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Introducties uit Hongarije
Veel va.n de nieuwe introducties vinden hun oorsprong m Hongarije. Dr, Józsa Miklós uit Szombathely selecteerde in I 972 zaailingen op winterhardheid voor de daar geldende om~tandigheden. Het zaad was afkomstig van
Schipkaensis-vormen". De ouders waren onbenaamde zaailingen en de populatie waaruit de
selectie gemaakt werd bedroeg ca 2500 stuks
Twee cultivars 'Mari' en 'Piri', hebben in l 99l
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in Hongarije ,ee~ ~?taatliche Anerkennung' gekre~en. Van Klan wordt dit nog bekeken. De
cultivars ZIJn door de firma Prenor in de handel
gebracht. Ook Dr, Elemér Barabits uit Soprou
selecteerde voornamelijk op winterhardheid
Deze selecties vonden allemaal plaats vóà~
I 984. In de botanische tuin aldaar staan de oorspronkelijke exemplaren nog opgeplant. Jo en
M~arten Bömer uit Zundert hebben er een zestal
geimporteerd. Dit zijn de inmiddels bekende

' Grüner Teppich', 'Mano' en 'Polster' en de wat
onbekendere 'Green Star', 'Miky' en 'Leander'.
Deze werden na enige tijd door de firma H. Knol
bv uit Eefde in Nederland in de handel gebracht.
Tenslotte ontving Boot en Co Boomkwekerijen
BV uit Boskoop begin jaren negentig een partij
zaailingen uit Hongarije. In eerste instantie werden 94 planten geselecteerd en opnieuw opgezet.
Opvallend was het grote aantal planten dat bij
het uitlopen een bronskleurig tot bijna rood jong
schot te zien gaf. Deze bleken echter bijna allemaal andere nadelige eigenschappen te bezitten.
Uiteindelijk heeft dit zaaisel 2 veelbelovende,
nieuwe cultivars opgeleverd: ' Bokramer' (Mercurius) en ' Bokralym' (Olympus). Deze planten
zijn de gehele periode onder nummer meegekeurd.
Samenwerking met de RHS
De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen (KVBC) wil meer samenwerken met
zusterverenigingen teneinde kennis samen te
voegen en overlap te voorkomen. De keuring
van het Prunus laurocerasus sortiment diende
als proefproject om deze samenwerking praktisch gestalte te geven. Hiertoe heeft de Trial
Committee van de Royal Horticultural Society te
Wisley (RHS) enige keren de oversteek gemaakt
om samen met de KVBC te keuren. Tevens hebben zij herbarium materiaal meegenomen. In een
besloten keuring hebben zij ook nog op de voor
hun gebruikelijke manier gekeurd. Zij keuren
dan het geheel en geven de beste plant een
'Award of Garden Merit' . Als winnaar kwam P.
laurocerasus 'Van Nes' (foto p.) uit de bus gevolgd door ' Polster' en ' Bokralym' .
Systematiek
Het geslacht Prunus behoort tot de familie Rosaceae en omvat circa 400 soorten (species), die
zowel in de gematigde klimaatzone als in de
subtropen en tropen van alle werelddelen voorkomen. Het geslacht (genus) wordt onderverdeeld in vele ondergeslachten (subgenera) en
secties, die soms als afzonderlijke geslachten behandeld worden. Prunus laurocerasus behoort
tot de sectie Laurocerasus welke voorkomt in
Eurazië en Afrika. Hiertoe behoren verder: Prunus africana, P. lusitanica en P. zipp eliana.
Herkomst en verspreiding
Prunus laurocerasus is sinds circa 1550 in cultuur. Oorspronkelijk komt de soort uit Zuidoost
Europa en Klein Azië. Veel planten hebben betrekkelijk groot, lichtgroen blad met een veelal

opgaande groeiwijze; de winterhardheid laat
vaak te wensen over. Uit het Kaukasus-gebergte
en de Balkan komen vertegenwoordigers voor
met kleiner en donkerder blad. Met name uit het
gebied van de Schipka Pas bij Kazanlik in Bulgarije bevinden zich zeer winterharde populaties,
waaruit inmiddels een aantal cultivars is geselecteerd. Voorbeelden zijn: 'Schipkaensis' en
'Schipka Holland'. Inmiddels zijn de Laurierkersen als tuinplant bekend in bijna alle streken
met een gematigd klimaat. Dit vanwege de brede
toepassingsmogelijkheden. Er zijn nu ongeveer
70 cultivars bekend waarvan er 38 gekeurd zijn.
Standplaats en verzorging
Aan bodem en standplaats worden geen hoge
eisen gesteld. Kalkhoudende grond heeft de
voorkeur maar op de meeste grondsoorten gedij en ze goed. Wel moet de vochthuishouding in
orde zijn. Op lichte zandgrond en zware, slecht
doorlatende kleigrond kunnen problemen optreden. Wat de lichtbehoefte betreft zijn het makkelijke planten. Ze gedijen zowel in de volle
zon, halfschaduw als schaduw. /
Snoei wordt goed verdragen en maakt mede
daardoor een aantal cultivars geschikt voor gebruik als haag.
Sier- en gebruikswaarde
Prunus laurocerasus ontleent haar sierwaarde
vooral aan het bladhoudende karakter en de
groeiwijze. De bloemen en vruchten zijn niet zo
spectaculair. De bloeitij d is in het voorjaar
(april-mei) maar kan in de nazomer (augustusseptember) een vervolg krijgen. Sommige cultivars zoals P. laurocerasus 'Herbergii' hebben
zelfs de hoofdbloei in de zomer. Vooral in
warme zomers kan een uitbundige nabloei verrassen. Een nadeel zijn de vaak lang aan de plant
blijvende uitgebloeide trossen, al dan niet met
vruchten; ze geven de plant een onverzorgd en
rommelig uiterlijk.
Omdat de Laurierkersen variëren van dwergachtig tot een hoogte van meer dan 6 meter, is er
voor elk doel een cultivar voorhanden. Dit scala
van mogelijkheden verklaart voor een groot deel
de populariteit van dit geslacht. De belangrijkste
toepassingen zijn:
• Bodembedekkers: Hiervoor worden cultivars
gebruikt die breed uitgroeien en tot ca 100 cm
hoog worden. Voorwaarde is dat de planten
gezond zij n, vlot en gelijkmatig groeien en
goed sluiten, zodat onkruid geen kans krijgt.
Voorbeelden zijn: 'Polster' en 'Bokramer'.
• Vak- en taludbeplanting: Hiervoor in aan-
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•
merking komen cultivars die tussen de 100- en
200 cm hoog zijn. Voorbeelden zijn: 'Cherry
Brandy' en 'Zabeliana' (beide laag) en 'Van
Nes' en ' Schipkaensis Macrophylla' (beide
hoog).
• Hagen en camouflage: Van oudsher wordt
Laurierkers toegepast als groenblijvende haag
en om lelijke of niet gewenste objecten aan het
zicht te onttrekken. Daarvoor worden meestal
hard groeiende, opgaande vormen en cultivars
gebruikt, zoals 'Caucasica' en 'Rotundifolia'.
Omdat er ook geschikte, minder snel groeiende en gezondere cultivars bestaan verdient het
aanbeveling om deze wat meer toe te passen.
Voorbeelden zijn: 'Etna', 'Herbergii' en
'Reynvaanii'. Deze cultivars doen er iets langer over om de gewenste hoogte te bereiken
maar hebben in vergelijking met 'Rotundifolia' minder onderhoud nodig, hebben mooier
blad en zijn beter bestand tegen vorst en ziekten.
• Overige toepassingen: Prunus laurocerasus
kan goed toegepast worden in gemengde beplanting en particuliere tuinen. Ook als groenblijvend accent in een overwegend bladverliezende aanplant en als geluidswering hebben
zij hun waarde bewezen. Tenslotte worden de
takken verwerkt in graf- en bloemwerk en
daarom geteeld als snijheester

