale
kleurindruk bepaalt.
KNOPPEN: grijswit door de sterke harsafzetting;
de kegels zijn 12-15 mm lang en 8-12 mm breed.
GROEIWIJZE:

Deze cultivar is zeer waardevol, met name vanwege de mooie, regelmatige groeiwijze. Ook in
cultuur interessant: in 3 jaar kan een mooi geVO!mde plant worden gekweekt van 15/20 cm.
Vindplaats Krusné hory in Noord-Bohemen,

Een nog veel gekweekte cultivar. De naam is zó
ingeburgerd, dat het bijna een handelsnaam is
geworden (een Gnom). De habitus is aanvankelijk meer breed dan hoog, hetgeen op den duur
verandert in piramidaal. Hoewel de kleur, maar
vooral ook de zilverwitte knoppen zeer opvallend zijn, is deze cultivar inmiddels door betere
achterhaald, bijvoorbeeld door 'Mumpitz' en
'Columbo'. In cultuur een goed te kweken
Pinus, die met wat kunstgrepen gemakkelijk tot
een compacte plant is te vormen, wat voor de
kweker aantrekkelijk is, maar natuurlijk niet helemaal correct.

Deze cultivar, welke door Krüssmann in Nederland is gevonden en door J.D. zu Jeddeloh voor
het eerst in de handel is gebracht, is door haar intensief groene kleur apart in het sortiment. De
praktijk heeft inmiddels bewezen, dat er voor
opgaande cultivars niet zo veel plaats is, tenzij
zij om een of andere reden sterk opvallen, wat
deze cultivar echter niet doet.

** Pinus mugo 'Echiniformis'
(Mr. Burés, Vysluni, Tsjechië) (foto p. 153)

Pinus mugo 'Giwm'
(H. den Ouden, Boskoop, Nederland, 1927;
sel.l890)
GROEI,.WIJZE: kegelvormig tot piramidaal, dicht
vertakt, donkergroen, ca 150 cm hoog en 125 cm
breed.
NAALDEN: donkergroen, variërend in lengte van
3-7 cm, afhankelijk van de omstandigheden; ze
blijven gemakkelijk 3-4 jaar aan de plant.
KNOPPEN: sterk beharst en zij geven de indruk
wit te zijn, wat zeer attractief is tegen het donkergroen.

meer breed dan hoog, compact, tamelijk snel groeiend, onregelmatig gevormd, ca
150 cm.
NAALDEN: regelmatig, 3-4 cm.
KNOPPEN: glanzend lichtbruin; de kaarsjes zijn in
mei licht grijsbruin en opvallend mooi.
GROEIWIJZE:

Deze cultivar is door haar onregelmatige habitus
en compacte votm heel aantrekkelijk. Zij behoort tot de semi-dwergsoorten. De plant kan in
een later stadium toch flinke afmetingen krijgen.
In cultuur zeer interessant; in 3 jaar kan men
mooi gevormde planten kweken van 15/25 cm
hoog.

grof, hoger dan breed, struikvormig,
ca 125 cm hoog.
NAALDEN: 4-6 cm, 's zomers groen, 's winters
geel.
KNOPPEN: lichtbruin, licht beharst.

GROEIWIJZE:

* Pinus mugo 'Green Column'
(Wüstemeyer, Schermbeck, Duitsland, 1980)
compact, piramidaal, tamelijk snel
groeiend, ca 250 cm hoog en 150 cm breed.
NAALDEN: 6.5-7 cm, groen tot grijsgroen.
KNOPPEN: vrij stomp, sterk beharst, waardoor een
zilverkleurige indruk ontstaat, met een bruine tot
lichtbruine ondergrond.

GROEIWIJZE :

Deze weinig gekweekte groene tot donkergroene
cultivar kan uitgroeien tot een mooie compacte

piramidale plant. In deze categorie dient zij
zeker te worden aanbevolen. Ook voor de kweker is zij interessant.

* Pinus mugo 'Green Mountain'
(Alfred Porster, Golaten, Zwitserland, voor 1970)
hoger dan breed, compact, ca 175
cm hoog; veel eenjarige scheuten vertakken aan
het eind nogmaals.
NAALDEN: 4.5-6 cm, iets gedraaid, lichtgroen van
kleur.
KNOPPEN: grijs van kleur door de overtollige
harsafzetting.

GROEIWIJZE:

Vooral door het vertakken een bijzondere cultivar, die niet tot de dwergsoorten behoort maar
tot de mooi compacte, tamelijk snelgroeiende
vormen. In cultuur is er in 4-5 jaar een mooie
verkoopbare plant te kweken. Verdient zeker
een plaats in het sortiment.
Pinus mugo 'Grüne Kugel'
(E. Stöckmann, Bad Zwischen:ahn, Duitsland,
ca. 1991 ; se!. ca 1980)
sterk vertakt, compact, langzaam
groeiend, breed bolvormig, ca 60 cm breed. .
NAALDEN : groen tot grijsgroen 2-3 cm lang, dte
tijdens de scheutontwikkeling vrij snel wijken.
KNOPPEN: lichtbruin, iets minder beharst en daardoor iets lichter van kleur dan van de Pinus
mugo 'Mops'. De kaarsjes in mei gegroeid zijn
klein en grijsgroen.

GROEIWIJZE:

Ook deze cultivar behoort in de lange rij bolvormige dwergsoorten; de kwaliteit is echter onvoldoende voor een positieve waardenng. Het ts
een mutatie uit Pinus mugo 'Mops '.