Teelt en vermeerdering
De vermeerdering vindt meestal plaats door het
maken van zomerstek. Gewoonlijk worden de
planten voor twee jaar uitgeplant in de volle
grond. Als de planten langer vast blijven staan
gaat dat ten koste van een goed wortelgestel met
als gevolg veel uitval bij de eindafnemer. Ook
wordt geworteld stek wel voor een jaar uitgeplant ("opgegrunt"), om steviger uitgangsmateriaal te krijgen. Bij gewortelde stekken die direct
voor twee jaar uitgeplant worden, kan veel uitval
optreden. Jonge planten kunnen met name in de
winter nogal te lijden hebben van vorst of natte
omstandigheden. Een kalkhoudende grondsoort
wordt op prijs gesteld.
De teelt in potten verloopt nogal problematisch.
De planten groeien meestal slecht, vermoedelijk
omdat de jonge wortels gevoelig zijn voor
warmte en vanwege te hoge zout concentraties.
Om met name leverbare en grote planten toch in
pot af te kunnen leveren worden deze eerst in de
volle grond opgekweekt en dan met kluit gedurende eenjaar in pot gezet. Zo ontstaan goed uitziende planten met een vaste potkluit die hun
weg vinden naar particuliere eindafnemers. Aan-

geraden wordt om de planten in de halfschaduw
te kweken en na te gaan of het gietwater geschikt
IS.

Ziekten en schade aan het gewas
Omdat Prunus laurocerasus bladhoudend is, zal
elke aantasting van het blad een aanslag op de
sierwaarde betekenen. Een veel voorkomende
aantasting is hagelschotziekte. Deze behoort tot
de bladvlekkenziekten die bladeren en jonge
scheuten kunnen aantasten. Vermoedelijk gaat
het hier om de schimmel Stigmina carpophylla
in combinatie met de bacterie Pseudomonas of
Xanthomonas . Omdat later de aangetaste plekjes
uit het blad vallen ontstaan de karakteristieke
gaatjes, waaraan de naam van de ziekte is ontleend.
Stikstof- of magnesiumgebrek kan evenals hagelschotziekte bruin-paarse vlekken tussen de
nerven geven. Het stellen van de juiste diagnose
is dus van belang.
Meeldauw is ook een veel voorkomend euvel.
Met name de jonge delen zijn hier gevoelig voor.
Deze schimmelaantasting vervormt het jonge
blad en laat het opkrullen. Vooral de onderkant
van het blad kan met een witte schimmellaag bedekt zijn. Als het blad ouder wordt kan het zich
enigszins herstellen, maar het blijft lelijk om te
zten.
Vorst is een andere oorzaak van schade. Niet direct de lage temperatuur maar de combinatie
vorst, zon en wind is funest. Vooral in februari
kan onder winterse omstandigheden de sterker
wordende ochtendzon de planten doen uitdrogen. Ook kunnen late nachtvorsten veel schade
aanrichten.
Welke maatregelen kunnen genomen worden
om deze ongemakken te voorkomen? Als vuistregel geldt dat planten met donkergroen, leerachtig blad beter tegen aantasting beschermd
zijn dan planten met dun en lichtgroen blad. Verder dient er gekozen te worden uit een beproefd
sortiment. Door de veranderende milieu-eisen
worden gewasbeschermingsmiddelen in hoog
tempo impopulair of zelfs verboden. Bij de huidige sterrenkeuringen door de Keuringscommissie van de KVBC weegt dit aspect daarom zwaar
mee in de waardering en leidt dit soms bij veel
gebruikte cultivars toch tot een duidelijk lagere
waardering. Zorg verder voor gunstige groeiomstandigheden en bescherm jonge planten tegen
uitdrogen.
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Waardering:
.
*** =uitstekend (excellent/ausgezetchnet)
**
=zeer goed (very goodlsehr gut)
*
=goed (goodlgut)
.
s
=voor speciale doeleinden (for spectal
purposes/ für Spezialzwecke)
= kan vervallen (can be eliminatedl
0
entbehrlich)

BLADEREN: ovaal, gootvormig, iets gebobbeld,
aan de bovenzijde iets glimmend, bruingroen,
(RHS-CC 147B), 9.7-10.5 cm lang en 4-5 cm
breed, met stompe top (bij oudere bladeren soms
spits), met licht teruggerolde bladranden,. overwegend gaafrandig, aan de top soms fiJn gezaagd; bladsteel 1-1.3 cm lang.
BLOEMEN: in zeer korte trossen van ca. 3 cm;
bloeitijd vrij laat.
VRUCHTEN: niet gezien.

Prunus laurocerasus L. - Zuidoost Europa en
Klein Azië
syn. Laurocerasus officinalis RoEM .
Padus laurocerasus MILL.
GROEIWIJZE: grote struik tot kleine boom van 2~6
meter of hoger, habitus zeer variabel: van vnJwel liggend tot smal opgaand; twtjgen kaal,
jonge twijgen soms iets behaard. .
.
BLADEREN: wintergroen, leerachtig, aan betde
zijden onbehaard, smal- tot breed elliptisch, (5-)
8 tot 20(25) cm lang en ( 1-)2 tot 8 ( 10) cm breed,
meestal de grootste breedte boven het mtdden,
bovenzijde vaak glanzend, licht geelgroen tot
donkergroen, onderzijde bleekgroen tot blauwgroen en gewoonlijk lichter van kleur, rand getand en soms gaaf, vaak iets omgebogen; bladsteel 1-3.5 cm lang.
BLOEMEN: klein, wit- tot crèmewit, in okselst~n
dige opstaande trossen; bloeitijd april-met, dtkwijls met een nabloei in augustus-septem~~r.
VRUCHTEN: rond, eivormig, vaak ongeltjk en
soms puntig toelopend tot 1 cm, eerst geelgroen,
bij volledige rijpheid zwart met donker purperrode gloed.
Het exemplaar dat op het proefveld bij de te keuren cultivars stond is afkomstig van de firma
P.G.Zwijnenburg en door Rinus Zwijnenburg ~~
het wild verzameld in het Kaukasusgebergte. HtJ
was daar in 1979 op expeditie met Roy Lancaster als reisleider. In een bos zijn toen stekken geknipt waarvan deze plant er een is. Het is een
hoge, open en rechtopgaande. struik, met een
enigszins vaasvormige groeiWIJZe.