** Pinus mugo 'Heinis Triumph'
(R. Heinis, Liestal, Zwitserland, 1984) (foto p.
155)
sterk vertakt, compact, meer hoog
dan breed, langzaam groeiend, ca 100 cm h~og.
NAALDEN: blauwgroen, 2.5-3.5 cm, dicht btJeen
op een afstand van 2-3 mm, hetgeen de compacte vorm benadrukt.
KNOPPEN: grijsbruin; de kaarsjes in mei zijn iets
lichter.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar valt niet alleen op door haar
blauwgroene kleur, waarbij het blauw zelfs iets
domineert, maar ook door de compacte vnJ langDendroj/ora nr 36 1999
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zame groei. Verdient in de categorie dwergvormen zeker de aandacht.
De cultivar is voor het eerst in omloop gebracht
door Gottlieb Roth, Dorf, Zwitserland.

Pinus mugo 'Hesse'
(Hesse, Duitsland, na 1945 ; se!. 1940)
syn. P. mugo 'Compacta' HORT.
compact, meer breed dan hoog, ca
90 cm hoog en 150 cm breed.
NAALDEN: groen, 5-6 cm.
KNOPPEN: spits, grijs door harsafzetting, met een
lichtbruine ondergrond.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar is inmiddels door betere achterhaald, zoals 'Glendale'.

** Pinus mugo 'Humpy'
(Drayer B.V. Heemstede, Nederland, 1979; se!.
1970) (foto p. 155)
tamelijk langzaam groeiend, meer
breed dan hoog, onregelmatig, zeer compact,
dicht vertakt, ca 60 cm breed.
NAALDEN: 2-3 cm, groen tot grijsgroen.
KNOPPEN: opvallend lichtgrijs tot bijna wit door
veel harsafzetting.

nen spreken van een natuurlijke bonsai: dikke
kale takken met aan het eind als het ware proppen van één- en tweejarige naalden. Helaas is het
kweken niet eenvoudig. Er is weinig vermeerderingsmateriaal en pas in ca 5 jaar kweekt men
een aardig verkoopbare plant. Een opvallende
liefhebbersplant!
'Jakobsen' is voor het eerst in de handel gebracht door Hiliier Nurseries, Engeland.

P. mugo 'Klostergrün: P. mugo 'Klosterkötter'

Pinus mugo 'Klosterkötter'
(W. Wüstemeyer, Schermbeck-Bricht, Duitsland, 1988; se!. 1978)
syn. P. mugo 'Kiostergrün
GROEIWIJZE : iets onregelmatig, langzaam groeiend, breder dan hoog, ca 70 cm hoog.
NAALDEN : groen, 3-4 cm.
KNOPPEN: donkerbruin, tamelijk lang, topjes
spits en licht beharst.

s Pinus mugo 'Jakobsen'
(A.V. Jakobsen, Denemarken, 1964; se!. 1960)
zeer weinig vertakt, onregelmatig,
langzaam groeiend, breder dan hoog, ca 40 cm
hoog en 70 cm breed; de takken zijn naar verhouding dik en reeds in drie jaar kaal, wat een
aantrekkelijk effect heeft.
NAALDEN: donkergroen, 2.5-3 .5 cm, enigszins
gedraaid, 2 jaar aan de plant blijvend.
KNOPPEN: grijs door de harsafzetting en de
scheuten zijn kort.
GROEIWIJZE:

Een wel zeer opvallende cultivar. Men zou kun-

Pinus .mugo 'Kokarde'
(Reinold, Dortmund, Duitsland, 1952)

langzaam groeiende struikvormige cultivars. De
cultivar is gemakkelijk om te kweken. Drie jaar
na veredeling kweekt men gemakkelijk mooie
planten van 15/20 cm.
' Laurin' is voor het eerst in de handel gebracht
door Timm & Co., Duitsland.

vrij grof, onregelmatig vertakt,
meer breed dan hoog, ca 150 cm hoog.
NAALDEN : 5-6 cm, groen tot grijsgroen, met als
bijzonderheid, dat de groene kleur vaak door
twee gele vlekjes wordt onderbroken, één aan de
basis en één aan de top, hetgeen van bovenaf gezien en met enige fantasie de indruk wekt van
twee gele cirkels.

GROEIWIJZE:

Qua habitus helaas niet de meest fraaie Pinus,
terwijl ook de naalden in de zomer gemakkelijk
kunnen verbranden.

s Pinus mugo 'Krauskopr
(W. Wüstemeyer, Schermbeck-Bricht, Duitsland, 1988; se!. 1975)
breder dan hoog, onregelmatig,
bijna plat met een gevuld en hoger centrum, ca
100 cm breed.
NAALDEN : 4.5-6.5 cm, iets gedraaid, groen tot
fris groen.
KNOPPEN: lichtbruin, matig beharst.

GROEIWIJZE:

GROEIWIJZE:

Deze cultivar wijkt van de andere zeer langzaam
groeiende soorten af door haar karakteristieke,
onregelmatige doch compacte vorm. Van deze
cultuurvariëteit valt ook te verwachten, dat zij
tot in lengte van dagen een dwergsoort zal blijven, hetgeen niet van alle dwergcultivars kan
worden gezegd. 'Humpy' is ook goed te kweken; een driejarige veredeling is 12-15 cm, soms
iets groter, en van meet af aan een mooi gevormd plantje.

tuurvariëteiten geïntroduceerd, die deze cultivar
overbodig maken.

Een compacte dwergden, die qua uiterlijk tot de
middelmaat behoort. Er is 4-5 jaar nodig om een
visueel aantrekkelijk plantje te kweken.

Pinus mugo 'Knapenburg'
(Drayer B.V., Heemstede, Nederland, 1972; se!.
1967)
op den duur hoger dan breed, tamelijk compact, vrij grof voor een dwerg, ca 70 cm
hoog en 60 cm breed.
NAALDEN: 3-5 cm, groen tot grijsgroen, gelijkend
op die van Pinus mugo 'Mops'.
KNOPPEN: lichtbruin, vrij sterk beharst.
GROEIWIJZE:

In de jaren 70 was deze cultivar een aanwinst,
echter inmiddels achterhaald door betere, zoals
'Allgäu'.

Pinus mugo 'Kobold'
(Hugo Hooftman, Boskoop, Nederland, 1951)

De Duitse naam typeert enigszins de plant. Hij
ziet er inderdaad wat kroezig uit en is door de
onregelmatige groei zeer decoratief. Onder de
platgroeiende soorten behoort zij zeker tot de betere. Deze cultivar is goed te kweken; in 3 jaar
behoren mooi gevormde planten van 20/25 cm
zeker tot de mogelijkheden. Het blijft echter een
liefhebbersplant

P. mugo 'Laarheide': P. mugo 'Little Goldstar'

* Pinus mugo 'Laurin'
(0. Sass, Elmshom, Duitsland, 1930; se!. 1928)
(foto p. 154)
compact, gelijkmatig, plat bolvormig, voor dwergsoort tamelijk snel groeiend, ca
65 cm hoog en 80 cm breed.
NAALDEN : groen tot donkergroen, 4 -6 cm.
KNOPPEN: lichtbruin, iets langwerpig; mooie
Jichtgrijze kaarsjes in mei, goed contrasterend
tegen de groene achtergrond.

GROEIWIJZE:

breed, vrij grof doch tamelijk compact, onregelmatig, ca 125 cm hoog.
NAALDEN: groen, 3-4.5 cm.
KNOPPEN: lichtbruin; de kaarsjes zijn in mei zeer
aantrekkelijk door de licht grij sbruine kleur.
GROEIWIJZE :

Deze cultivar mag niet meer tot de dwergen gerekend worden, waarvan men aanvankelijk uitging. In de laatste 40 jaar zijn veel nieuwe cul-

Deze al oude cultivar met zoveel goede kwaliteiten verdient een goede plaats in de categorie

s Pinus mugo 'Lilliput'
(J.D. Zu Jeddeloh, Edewecht/Oldenburg, Duitsland, 1990; se!. 1985)
sterk vertakt, compact, ha1fbolvormig, jaarlijks slechts 3-5 cm gewasgroei, ca 60
cm hoog.
NAALDEN: extreem kort, 1-1.5 cm, groen tot
grijsgroen, waarbij de kleur van de knoppen ook
enigszins het totale kleurbeeld bepaalt, dat
bruingrijs is.

GROEIWIJZE:

Een interessante dwergvorm, die nauwelijks met
andere te vergelijken is door de korte naalden.
Redelijk te kweken. Drie jaar na veredeling
kweekt men redelijk aantrekkelijke planten van
12/ 15, en 15/20 cm. Als oudere plant is deze cultivar heel mooi. Naar alle waarschijnlijkheid dezelfde plant als 'Kissen' /'Brevifolia'.

* Pinus mugo 'Little Goldstar'
(André van Nijnatten, Zundert, Nederland, ca.
1987; se!. 1984)
syn. P. mugo 'Laarheide'
compact, langzaam groeiend, breder
dan hoog, ca 70 cm hoog.
NAALDEN: 3-4 cm, in de zomer Jicht- tot geelachtig groen; in de winter warm goudgeel, afhankelijk van de locatie.

GROEIWIJZE:

Er zijn niet zoveellangzaam groeiende gele cultivars. Deze is mooi compact en verdtent een
goede plaats in het sortiment, is zeer geschikt
voor kleine tuinen en rotstuinen en goed te kweken: in 3 jaar 12/15, in 5 jaar 20/25 cm is geen
probleem.

** Pinus mugo 'Little Lady'
(K. Kalous, Libochovice, Tsjechië, 1978)
(foto p. 154)
syn. Pinus mugo ' Fructata'
dicht vertakt, regelmatig, bolvormig
tot breed bolvormig, ca 70 cm hoog.
NAALDEN : groen tot lichtgroen, 1.5-3 cm, aan de

GROEIWIJZE:
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topjes iets gebogen.
KNOPPEN: geelbruin, 6-8 mm; kegels 12-15 mm
lang.
Een opvallend mooie, regelmatig gevormde
dwergcultivar, die geen mannelijke bloemen
produceert, wel vaak kleine kegeltjes (vandaar
de oorspronkelijke naam 'Fructata' en de latere
naam ' Little Lady'). Hoewel er meerdere goede
gelijksoortige cultivars in het sortiment zijn, is
dit één van de betere, vanwege de mooie groeiwijze en vele kegeltjes. In cultuur is in 3-4 jaar
een mooi gevormde plant te kweken van 12/20
cm.
Deze plant is eerst onder de naam 'Fructata'
geïntroduceerd door de Fa. Horak te Bystrice
pod Hostynem (Tsjechië). Maar deze cultivarnaam is ongeldig, omdat het een Latijnse cultivaraanduiding betreft die na 1959 gegeven is.
Daarom is in overleg met de Tsjechische winner
en de firma die de plant heeft geïntroduceerd, de
naam veranderd in ' Little Lady'.

ling kan reeds een aantrekkelijk plantje zijn.
' March' is voor het eerst in de handel gebracht
door J.W. Spaargaren, Long Island (NY),
U.S.A..
Pinus mugo 'Miniglobus'
(Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1980)
GROEIWIJZE: breder dan hoog, sterk vertakt en
daardoor een mooie compacte vorm, ca 160 cm
breed en slechts 70 cm hoog.
NAALDEN: 4-6 cm lang, licht gedraaid.
KNOPPEN : matig beharst en daardoor lichtbruin
tot bijna bruinachtig oranje.