P. laurocerasus 'Anbri': P.laurocerasus 'Etna'

**Prunus laurocerasus 'Bokralym' (Olympus)
(Boot & Co Boomkwekerijen bv, Boskoop, Nederland, 1999) (foto p. 163)
GROEIWUZE: breed opgaand, compact.

Deze veelbelovende nieuwe cultivar is door Jack
Boot en de auteur van dit artikel geselecteerd.
De onder nummer 17 gekeurde plant is inmiddels 'Bokralym' genoemd en zal onder de merknaam Olympus op de markt worden gebracht.
Het is een min of meer breed opgaande culttvar
met mooi bruingroen blad en een hoge resistentie tegen ziekten. Vooral de Engelse keurmeesters zijn enthousiast. 'Bokralym' lijkt vanwege
zijn goede groei, compacte vo~ en matige
hoogte een aanvulling in het sorttment vakbeplanting tot 2 meter.

**Prunus laurocerasus 'Bokramer' (Mercurius) (Boot & Co Boomkwekerijen bv, Boskoop,
Nederland, 1999)
GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaand, onderste
takken overhangend.
BLADEREN: elliptisch tot langwerpig, enigszins
gootvormig, bovenzijde glimmend donkergroen
(RHS-CC 139A) en iets bobbeltg, 8-11 cm l~ng
en 2.6-4.8 cm breed, top afgerond-toegespttst,
bladranden onder het midden ftjn gezaagd, hcht
ingerold; bladsteel 1.4-1. 7 cm lang.
. ..
BLOEMEN: in korte trossen van ca. 5 cm; bloetttjd laat.
VRUCHTEN: niet gezien.
Dit is nummer 1 uit de geselecteerde zaailingen.
'Bokramer' zal onder de merknaam Mercunus
op de markt worden gebracht. De plant werd
naarmate de keuring vorderde steeds hoger gewaardeerd. Hij is gekozen vanwege de lage,
spreidende en compacte groeiwijze. Ook het
blad is mooi donkergroen en na de wmter van
1996-1997 werd geen schade vastgesteld. Het
lijkt een waardevolle aanvulling in het sorttment
van bodembedekkers tot 100 cm.

P. laurocerasus 'Castlewellan': P.laurocerasus
'Marbled White'

** Prunus laurocerasus 'Caucasica'
(Frankrijk, 1852) (foto p. 158)
Dendraflora nr 36 /999
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fors opgaand, vrij smal.
BLADEREN: elliptisch-langwerpig tot langwerpig,
licht gootvormig, glimmend, donkergroen
(RHS-CC 147A), 13.5-20 cm lang en 3-4.5 cm
breed, top toegespitst, bladranden teruggerold en
gezaagd; bladsteel 1.2-1. 7 cm lang.
BLOEMEN: in lange, opstaande trossen; bloeitijd
vroeg met nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN: niet gezien.
GROEIWIJZE:

' Caucasica' is één van de oudste en meest winterharde cultivars uit het sortiment. Het is een
hoge struik met krachtige, opgaande takken,
mooi donkergroen blad en een wat open habitus.
'Caucasica' benadert het meest de gewone Prunus laurocerasus. De plant is afkomstig uit het
Kaukasus gebergte en wordt nog steeds veel gekweekt. Anderhalve eeuw in cultuur zegt voldoende.
In het verleden werden onder de naam 'Caucasica' ook de vormen 'Versaillensis' en 'Triomphe
de Bordeaux' aangeboden. Beide zijn zeer
grootbladige vormen met donkergroen blad van
ruim 20 cm en lijken erg op elkaar. Waarschijnlijk wordt in België en Frankrijk nog steeds één
van deze cultivars of een sterk daarop gelijkende
vorm onder de naam 'Caucasica' verkocht. Wellicht iets om in een vervolg keuring uit te zoeken.

***

Prunus lauroeerasus 'Cherry Brandy'
(Oost-Duitsland, 1979) (foto p. 161)
afgeplat, breed opgaand tot spreidend, onderste takken overhangend.
BLADEREN: elliptisch en relatief breed, licht gebobbeld, mat tot iets glimmend, donkergroen
(RHS-CC 139A), 9.5-11 cm lang en 4-4.7 cm
breed, top afgerond tot iets toegespitst, bladranden licht gezaagd (meestal alleen de bovenste
helft van het blad) en iets teruggerold, de bladranden van oudere bladeren zijn soms iets gegolfd; bladsteel 1-1.4 cm lang.
BLOEMEN: in kotie, opstaande trossen van ca. 5
cm; bloeitijd vrij vroeg, met nabloei in augustusseptember; rijk bloeiend.
VRUCHTEN: eivormig, 7.5-9 mm in doorsnede;
steellengte 8-10 mm, met meestal 1 vrucht per
steel; matige vruchtdracht
GROEIWIJZE:

'Cherry Brandy' is onder de plat groeiende Laurierkersen een sterke groeier en komt daardoor
net boven de meter uit. Hij lijkt in groeiwijze
veel op 'Mischeana', maar maakt wat meer
schuin omhoog groeiende takken. Maakt als ge-

heel een frisse indruk en wint de laatste jaren aan
populariteit. Is door de firma Brandha te Boskoop eind jaren zeventig uit Oost-Duitsland
geïmporteerd. Volgens Max Haring was de moederplant 5 meter breed en 60 cm hoog. Dit verschil in hoogte heeft te maken met het verschil in
klimaat. Het is een vaker voorkomend fenomeen
dat we ook bij de Hongaarse cultivars aantreffen.
De winterhardheid is goed. Helaas is de plant
iets gevoelig voor hagelschotziekte. De naam is
bedacht door Harry van de Laar. Wellicht onder
het genot van een goed glas wijn, werd op ludieke wijze (laurier)-kers en Brand omgevormd tot
het internationaal klinkende 'Cherry Brandy'.
Een voorbeeld van een originele, goed klinkende naam. 'Cherry Brandy' kreeg in 1980 een
'Getuigschrift van Verdienste' .

*

Prunus Iauroeerasus 'Dart's Good News'
(Darthuizer Boomkwekerijen bv, Leersum,
Nederland, 1983)
zeer fors, breed opgaand.
langwerpig-elliptisch, gootvormig en
iets bobbelig, glimmend, donkergroen (RHS-CC
139A), 11.6-14.5 cm lang en 3.9-5 cm breed, top
spits en meestal iets naar beneden hangend, bladranden teruggerold en gezaagd (meestal vanaf
het midden); bladsteel 0.9-1.2 cm lang.
BLOEMEN: in lange trossen van ca. 11 cm; bloeitijd middelvroeg, met nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN : regelmatig rond, 7-7.5 mm in doorsnede; steellengte 12-15 mm, 1 vrucht per steel;
draagt in de regel weinig vruchten.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Vormt een brede, zeer forse struik met een robuust uiterlijk. Waar massa vereist wordt is deze
plant aan te bevelen. Het is overigens steeds
weer opvallend dat bijna alle Laurierkersen, ook
de hoogste, bij voldoende ruimte de neiging hebben om breder dan hoog te worden. Deze plant is
geselecteerd door J. van Alphen uit Voorschoten
en door Darthuizer Boomkwekerijen BV uit
Leersum op de markt gebracht.