Een goede cultivar in de rij van de dwergsoorten,
maar er zijn betere, zoals 'Allgäu' en ' Benjamin'.
Pinus mugo 'Minikin'
(Gebr. van Vliet, Boskoop, Nederland, 1990;
sel. 1983)

GROEIWIJZE: onregelmatig, vrij los, ongeveer
even breed als hoog, ca 175 cm hoog.
NAALDEN : 4-6 cm, tweejarige naalden groen,
éénjarige volwassen naalden lichtgroen, overlopend naar crèmegeel aan de basis, hetgeen in de
nazomer, herfst en winter een gemarmerde tot
bonte indruk maakt. Dit effect is niet ieder j aar
even duidelijk aanwezig.

Deze cultivar is goed te kweken, hoewel een uniforme cultuur moeilijk is. Hoewel er weinig
bonte cultuurvariëteiten zijn, is een positieve beoordeling niet gegeven.

** Pinus mugo 'March'

4-5 cm, in de zomermaanden geelgroen, in de wintermaanden geel tot een sprekend crème-achtig geel.

NAALDEN:

Deze bekende dwergden heeft haar sporen verdiend. In cultuur is zij economisch zeer aantrekkelijk. Drie jaar na enten is gemakkelijk een uniforme, verkoopbare plant van 15/20 cm te
kweken. In de categorie struikvormige cultivars
is dit samen met 'Glendale' de beste. ' Mops'
krijgt echter geen drie sterren omdat oudere
planten veel van hun aantrekkelijk habitusverliezen en uitgroeien tot brede opgaande strutken.
Pinus mugo 'Mops Midget'
(G.J. Straver, Boskoop, Nederland, 1990)
compact, zeer langzaam groeiend,
breder dan hoog, ca 70 cm breed.
NAALDEN: 2-2.5 cm, dicht ingeplant in de takjes,
groen tot iets grijsgroen in de wintermaanden.
KNOPPEN: lichtbruin, spits toelopend.

GROEIWIJZE:

zeer compact, regelmatig gevormd,
breder dan hoog, wat in een ouder stadium kan
wijzigen, ca 60 cm hoog en 80 cm breed.
NAALDEN: 2-3 cm, groen tot iets grij sgroen in de
winter.
KNOPPEN: lichtbruin, vrij sterk bedekt met hars,
hetgeen de lichtbruine kleur enigszins vergrijst.
GROEIWIJZE:

Pinus mugo 'Marand'
(André van Nijnatten, Zundert, Nederland, ca.
1982; sel. 1977)

compact, bolvormig, in jeugdstadium breder dan hoog, tamelijk snel groeiend, ca
80 cm hoog en 100 cm breed.
NAALDEN : 2.5-4 cm, in de zomer groen, in de
winter grijsgroen.
KNOPPEN: lichtbruin tot licht grijsbruin, doordat
zij licht beharst zijn.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar, een sport uit Pinus mugo 'Mops',
is een niet onaantrekkelijke, bolvormige dwergsoort. In cultuur heeft men voor een aantrekkelijke plant van 20/25 cm zeker ca 4-5 jaar nodig,
wat economisch gezien lang is.
Pinus mugo 'Minimops'
(voor 1988)

Deze cultivar groeit iets langzamer dan Pinus
mugo 'Mops' . Zij is niet onaantrekkelijk in de
cultuur. Driej arige geënte planten groeien uit tot
verkoopbare plantjes van 1211 5, enkele 15/20
cm.
'Mops Midget' is gevonden als sport van P.
mugo ' Mops' . De plant voegt echter niets toe
aan het bestaande sortiment.

*** Pinus mugo 'Mumpitz (E. Carstens, Varel,
Duitsland, 1988; sel. 1978) (foto p. 152)
compact, breed piramidaal- tot eivormig, ca 100 cm hoog.
NAALDEN: 3-4 cm, intensief fris groen.

rijk vertakt, compact, breder dan
hoog, bolvorm, ca 30 cm breed.
NAALDEN : groen tot grijsgroen, 2-3 cm.

GROEIWIJZE:

Deze sport uit Pinus mugo 'Mops' heeft alle
kwaliteiten van de moederplant, groeit echter
beduidend langzamer en is daardoor voor rotstuinen heel interessant. Voor de kweker groeit
deze cultivar wel erg langzaam en is daardoor
minder aantrekkelijk. Driejarige veredelingen
groeien uit tot 10115 cm.

Deze cultivar valt op door haar regelmatige
vorm en fris groene kleur. Zij is ook heel gemakkelijk te kweken. Een driejarige geënte plant
kan uitgroeien tot een aantrekkelijke verkoopbare plant van 25/30 cm hoog.

GROEIWIJZE:

(National Arboretum, U.S.A., 1990; sel. 1980)
breder dan hoog, sterk vertakt en
vrij langzaam; een zevenjarige plant bereikt gemiddeld een doorsnede van slechts 40 en een
hoogte van 25 cm.
NAALDEN : 3.5-5.5 cm, vrij sterk gedraaid, licht
matgroen van kleur.
Deze dwergsoort behom1 tot de betere, temeer
daar de cultivar als oudere plant haar dwergvorm
zal behouden, hetgeen niet van alle dwergsoorten
gezegd kan worden. Ook voor de producent is zij
mteressant om te kweken. Een driejarige veredeGROEIWIJZE:

** Pinus mugo 'Ophir'

** Pinus mugo 'Mops'

(KJ. Kraan, Waddinxveen, Nederland, 1975)
(fotop. l 56)

(Hugo Hooftman, Boskoop, Nederland, 195 1)
(foto p. 155)

GROEIWIJZE:

compact, breder dan hoog, breed
bolvormig, ca 75 cm breed.

In het sortiment Pinus mugo cultivars behoort
deze tot de betere, vooral door de compacte,
mooi gesloten vorm. Jammer dat de zomerkleur
wat vaal is, wat echter wordt goedgemaakt door
die van de winter. Deze cultivar is redelijk goed
te kweken. Bij het enten moet met iets meer uitval dan gemiddeld worden gerekend. Driejarige
veredelingen kunnen uitgroeien tot verkoopbare
planten van 1011 5, enkele 20 cm.
'Ophir' is voor het eerst in omloop gebracht
door Theo Streng, Boskoop, Nederland.

* Pinus mugo 'Pal Maleter'
(Aartjan v.d. Poel, Hazerswoude, Nederland,
1960) (foto p. 155)
middelmatig snel groeiend, breed
struikvormig, matig compact, ca 100 cm hoog en
90 cm breed.
/
NAALDEN: 4.5-6 cm, waarvan de toppen vanaf
het voorjaar tot en met de winter geel tot crèmegeel zijn gekleurd, hetgeen uiteindelijk
sierwaarde bepaalt. De tweejarige naalden ZtJn over
het algemeen iets langer.

GROEIWIJZE:

?e

In de groep gele tot bonte cultivars is deze bijzonder, omdat zij niet alleen in de winter de
crème-gele kleur toont, maar bijna het gehele
jaar door, hoewel dit per jaar kan verschillen. De
habitus is mooi struikvormig en de plant ts voldoende compact. Deze cultivar is heel gemakkelijk te kweken. In 3 jaar kweekt men gemakkelijk een verkoopbare plant van 12/20 cm.

s Pinus mugo 'Paradekissen'
(Günter Horstmann, Schneverdingen, Duitsland,
1980; sel. 1972)
bijzonder sterk vertakt en daardoor
heel compact, bijna plat; jaarlijkse gewasgroet
slechts 2-3 cm, hetgeen betekent, dat een ttenprige plant uitgroeit tot ca 40 cm breed.
NAALDEN: 1.5-2 cm, groen tot lichtgroen.
KNOPPEN : bruin.

GROEIWIJZE:

Deze wel zeer langzaam groeiende cultuurvariëteit is als zeer oude plant in de Alpen gevonden.
Voor liefhebbers bijzonder interessant, voor
kwekers bijna het tegendeel. Om een plantje te
kweken van 15/20 cm heeft men minstens 5 jaar
nodig.
Dendraflora nr 36 /999
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*** Pinus mugo 'Picobello'
(K. Dierks, Bad Zwischenahn, Duitsland, voor
1985)
GROEIWIJZE: zeer compact, hoger dan breed, ca
60 cm hoog en 50 cm breed; de verschillende
lengten van de scheuten wekken een onregelmatige indruk.
NAALDEN: variërend van 3-4 cm, aan de uiteinden van de twijgjes bijzonder dicht bij elkaar ingeplant, hetgeen de compacte vorm nog versterkt.
KNOPPEN: opvallend bruin, bijna 10-12 cm, aan
de top gaaf en met een glanzende indruk.
Deze cultivar is redelijk te kweken. In drie jaar
12-1 5 cm is niet groot, maar van meet af aan is
deze plant zeer aantrekkelijk geweest. In de categorie zeer langzaam groeiende cultivars kwam
deze als beste naar voren.

** Pinus mugo 'Piggelmee'
(J.P. Kortmann, Boskoop, Nederland, voor
1975) (foto p. 154)
GROEIWIJZE: sterk vertakt en daardoor zeer compact, uiterst langzaam groeiend, ca 50 cm breed
en 30 cm hoog.
NAALDEN: 1-2 cm, 's zomers groen, 's winters
grijsgroen.
KNOPPEN: talrijk en grijsbruin.
Een mutant uit Pinus mugo 'Mops', die vermoedelijk is ontstaan door vele jaren zeer klein vermeerderingsmateriaal te gebruiken. Een cultivar,
die voor liefhebbers zeer aantrekkelijk is, maar
in cultuur te langzaam groeit (4-5 cm per jaar).
Voor een verkoopbaar plantje van 10/12, maximaal 15 cm, heeft men 3-4 jaar nodig. Overigens
is destijds bij de Firma Theo Streng een zelfde
soort cultivar is gevonden, die nooit in cultuur is
genomen.

Pinus mugo 'Rigi'
(Drayer B.V. , Heemstede, Nederland, 1972)
GROEIW!JZE: snelgroeiend, breed piramidaal,
blijft door zijn grovere vertakking tamelijk doorzichtig. ca 250 cm hoog en 175 cm breed.
NAALDEN: donkergroen, 4-6 cm lang; door de
open structuur van deze cultuurvariëteit blijven
de naalden gemakkelijk 3 jaar aan de plant.
KNOPPEN: lichtbruin, slechts licht bedekt met
hars.

Deze snelgroeiende cultivar heeft als piramidale
struik geen slechte kwaliteiten. Jammer dat zij
echter een wat open karakter heeft. Als piramidale solitairplant, zoals zij aanvankelijk werd
geïntroduceerd, zijn er betere te bedenken, zoals
'Columbo' en 'Green Column'. Deze plant is
zeer goed te kweken. In 3 jaar kan zij gemakkelijk tot 25/30, zelfs 30/40 cm groeien en redelijk
gevormd zijn.