P. laurocerasus Dart's Low 'n Green: P. lauroeerasus 'lnterlo'
P. laurocerasus
'Miky'

'Edith':

P.

Iauroeerasus

** Prunus lauroeerasus 'Etna' (Adr. Straver,
Emmerich-Elten, Duitsland, 1993)

syn. Prunus laurocerasus ' Anbri'
compact, breed opgaand; vormt een
goed gesloten, eironde struik.
BLADEREN: omgekeerd eirond en relatief breed,
gootvormig, glimmend, donkergroen (RHS-CC
139A), 9.8-10.5 cm lang en 4.5-5 cm breed, top
stomp (afgerond), rand aan de bovenste helft fijn
gezaagd, bij oudere bladeren soms licht gegolfd;
bladsteel 1.1-1.4 cm lang.
BLOEMEN: in zeer lange trossen van ca. 13 cm;
bloeitijd middelvroeg.
VRUCHTEN : niet gezien.

GROEIWIJZE:

eenmantle' . Verder voegt de plant niet veel toe
aan het sortiment, hetgeen de nul verklaart. De
cultivar wordt overtroffen door 'Dart's Good
News' en ' Skipkaensis Macrophylla'.

Door Adr. Straver geselecteerd uit zaailingen
welke vermoedelijk van 'Rotundifolia' afkomstig zijn. 'Etna' groeit, zeker als jonge plant, een
stuk langzamer, heeft donkergroen blad en is
veel beter tegen vorst bestand dan 'Rotundifolia'. Het is een compacte, opgaande plant die uitstekend voldoet als haagplant en tevens dienst
kan doen in blokhagen. Is ook mooi als solitair,
waar hij bij voldoende ruimte uitgroeit tot welhaast een bolvorm. In 1993 werd door de KVBC
aan deze plant een 'Getuigschrift van Aanbeveling' toegekend.

P. laurocerasus 'Green Carpet': P. lauroeerasus 'Grüner Teppieh'
P. laurocerasus 'Green Jade': P. lauroeerasus
'Marbled White'
P. laurocerasus ' Green Mantle': P. lauroeerasus 'Greenmantle'

Prunus Iauroeerasus 'Greenmantle'
(Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1965)
breed opgaand.
elliptisch, iets gootvormig, glimmenddonkergroen(RHS-CC 139A), 12.5-15 cm
lang en 4.5-5.4 cm breed, top toegespitst, rand
iets omgebogen, naar de top fijn gezaagd; bladsteel 1-1.5 cm lang.
BLOEMEN : in armbloemige halflange trossen van
ca. 8 cm; bloeitijd middelvroeg met nabloei in
augustus.
VRUCHTEN : eivormig, 6.2-9.5 mm; steellengte 810 mm, 1 vrucht per steel; draagt weinig vruchten.

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

Het is een forse struik met mooi, groot blad. In
zachte winters laat de plant duidelijk opvallend
grote, lichtgekleurde bloemknoppen zien. Dit
geeft een goed contrast en is specifiek voor ' Gr-

Prunus lauroeerasus 'Green Star'
(Dr. E. Barabits, Sopron, Hongarije, voor 1984)
breed opgaand tot spreidend.
langwerpig, glimmend, donkergroen
(RHS-CC 147A), 13.5-16 cm lang en 3-3 .5 cm
breed, top spits, rand licht omgebogen, gezaagd
het blad van jonge groeischeuten is meestal gegolfd; bladsteel 1- 1.5 cm lang.
BLOEMEN : in zeer korte trossen van ca. 4 cm;
bloeitijd vrij laat.
VRUCHTEN: niet waargenomen

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Wat bij 'Green Star' opvalt is het smalle blad en
de geelgroene jonge twijgen. De struik doet
enigszins aan ' Zabeliana' denken. Het is geen
verbetering van het sortiment halfhoge cultivars
en daarom niet positief gewaardeerd.
/

Prunus Iauroeerasus 'Green Survival'
(J.P. van den Bosch, Boskoop, Nederland, 1995)
fors, breed opgaand, uiteindelijk
even hoog als breed.
BLADEREN : langwerpig-elliptisch, iets gootvormig, mat, donkergroen (RHS-CC 147A), 11-15
cm lang en 3.9-4.9 cm breed, top toegespttst,
rand iets terug gerold en fijn gezaagd; bladsteel
1.5-2 cm.
BLOEMEN: in armbloemige zeer lange trossen van
ca. 12 cm; bloeitijd zeer vroeg met nabloei eind
augustus.
VRUCHTEN: rond, vaak iets puntig toelopend, 7.29 mm in doorsnede; steellengte 12-1 8 mm, weinig vruchten.

GROEIWIJZE:

Deze struik is bijna even hoog als breed. Het is
een wat slordig groeiende, grove struik met stevige opgaande takken. Jan van den Bosch knipte stek van de moederplant die in Erp (NB) staat.
Hij is voor het eerst gekeurd op het Plantarium
in 1995 .

Prunus Iauroeerasus 'Grüner Teppieh'
(Dr. E. Barabits, Sopron, Hongarije, voor 1984)
syn. Prunus laurocerasus ' Green Carpet'
GROEIWIJZE:

breed spreidend tot liggend, los ver-

takt.
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BLADEREN: langwerpig tot elliptisch-langwerpig,
donkergroen (RHS-CC 139A), 7.2-9.5 cm lang
en 2.4-3.4 cm breed, top afgerond of iets spits,
rand terug gerold en gaaf; het jonge blad is langs
de hoofdnerf wat bobbelig, het oudere blad is
meer gootvormig; bladsteel 2.4-3.5 cm.
BLOEMEN: in korte trossen van ca. 6 cm; bloeitijd
middel vroeg.
VRUCHTEN: niet gezien.

Als deze plant mooi, gezond blad zou hebben
gehad was het een topper geweest. Helaas is hij
erg gevoelig voor hagelschotziekte. Verder is
het een perfecte, laagblijvende plant met een
breed-spreidende groeiwijze (lager dan 'Zabeliana '), die goed groeit en makkelijk vult.