Pinus mugo 'Schweizer Tourist'
(?; intr. Joh. Bruns, Bad Zwischenahn, Duitsland)
GROEIWIJZE: middelmatig snel groeiend, breder
dan hoog, tamelijk compact, ca 100 cm breed en
50 cm hoog.
NAALDEN: 4-5 cm lang en omsloten door een
grijswit vliesje, hetgeen van bovenaf opmerkelijk is. De kleur is 's zomers fris groen, 's winters geel.
Knoppen zijn grij sbruin, waarbij het grijs de boventoon voert.
Deze cultivar is door haar compacte groei niet
onaantrekkelijk, maar heeft uiteindelijk teveel
concurrentie in de groep van struikvormige cultivars. De plant kweekt gemakkelijk. In 3 jaar is
van een veredeling gemakkelijk een plant te
kweken van 15/20 cm. De naam ' Schweizer
Tourist' is gegeven omdat één van de medewerkers van de Firma Joh. Bruns van een vakantie in
Zwitserland een exemplaar meebracht. De man
is kort daarna overleden.

** Pinus mugo 'Sherwood Compact'
(Sherwood, Verenigde Staten, voor 1986)
GROEIWIJZE: breder dan hoog, compact, zeer
langzaam groeiend, ca 40 cm breed en 30 cm
hoog.
NAALDEN: intensief groen, 2-2.5 cm.
KNOPPEN: bruingrijs.
Doordat alle naalden vrijwel even lang zijn geeft
dit een zeer evenwichtig beeld. Deze cultivar
groeit zeer langzaam en is daardoor in de categorie zeer langzaam groeiende cultivars voor
liefhebbers heel interessant. Ook in cultuur
groeit deze cultivar zeer langzaam. Driej arige
veredelingen zullen niet groter zijn dan 10112
maximaal 15 cm.

Pinus mugo 'Sunshine'
(herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: breder dan hoog, tamelijk snel
groeiend, onregelmatig, struikvormig, ca 70 cm
hoog en 100 cm breed.
.
NAALDEN: groen tot lichtgroen, 6-8 cm, met hier
en daar witte vlekjes op het blad, bovendien hcht
gedraaid. Door het open karakter van de plant
blijven de naalden drie jaar aan_de plant.
KNOPPEN: grijsbruin met tameliJk veel harsafzetting; de kaarsen in mei zijn licht crème-geel, hetgeen de plant toch bijzonder maakt.

Deze cultivar behoort met enkele andere tot de
meest gele. Ook de naam is zeer attractie~. Jammer dat de habitus iets aan de losse kant IS. Om
te kweken is deze Pinus zeer aantrekkelijk. Een
driejarige kweek levert reeds aantrekkelijke
planten op van 15/20 cm, soms iets groter.

Een plant voor de verzamelaa~. Vooral het open
karakter heeft bepaald geen Slerwaarde. In cultuur is zij niet voldoende uniform.

s Pinus mugo 'Winzig'
(H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1991; se!.
ca 1985)
GROEIWIJZE: zeer compact, breder dan hoog,
langzaam tot zeer langzaam groeiend, ca 40 cm
breed en 30 cm hoog.
NAALDEN: 1-2 cm, groen tot intensief groen.
KNOPPEN: bruingrijs, enigszins stomp.

* Pinus mugo 'Swiss Dwarf'

.
(Anderegg Baumschulen, Langenthal, Zwitserland, 1975)
GROEIWIJZE: compact, bijna even breed als hoog,
.
langzaam groeiend, ca 50 cm.
NAALDEN: groen tot grijsgroen, 1-2 cm, _sommige
zelfs 0.5 cm, breed uitstaand op de takJeS.
KNOPPEN: lichtgrijs tot licht grijsbruin.
Volgens de winner is deze cultivar gevonden
tussen de Pinus mugo var. pumilio zaa!lmgen. In
de rij van kortnaaldige Pinus mugo valt d~~e cultivar vooral in de winter op door de gnJSWitte
knoppen en de wat onregelmatige maar toch
compacte vorm. Een opvallend mteressante cultivar voor tuinliefhebbers alsook om te k:Veke_n.
Een driejarige veredeling kan gemakkel!Jk Uitgroeien tot een verkoopbare plant van 15/20 cm.

Pinus mugo 'Varella'
- Niet in dit rapport beoordeeld; wel gewaardeerd met Bronzen medaille op Plantanum
1999; voor beschrijving zie deze Dendroflora:
Plantarium 1999
** Pinus mugo 'Winter Gold'
(Draijer, Heemstede, Nederland, voor 1967)

GROEIWIJZE: in nog onvolwassen staat breder dan
hoog, iets los gevormde struik, ca 100 cm hoog
is en 125 cm breed.
.
NAALDEN: iets gedraaid, in de zomer lichtgroen,
in de winter verkleurend naar goudgeel.
KNOPPEN: meer grij s dan bruin door de vele harsafzetting. De kaarsjes in mei tonen meer de
zomer- dan de winterkleur.

Deze cultivar is duidelijk een liefhe~bersplant.
Zij is schitterend van vorm, maar groeit erg langzaam, voor vele kwekers te langzaam. Voor een
klein aantrekkelijk plantje van 15/20 cm heeft
men zeker 5 jaar nodig.
* Pinus mugo 'Yaffl Hili'
(herkomst onbekend)

GROEIWIJZE: breder dan hoog, zeer langzaam
groeiend, door sterke vertakking zeer compact,
ca 70 cm breed en 30 cm hoog.
NAALDEN: 1.5-2 cm, groen tot grijsgroen.
KNOPPEN: grijsbruin en zeer talrijk.
' Yaffl Hill' is een zeer langzaam groeiende aa~
trekkelijke cultivar. Voor de kweker IS deze cultivar jammer genoeg minder interessant; er IS 5 p ar
nodig om een klein attractief plantje te kweken.

* Pinus mugo 'Zundert'

(André van Nijnatten, Zundert, Nederland,
1980; sel. 1977) (foto p. 156)
breed
.. k
GROEIW!JZE: vrij sterk, aanvanke l1J meer
dan hoog, vrij grof, onregelmatig, ca 100 cm
hoog.
's winNAALDEN: 5-7 cm, 's zomers lichtgroen,
..
ters geel, welke op de zandgrond beter tot ZIJn
recht komt.
·· t k
KNOPPEN: lichtbruin met toch een vnJ s er e
harsafzetting.
Deze cultivar is jammer genoeg wat onregelmatig en grof van opbouw. De groei IS vnJ fors en
snel en daardoor voor de kweke_r wel mteressant.
De gele kleur duidelijk een pre en komt vooral
op de zandgrond goed tot haar recht.
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.
OVERZICHT VAN DE GEKEURDE CULTIVARS PER GEBRUlKSGROEP
zeer langzaam groeiende cultivarslsehr langsam wachsende Sorten/ slowly growing cultivars
*** Pinus mugo 'Picobello'
** Pinus mugo 'Piggelmee'
** Pinus mugo 'Sherwood Compact'
* Pinus mugo 'Yaffl Hili'
s Pinus mugo 'Paradekissen'
s Pinus mugo 'Winzig'
Pinus mugo 'Minimops'
dwergcultivarsiZwergsorten/dwarf cultivars
*** Pinus mugo 'Allgäu'
*** Pinus mugo 'Benjamin'
** Pinus mugo 'Echiniformis'
** Pinus mugo 'Little Lady'
** Pinus mugo 'Heinis Triumph'
** Pinus mugo 'Humpy'
** Pinus mugo 'March'
* Pinus mugo 'Swiss Dwarf
s Pinus mugo 'Jakobsen'
s Pinus mugo 'Lilliput'
s Pinus mugo 'Krauskopf
Pinus mugo 'Bubikopf
Pinus mugo 'Corley's Mat'
Pinus mugo 'Grüne Kugel'
Pinus mugo 'Klosterkötter'
Pinus mugo 'Knapenburg'
Pinus mugo 'Miniglobus '
Pinus mugo 'Minikin'

struikvormige cultivars I buschige Sorten I
bush shaped cultivars
** Pinus mugo 'Glendale'
** Pinus mugo 'Mops'
* Pinus mugo 'Green Mountain'
* Pinus mugo 'Laurin'
Pinus mugo 'Dunajec '
Pinus mugo 'Esveld Select'
Pinus mugo 'Hesse'

88

Pinus mugo 'Kobold'
Pinus mugo 'Mops Midget'
Pinus mugo 'Schweizer Tourist'
Pinus mugo 'Sunshine'

piramidale cultivars I pyramidalformige Sorten I conical shaped cultivars
*** Pinus mugo 'Mumpitz'
** Pinus mugo 'Columbo'
* Pinus mugo 'Green Column'
Pinus mugo 'Arpad'
Pinus mugo 'Frisia'
Pinus mugo 'Gnom'
Pinus mugo 'Rigi'
bontnaaldige cultivars I panachierte Sorten I
variegated cultivars
* Pinus mugo 'Pal Maleter'
Pinus mugo ' Kokarde'
Pinus mugo 'Marand'
geelnaaldige cultivars I gelbe Sorten I yellow
variegated cultivars
** Pinus mugo ' Carstens Wintergold'
** Pinus mugo 'Ophir'
** Pinus mugo 'Wintergold'
* Pinus mugo 'Little Goldstar'
* Pinus mugo 'Zundert'
Pinus mugo 'Golden Glow'

NIET GEKEURDE CULTIVARS met de winnerenlof de publicatiebron
'Allen'
'Aimhütte'
'Alpenglow'
'Arneson's Gold'
'Aurea'
'Aureovariegata'
'Big Tuna'
'Biue Form'
'Biue Globe'
'Bohlkens Zwerg'
'Bonsai'
'Brownie'
'Bucco'
'Champ'
'Columnar'
'Compacta'
'Donau'
'Dolomiten'
'Eifengren'
'Elf Seedling'
'Eilie B.'
'Emerald Tower'
'Enci'
'Eschrich'
'Fastigiate'
'Fischleinboden'
'Fisherii'
'Frohling's Gold'
'Gallica'
'Gold Spire'
'Green Candle
'Green Shadow'
'Grüne Welle'
'Hedgehog'
'Helvetica'
'Henry'
'Hoersholm'
'Horstmann Dwarf'
'Ironside'
'lseli Flat Top'
'lseli White Bud'
'lseli Umbraculifera'
'Janovsky'
'Jeddeloh'
'Josephine Leney'
'Kissen'
'Lemon'
'LF Seedling'
'Leucolike'
'Mala Falica'
'Maleton'
'Mayfair Dwarf'
'Misty'