***Prunus laurocerasus 'Herbergii'
(Herberg, Lüdenscheid, Duitsland, 1930)
(foto p. 163)
opgaande, dichte struik.
elliptisch tot langwerpig-elliptisch,
iets gootvormig en aan de top soms iets gegolfd,
glimmend, donkergroen (RHS-CC I 3 7A), 9.514.5 cm lang en 3.7-4.5 cm breed, top toegespitst, bladranden iets teruggerold, zeer fijn gezaagd; bladsteel 1.7-2.5 cm lang.
BLOEMEN: in korte opstaande trossen van ca. 6
cm; bloeitijd vrij vroeg, met rijke nabloei in september.
VRUCHTEN: onregelmatig gevormd, vaak puntig
toelopend, 6.7-10 mm in doorsnede; steellengte
8-10 mm, meestal 2 vruchten per steel; rijke
vruchtdracht
GROEIWIJZE:

BLADEREN:

In 1970 één ster en nu drie. Deze in 1930 geselecteerde cultivar doorstond de zeer strenge winter van 1928-1929 in het Sauerland. Winterhardheid was het voornaamste selectiecriterium.
Daarnaast is de plant aantrekkelijk doordat de
hoofdbloei meestal in de nazomer plaats vindt.
Voeg daar een goede hoogte-breedte verhouding
aan toe en de grote populariteit als haagplant en
solitair is goeddeels verklaard. Alles wat oud is,
is dus per definitie niet afgeschreven!

o Prunus laurocerasus 'Interlo'
(Dart' sLow ·n Green) (Darthuizer Boomkwekerijen BV, Leersum, Nederland, I 988)
breed spreidend.
langwerpig, iets gootvormig, mat,
donkergroen (RHS-CC 147A), 8.7-9.7 cm lang en
2.5-3 cm breed, top toegespitst, bladranden gaaf
GROEIWIJZE:

BLADEREN:
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en iets teruggerold; bladsteel 1.4-1.6 cm lang.
in korte, opstaande trossen van ca. 5
cm; bloeitijd vrij Iaat; rijkbloeiend.
VRUCHTEN: talrijk, 7-7.5 mm in doorsnede; steellengte 10-14 mm; meestal 1 vrucht per steel, als
er een tweede vrucht bij staat is deze kleiner.
BLOEMEN:

Ook hier weer een vergelijkbaar verhaal als bij
'Grüner Teppich'. Qua hoogte en bladkleur
prima, maar hier gooien winterhardheid en habitus roet in het eten. De plant vult niet mooi op en
is ook te gevoelig voor hagelschot met name in
de containerkweek Dit is de reden dat deze plant
praktisch niet meer in cultuur is.
P. laurocerasus 'Latifolia': P. laurocerasus

'Magnoliifolia'
P. laurocerasus 'Laurifolia': P. laurocerasus
'Van Nes'

o Prunus laurocerasus 'Leander'
(Dr. E. Barabits, Sopron, Hongarije, voor 1984)
breed opgaand.
langwerpig tot langwerpig-lancetvormig, licht gootvormig en iets bobbelig, donkergroen (RHS-CC 147A), 8.2-9.5 cm lang en 1.92 cm breed, top toegespitst, bij het oudere blad
ontbreekt de punt, bij het jonge blad is de top
achterwaarts teruggerold, bladranden gaaf, nagenoeg niet omgebogen; bladsteel 0.8-1 cm.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 8 cm;
bloeitijd vrij Iaat.
VRUCHTEN: niet gezien.
GROEIWIJZE:

BLADEREN:

Maakt een lichte, geelgroene indruk wat veroorzaakt wordt door de kleur van het jonge hout. Dit
effect wordt versterkt door de opgaande, open
groeiwijze en het smalle blad. De plant is geen
verbetering van de vergelijkbare cultivars 'Van
Nes' en 'Reynvaanii'.
P. laurocerasus 'Magnoliaefolia' : P. lauroeera-

sus 'Magnoliifolia'
s Prunus laurocerasus 'Magnoliifolia'
(Engeland, 1869) (foto p. 164)
syn. Prunus laurocerasus 'Magnoliaefolia'
Prunus laurocerasus 'Latifolia'
zeer fors, breed opgaand.
BLADEREN: elliptisch, bobbelig, glimmend, donkergroen (RHS-CC 147A), 14-21(-30) cm lang
GROEIWIJZE:

en 4_7_7_5(-10) cm breed, top spits, bladrand teruggerold, gezaagd, het jonge blad IS gegolfd;
bladsteel 1-1 .2 cm.
BLOEMEN: in zeer lange trossen van ca. 14 cm;
bloeitijd zeer vroeg.
VRUCHTEN: niet gezien.
Bij de vernoeming van deze plant zal men waarschijnlijk Magnolia grandiflora m gedachten
hebben gehad. 'Magnoliifolia' heeft bladeren tot
30 cm lang en 10 cm breed en is in alle delen
grof. De sterke, zware, recht opgaande takken
maken dit tot één van de grootste Laurierkersen
in het smiiment. Als solitair in parken of omgeven door veel ruimte aan te bevelen. In Engeland
staan prachtige exemplaren.

*Prunus laurocerasus 'Mano'
(Dr. E. Barabits. Sopron, Hongarije, voor 1984)
(foto p. 162)
laag, compact en breed.
elliptisch, iets glimmend, donkergroen (RHS-CC 147A), 7_.2-8.5 cm lang en 3.54_2 cm breed, bladtop sptts, bladranden tets teruggerold, gaaf; bladsteel 0.8-1.2 cm lang; het
jonge blad is bronskleurig tot rood.
.
BLOEMEN: in lange trossen van ca. I 0 cm; bloettijd laat; matig rijk bloeiend.
VRUCHTEN: regelmatig gevormd, ovaal met veelal spitse top, 5.5-7 mm in doorsnede; steellengte
5_7 mm, meestal 1 vrucht per steel (zelden 2).
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Prunus laurocerasus 'Green Jade'
Prunus laurocerasus 'Variegata' ( 1811)

breed opgaand.
.
elliptisch tot langwerpig, bobbehg,
lichtgroen en crème-groen tot (zilver-)wit gevlekt, 11.3-13.5 cm lang en 3.5-5 cm breed,
bladtop stomp, vaak wat scheef, bladranden
sterk teruggerold, fijn gezaagd; bladsteel 0.8-1.2
cm lang.
BLOEMEN: niet gezien.
VRUCHTEN: niet gezien.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Een vreemde eend in de bijt. Het blad is geelgroen tot wit gevlekt en maakt een overwegend
zilverbonte indruk. Komt het beste tot zijn recht
in een wat beschutte omgeving. De takken hmnen na de winter soms flink ingestorven ZIJn.
Bruikbaar voor speciale doeleinden zoals bloemisterij en plantenbakken. Er bestaat nogal wat
verwarring over de juiste naamgevmg gezten het
aantal synoniemen. Ook wordt hij soms verwar~
met 'Marble Queen'. De naam ~Marbled Wht~e
werd gegeven door Roy Lancaster in het Htlher
Arboretum. Hierbij waren Harry van de Laar en
Rinus Zwijnenburg aanwezig.
0 Prunus laurocerasus 'Mari'
(Dr. Józsa Miklós, Szombathely, Hongarije,
1986)

compact, breed opgaand.
.
elliptisch tot elliptisch-langwerptg,
iets gootvormig en licht gebobbeld, gitrumend
donkergroen (RHS-CC l39A), 8.3-9.8 cm lang
en 3-4 cm breed, bladtop spits tot afgerond, bladranden iets teruggerold en gaafrandtg; bladsteel 0.9-1 cm.
BLOEMEN: in korte opstaande trossen van ca. 5
cm; bloeitijd vrij vroeg, met nabloei eind augusGROEIWIJZE:
BLADEREN:

' Mano' geldt nog steeds als een belofte vanwe~e
de aparte habitus in combinatie met het moote
blad. Het aanvankelijk rode tot bronskleunge
blad krijgt later een mooie, donkergroene kle~r
met een blauwgroene onderzijde. 'Mano' gro~~t
op een beschaafde manier ongelijk, wat een btJ.~
zondere uitstraling geeft. Inctdenteel vallen btj
het opkweken jonge planten in het geheel weg
en treedt er bij oudere planten taksterfte op. Dtt
heeft misschien te maken met het gegeven dat
'Mano' slecht tegen "natte voeten" kan en een
hekel heeft aan sterk wisselende grondwaterstanden. Dit verklaart tevens het feit dat genoemde klachten op de ene plaats wel en op de andere niet voorkomen. Voorlopig krijgt 'Mano' het
voordeel van de twijfel.

s Prunus laurocerasus 'Marbled White' (HiJlier & Sons, Winchester, Engeland, 1986)
(foto p. 162)
syn. Prunus laurocerasus 'Castlewellan'

tus.

rond, 6.5-8.7 mm; steellengte
mm, l vrucht per steel; rijke vruchtdracht
VRUCHTEN:

45
-

'Mari' is een mooie, volle plant met eenhoo~te
en breedte die ongeveer aan elkaar gehjk ZIJn.
De plant lijkt echter te veel op bestaa~de cultt' .om als
vars zo als.. 'Nana' en ' Rudolf Btlleter
.
verbetering van de bestaande _cultivars _m aanmerking te komen. In HonganJe werd rmm 20
1.aar ge 1eden een "compleet" sorttment Prunus
·lek ld
laurocerasus voor de lokale marktontwt e
omdat contact met het westen _moetltjk was. Logisch dat er overlappingen ZIJ_n. Gelu_kktg. hebben de selecties van Dr. Mtklos en Dr. Batabtts

Dendraflora nr 36 1999
Dendraflora nr 36 1999

99

ook verbeteringen opgeleverd. Het blijft overigens zeer belangrijk dat hobbyisten en veredelaars het bestaande sortiment en de markt kennen, willen zij werkelijk iets aan het sortiment
willen toevoegen.
P. laurocerasus Mercurius: P. laurocerasus

'Bokramer'
P. laurocerasus 'Maurice': P. laurocerasus

'Mischeana'
o Prunus laurocerasus 'Miky'
(Dr. E. Barabits, Sopron, Hongarije, voor 1984)
syn. Prunus laurocerasus 'Edith'
breed opgaand, compact, matig hoog.
langwerpig-lancetvormig, licht gootvormig, glimmend, donkergroen (RHS-CC
139A), 6.5-8.5 cm lang en 1-1.8 cm breed, bladtop zeer spits, bladranden grof gezaagd; bladsteel 0.8-1 cm.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 8 cm;
bloeitijd vroeg.
VRUCHTEN : niet gezien.
GROEIWIJZE:

BLADEREN:

'Miky' heeft een heel apart uiterlijk. De smalle,
grof gezaagde en heel karakteristieke bladeren
zorgen hiervoor. De compacte groeiwijze en de
matige hoogte versterken dit beeld. 'Miky zou
zeker een aanvulling op het sortiment geweest
zijn, ware het niet dat hij terugloopt. Soms verschijnen er opeens grote, veel minder sterk getande bladeren. Ook heeft de plant soms last van
taksterfte. Dit maakt dat de plant alleen interessant is voor een verzamelaar.

*Prunus laurocerasus 'Mischeana'
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1898)
syn. Prunus laurocerasus 'Maurice'
Prunus laurocerasus var. rufescens
Prunus laurocerasus ' Schipkaensis
Mischeana '
Prunus laurocerasus ' Spaethii'
GROEIWIJZE: breed, met vrijwel horizontaal
groeiende takken.
BLADEREN: breed elliptisch, gootvomüg, jonge
blad gebobbeld, glimmend, donkergroen (RHSCC 139A), 9.5-10.5 cm lang en 3.7-4.5 cm
breed, bladtop afgerond tot spits, bladranden iets
teruggerold, aan de top onregelmatig gezaagd;
bladsteel1-1.5 cm.
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BLOEMEN: in halflange opstaande trossen van ca.
9 cm; bloeitijd vrij laat, met rijke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN : regelmatig gevormde ronde vruchten, doorsnede 8.1-9.1 mm; steellengte 5-6 mm,
meestal 1 per steel; rijke vruchtdracht

Deze brede, horizontaal groeiende Prunus met
enkele schuin omhoog stekende takken, blijft het
goed doen in het sortiment. Omdat 'Cherry
Brandy' en 'Bokramer' als sterkere concurrenten op de markt zijn gekomen gaat dit voor 'Mischeana' ten koste van een ster.
'Mischeana ' kan op sommige plaatsen wat hoger
dan 100 cm worden. In strenge winters kan aanzienlijke schade aan het blad ontstaan.

**

Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'
(Wells Nursery, Mount Vernon, Washington,
USA, 1967) (foto p. 163)
GROEIWIJZE :

langzaam groeiend, breed, zeer

laag.
BLADEREN : langwerpig tot elliptisch, gootvormig, glimmend, donkergroen (RHS-CC 147A),
8.7-11.3 cm lang en 3-4.1 cm breed, bladtop afgerond, bladranden iets teruggerold, zeer fijn gezaagd; bladsteel 0.9-1.2 cm.
BLOEMEN: niet gezien.
VRUCHTEN: niet gezien.

Dit is een dwerg in het sortiment Laurierkersen.
De langzame groei en geringe hoogte maken
deze plant wat minder geschikt voor het openbaar groen. Vakken die niet snel sluiten, nodigen
uit om doorheen te lopen met schade als gevolg.
Verder breed toepasbaar op alle plaatsen waar
genoemde eigenschappen juist wel op prijs gesteld worden . 'Mount Vernon' werd in 1970
door C. Verboom uit de Verenigde Staten meegenomen. Hij is in 1982 door K.W. Verboom te
Boskoop in de handel gebracht nadat de plant in
1980 met een ' Getuigschrift van Verdienste '
werd bekroond. De keuringscommissie onderstreepte de waarde van deze plant nog eens met
het toekennen van twee sterren.

o Prunus laurocerasus 'Nana'
(Herkomst niet gezien)
syn. Prunus laurocerasus ' Selectie uit Van Nes'
vrij compact, breed opgaand.
elliptisch tot langwerpig, gebobbeld,
glimmend, donkergroen (RHS-CC 136A), 9.312.7 cm lang en 3.3-4.1 cm breed, bladtop toeGROEIWIJZE :
BLADEREN:

gespitst, bladranden teruggerold, gaafrandig en
opvallend gegolfd; bladsteel 0.8-1.4 cm.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 9 cm;
bloeitijd middelvroeg; bloemen vaak verscholen
tussen blad.
VRUCHTEN : eivormig, doorsnede 7.5-8.7 mm;
steellengte 5-8 mm; matige vruchtdracht
Deze compact opgaande vorm heeft mooi donkergroen blad en lijkt enigszins op 'Van Nes '.
Wat gekeurd is onder ' Van Nes Select' of ' Selectie uit Van Nes ' blijkt hetzelfde te zijn.
Omdat deze plant inmiddels is overtroffen door
anderen (met name 'Van Nes'), kan deze vervallen.