Foxborough Nurs., Verenigde Staten, 1986
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1980
Foxborough Nurs., Canada, 1986
Mitsch Nurs., Verenigde Staten, 1985
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1982
Schelle, België, 1909
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1990
Foxborough Nurs., Verenigde Staten
H.J. v.d. Laar, Nederland, 1986
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1983
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1983
Duitsland, 1982
Th. Streng Boomkwekerij, Nederland, 1986
Kenwith Nurs., Engeland, 1986
Hook's Nurs., Verenigde Staten
D. Hili Nurs., Verenigde Staten, 1923
F. Praskac, Oostenrijk
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1983
Oregon State University, Verenigde Staten, 1986
M. & J. Kristick Nurs., Verenigde Staten
J.W. Springarn, Verenigde Staten, 1986
USA, 1985
Evergreen Nurs., Verenigde Staten
Eschrich Baumschule, Duitsland, 1993
Buchholz, Verenigde Staten, 1992
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1981
Forbes, Verenigde Staten, 1839
USA, 1988
Fitschen ex Beissn., Denemarken, 1930
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1991
M. & J. Kristick Nurs., Verenigde Staten, 1986
H.J. v.d. Laar 1986, Nederland, 1986
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1972
G. Bentham, Canada, 1981
Hugo T. Hooftman Boomkwekerij, Nederland, 1951
Trompenburg Arboretum, Nederland, 1990
A.V. Jakobsen Nurs., Denemarken, 1990
G. Horstmann Baumschule, Duitsland
Mitsch Nurs., Verenigde Staten, 1988
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1985
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1985
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1986
Engeland, 1990
Zu Jeddeloh Baumschule, Duitsland, 1946
Windsor Great Park, Engeland, 1992
Zu Jeddeloh Baumschule, Duitsland, 1979; syn. 'Brevifolia'
Harimut Carstens Baumschule, Duitsland, 1986
M. & J. Kristick Nurs., Verenigde Staten
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1972
Duitsland, 1983
Libo Boomkwekerij, Nederland, 1992
Verenigde Staten, 1986
Cedar Lodge Nurs., Australië, 1989
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•
Zusammenfassung

'Mitsch Mini'
'Nana'
'Nymphenburg'
'Oregon Jade'
'Oregon Pixie'
'Paul's Dwarf'
'Paul's Select'
'Pendula'
'Pincushion'
'Prostrata'
'Pudgy'
'Pygmy'
'Pyramidalis'
'Ra utal'
'Reher'
'Rezek'
'Rock Garden'
'Roger's Weeping'
'Rushmore'
'Schneeberg'
'Sherwood Dwarf'
'Schön llse'
'Siavinii'
'Spaan'
'Sponi'
'Stapeley'
'Sylvia'
'Teeny'
'The Champ'
'Trompen burg'
'Tyrol'
'Uelzen'
'Umbraculifera'
'Valley Cushion'
'Varella'
'Variegata'
'Virgata'
'Well's Columnar'
'Yellow Point'
'Zwergkugel'

Mitsch Nursery, Aurora, Oregon, U.S.A., voor 1991)
Loud. ex Gord., 1858; in het wild gevonden in de Oostenrijkse Alpen
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1980
Foxborough Nurs., Verenigde Staten, 1986
USA, 1986
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1986
Evergreen Nurs., Washington, Verenigde Staten
Schelle, België, 1909
F. Bergman in Raraflora Nurs., Verenigde Staten, 1979
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1985
Raraflora Nurs., Verenigde Staten, 1992
Windsor Great Park, Engeland, 1985
Verenigde Staten
Horstmann, Duitsland, 1978
Reher Baumschule, Duitsland, 1985
M. & J. Kristick Nurs., Verenigde Staten, 1990
L.C. Hatch, Verenigde Staten, 1988
Verenigde Staten, 1985
Robinson's Nurs., Engeland
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1992
Foxborough Nurs., Verenigde Staten
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1983
Homibrook, Verenigde Staten, 1923
Joe Spaan, Verenigde Staten, 1979
USA, 1986
Wansdyke Nurs., Engeland, 1990
H.J. van de Laar, Nederland, 1986
Ed Lohbrunner, Canada, 1986
Coniferenboek D.M van Gelderen
Trompenburg Arboretum, Nederland, 1979
Western Maine Nurs., Verenigde Staten, 1986; syn. 'Tyrolean'
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1980
Iseli Nurs., Verenigde Staten, 1986
Mitsch Nurs., Verenigde Staten, 1982
Hartmut Carstens Baumschule, Duitsland, 1993
Nelson, Engeland, 1866
Dr. C. Schröter, CH, 1902
L.C. Hatch, Verenigde Staten, 1988
Bridgmere Nurs., Engeland, 1986; syn. Yellow Tip'
G. Horstmann Baumschule, Duitsland, 1983
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Summary

.

From 1992 until 1999 the assortment of Pmus
mugo was assessed by the valuation-commzttee
ofthe Royal Boskoop Horticultural Soczety. During this time a total of 60 pl~nts have ~e-en assessed, ofwhich 30 have recezved a posztzve valuation.
.
Befare the results of the assessment are gzven,
some other aspects should be mentwned: (1) geographical distribution and morphology, (2) varieties of P. mugo, (3) practical value, (4) use as
rootstock en (5) pests and diseases.
The names of two of the cultivars h~ve had to be
d because they had a cultzvar-deszgnah. h . .
l'd
c hange ,
tion in Latin, given after 1959, w zc zs mva l .
P. mugo 'Columnaris ' has been changed to P.
mugo 'Columbo, (picture p. 153) ~nd P. mugo.
'Fructata, divided into P. mugo Lzttle Lady
. t , p 154) At the end of the artiele a re(p zc
we .
·
· 1
view of the cultivars divided into six practzca

Van 1992 bis 1999 ist das Sortiment Pinus muga
van der Körungskommission der KVBC beurtezlt
und gesichtet worden. Van den 60 angepjlanzten
Sarten und unbenannten Selektionen bekamen

30 ein positives Urteil.

.. .
Zwei beurteilte Sarten hatten einen ungu!tzgen
Sortennamen. Diese hatten einen N~_men m Lat . was seit 1959 nicht mehr zulasszg zst. P.
em, 'Columnaris' wird 'Columbo' (Abbildung
~~
S. 153) und P. mugo 'Fructata '·d'L'tti
wzr
l e
Lady' (Abbildung S. 154).

groups is given.
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