P. laurocerasus Olympus: P. laurocerasus
'Bokralym'

*** Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
(H.A. Hesse, Weener-Ems, Duitsland, 1940)
(foto p. 160)
compact, breed opgaand, met
schuin omhoog groeiende takken.
BLADEREN: langwerpig tot lancetvormig, opvallend gootvormig, glimmend, donkergroen
(RHS-CC 139A), 9-11.8 cm lang en 3-3 .9 cm
breed, bladtop toegespitst, bladranden teruggerold, jonge blad gaafrandig, oudere blad aan de
toppen gezaagd.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 8 cm;
bloeitijd laat, met rijke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN : ovaal en puntig toelopend, 9-12 mm;
steellengte 7-8 mm; matige vruchtdracht
GROEIWIJZE :

Dit is een cultivar die tot het ' ijzeren' sortiment
behoort. 'Otto Luyken' is gemakkelijk te herkennen aan de specifieke vorm. Het is één van
de laagste cultivars, die breed uitgroeit zonder
echt horizontaal te groeien. Daarnaast zijn de
glimmende donkergroene bladeren smal en opvallend gootvormig. Een nadeel is dat na de vaak
rijke bloei, de uitgebloeide trossen, soms met
wat vruchten eraan, de plant een rommelig uiterlijk geven. Dit euvel geldt overigens voor bijna
alle Laurierkersen die hebben gebloeid. Verder
loopt de plant in de winter soms schade aan het
blad op maar herstelt zich hier in de regel goed
van. Zeer aanbevolen vanwege de brede toepasbaarheid.

* Prunus laurocerasus 'Piri'
(Dr. Józsa Milós, Szombathely, Hongarije,
1986) (foto p. 161)
laag, compact en breed.
elliptisch, iets gootvormig, bovenzijde mat, donkergroen (RHS-CC 147A), 6.8-8.2
cm lang en 2.5-3 cm breed, bladtop toegespitst,
bladranden slechts zeer weinig teruggerold,
gaaf; bladsteel 0.6-0.8 cm lang.
BLOEMEN: in zeer korte trossen van ca. 4 cm;
bloeitijd vrij vroeg, met nabloei tot eind augustus; bloeit in de regel rijk.
VRUCHTEN : vrij groot, 6.9-10.7 mm in doorsnede, steellengte 4-5 mm.
GROEIWIJZE :
BLADEREN:

Een klein compact struikje. De habitus is omgekeerd schotelvormig met donkergroene eivormige bladeren. De plant is betrekkelijk nieuw in het
Nederlandse sortiment, geschikt voor de particuliere tuin, apart of in groepen en als potplant
voor terras of balkon.

** Prunus laurocerasus 'Polst~r'
(Dr. E. Barabits, Sopron, Hongarije, voor 1984)
syn. Prunus laurocerasus 'Pillow '
breed, compact en relatiefplat
elliptisch tot elliptisch langwerpig,
gootvormig, glimmend, donkergroen (RHS-CC
l47A), 9.5-11.5 cm lang en 3.3-5 cm breed,
bladtop afgerond-toegespitst, bladranden teruggerold, bovenste helft gezaagd; bladsteel 1.4-1.6
cm lang.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 7 cm;
bloeitijd vrij laat, met nabloei in augustus-september; matig bloeirijk.
VRUCHTEN: niet gezien.
GROEIWIJZE:

BLADEREN :

Van de zes Laurierkersen die indertijd door Jo
en Maarten Bömer in Hongarije zijn gekocht bij
Dr. E. Barabits, is 'Polster' de hoogst bekroonde. Deze platgroeiende en kussenvmmende
plant lijkt oppervlakkig bekeken een s?eller
groeiende uitvoering van 'Mount Vernon . D1t
maakt hem zeer geschikt voor het openbaar
groen. 'Polster' groeit plat met enkele schuin opgaande takken. Van bovenaf gezien is h~t net of
er gelijkmatig kussentjes naast elkaar ZIJD neergelegd, dit in tegenstelling tot ' Mount Vernon ' ,
die van bovenaf een veel strakkere mdruk maakt.

P. laurocerasus 'Pillow': P. laurocerasus 'Polster'
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**Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'
(A. J. Reynvaan, Velp, Nederland, voor 1913)
(foto p. 163)
syn. Prunus laurocerasus ' Schipkaensis'
relatief smal opgaand, compact.
langwerpig, iets gootvormig, iets
glimmend, donkergroen (RHS-CC 139A), 1013.5 cm lang en 3.3-4.5 cm breed, bladtop spits,
bladranden iets teruggerold, soms licht gegolfd,
jonge blad gaafrandig, het oudere blad soms iets
gezaagd; bladsteel 1.2-1.6 cm lang.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 9 cm;
bloeitijd middelvroeg; rijkbloeiend.
VRUCHTEN: eivormig, 7-8.3 mm in doorsnede;
steellengte 4-7 mm, 1 vrucht per steel en matig
vruchtdragend.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een oudgediende die goed stand houdt.
' Reynvaanii' is een betrekkelijk smal opgaande
cultivar die eruit ziet als een dichte, gesloten
zuilvorm. Verdient het om als haagplant veel
meer gebruikt te worden. Bij de meeste mensen
overheerst kennelijk het beeld van een brede
plant met schuin opgaande takken. De plant is
ook als betrekkelijk slanke solitair aan te bevelen.

* Prunus Iaurocerasus 'Rotundifolia'
(Billard & Barre, Fontenay-aux-Roses,
Frankrijk, 1865)
zeer fors, breed opgaand.
elliptisch tot (omgekeerd) eirond,
glimmend, donkergroen (RHS-CC 13 7A), vaak
zijn de bladeren in de groeitoppen lichter van
kleur, 11.5-15.4 cm lang en 5-6.8 cm breed,
bladtop afgerond met spitse punt, bladranden gezaagd en teruggerold; bladsteel 1.3-1.5 cm.
BLOEMEN : in zeer lange trossen van ca. 13 cm;
bloeitijd vrij vroeg.
VRUCHTEN: niet gezien.

Hieronder zijn selecties van het proefstation uit
Lunderskov, Denemarken, waarvan 'Prutondi'
op dit moment de bekendste is. De nieuwe selecties hebben over het algemeen iets donkerder
blad en lijken wat beter bestand tegen meeldauw. In een mogelijk vervolgonderzoek zullen
deze cultivars nader bekeken worden. De winterhardheid van ' Rotundifolia' is zeer matig.

s Prunus Iaurocerasus 'Rudolf Billeter'
(C. Frikart, Stäfa, Zwitserland, 1962) (foto p.
164)
breed opgaand fors.
langwerpig-lancetvormig, glimmend
donkergroen (RHS-CC 147A), 6.5-8.5 cm lang
en 1.5-2.5 cm breed, bladtop toegespitst, vaak ver
naar achteren gebogen, bladranden duidelijk teruggerold en grof gezaagd; bladsteel 0.8-l.l cm.
BLOEMEN: in zeer lange trossen van ca. 12 cm;
bloeitijd middelvroeg.
VRUCHTEN: niet gezien.

'Rotundifolia' is waarschijnlijk de meest bekende en wijdst verbreide Laurierkers voor gebruik
als haagplant De schaduwzijde van deze naamsbekendheid is dat betere alternatieven niet aan
bod komen. Regelmatig kan vastgesteld worden
hoe lastig het is om verbeteringen in de markt te
zetten. In dat geval kan gekozen worden voor
een heel andere cultivar, wat na het lezen van dit
rapport niet al te moeilijk mag zijn. Is men toch
aan ' Rotundifolia' gehecht dan zijn er een aantal
sterk gelijkende, nieuwe cultivars op de markt.
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* Prunus laurocerasus 'Schipka Holland'
(uit de Nederlandse kwekerijen, 1970) (foto p.
162)
syn. Prunus laurocerasus 'Schipkaensis
Holland'

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

'Rudolf Billeter is een forse, opgaande struik.
Het smalle, glimmende grof gezaagde blad en
het geelgroene jonge hout zijn opvallend. Het
bovenste deel van de plant is nogal doorzichtig
en levert als totaalbeeld een speciaal effect op.
Op plaatsen waar men massa en luchtigheid wil
combineren het proberen waard.

P. laurocerasus var. rufescens: P. Iaurocerasus
'Spaethii'

GROEIWIJZE :

BLADEREN:

veren die te goeder trouw af. Uit oogpunt van
soortechtheid vervelend maar u bent er niet
slechter mee af. Bij nadere beschouwing is gekozen voor ' Schipka Holland' en kan ' Schipkaensis' rustig uit het sortiment verdwijnen, niemand mist hem.

o Prunus Iaurocerasus 'Schipkaensis'
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1889)
breed opgaand, vrij laag.
breed elliptisch tot langwerpig, licht
gootvormig, iets glimmend, donkergroen (RHSCC 139A), 9.6-12.8 cm lang en 3.3-4.2 cm
breed, bladtop spits en naar beneden gebogen,
bladranden gaaf, soms aan de top iets gezaagd en
iets omgebogen; bladsteel 0.8-1.5 cm.
BLOEMEN: in lange opstaande trossen, aan het
einde van de tros groeit vaak een rozet van kleine blaadjes; bloeitij d mei-juni, met rijke nabloei
in augustus-september.
VRUCHTEN : rond tot iets puntig, 7.5-9 mm in
doorsnede; steellengte 9- 12 mm, 1 vrucht per
steel.
GROEIWIJZE:
BLADEREN :

Wat als ' Schipkaensis' ontvangen is bleek bijna
allemaal ' Schipka Holland' te zijn. De meeste
kwekers hebben dus de verkeerde cultivar en Ie-

breed spreidend tot opgaand.
langwerpig tot smal elliptisch, iets
gootvormig, meestal de grootste breedte boven
het midden, iets glimmend, donkergroen (RHSCC 147A), 9-11 cm lang en 2.5-3 cm breed,
bladtop spits, naar achteren gebogen, bladranden
teruggerold, gezaagd (vooral de bladeren onderin de plant); bladsteel l.l-1.5 cm.
BLOEM EN: in korte trossen van ca. 6 cm; bloeitij d
vrij laat, met rijke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN: onregelmatig gevormd, doorsnede
4.5-8.5 mm; steellengte 5-8 mm, meestal 1
vrucht per steel, als er twee bij een staan is er altijd 1 kleiner; weinig vruchten dragend.

GROEIWIJZE:
BLADEREN :

' Schipka Holland' is een brede, matig hoge, niet
al te krachtig groeiende plant die zich vaak wat
ongelijk ontwikkelt. De jonge takken zijn geelgroen van kleur en de bloemknoppen zijn duidelijk zichtbaar. De winterhardheid is goed. Wel is
de plant gevoelig voor hagelschotziekte.

** Prunus Iaurocerasus 'Schipkaensis
Macrophylla'
(G.D. Böhlje, Westerstede, Duitsland, 1940)
(foto p. 159)
breed opgaand, fors.
elliptisch tot langwerpig, iets bobbelig, glimmend, donkergroen (RHS-CC 139A),
10-11.5 cm lang en 3-4.7 cm breed, bladtop toegespitst en naar achteren omgebogen, bladranden
teruggerold en licht gezaagd; bladsteel 1-1.8 cm.
BLOEMEN: in lange trossen van ca. 10 cm lang;
evenals bij ' Schipkaensis' groeien er aan het
eind van de trossen kleine blaadjes; bloeitijd
middelvroeg, met nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN: eivormig, 8.5-9 mm in doorsnede;
steellengte 8-12 mm; draagt meestal weinig
vruchten.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Het mooie, donkergroene glimmende blad is het
eerste wat opvalt. 'Schipkaensis Macrophylla' is
een snel groeiende, losse plant die prima winterhard is en weinig last van ziekten heeft. Op
plaatsen waar voldoende ruimte is zou hij meer
aangeplant moeten worden. Wordt vanwege de
vorstresistentie veel naar de noordelijke en oostelijke landen geëxporteerd.

P. laurocerasus ' Schipkaensis Holland': P. lauroeerasus 'Schipka Holland'
P. laurocerasus 'Schipkaensis Mischeana': P.
laurocerasus 'Mischeana'
P. laurocerasus 'Schipkaensis Reynvaanii' : P.
Iaurocerasus 'Reynvaanii
P. laurocerasus 'Schipkaensis Zabeliana': P.
laurocerasus 'Zabeliana'
P. laurocerasus ' Spaethii': P. Iaurocerasus
'Mischeana'

*** Prunus laurocerasus 'Van Nes'
(P. Van Nes Azn., Boskoop, Nederland, 1935)
(foto p. 157)
syn. Prunus laurocerasus var. laurifolia
compact, matig hoog, breed.
elliptisch tot langwerpig, licht gootvormig, glimmend, donkergroen (RHS-CC
139A), 8-9.5 cm lang en 2.8-3.6 cm breed, bladtop afgerond met spitse top, bladranden teruggerold en gaaf; bladsteel 1.3-1.5 cm.
BLOEMEN: in halflange trossen van ca. 9 cm;
bloeitijd laat, met rijke nabloei in augustus-september.
VRUCHTEN : regelmatig rond tot iets puntig, 7.58.5 mm in doorsnede; steellengte 3-5 mm; rij ke
vruchtdracht

GROEIWIJZE :
BLADEREN:

Goede wijn behoeft geen krans. Hoewel aan
deze cultivar zowel in het keuringsrapport van
1970 als in dit keuringsrapport 3 waardesterren
werden toegekend, is 'Van Nes' bij de gebruikers nog steeds ondergewaardeerd. De ~eunn
gen geschieden door mensen uit de pra~t!J k, dus
daar kan het ook niet aan liggen. Hopelijk putten
ontwerpers moed en inspiratie uit dit soort artikelen om wat "nieuws" toe te passen. Deze cultivar valt op door het mooie donkergroene, gezonde blad. De plant maakt bovenin een losse
indruk door licht doorschietende takken. Van
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onderaf vult hij echter goed op zodat toch een
gesloten geheel ontstaat. Werd door onze collega keurmeesters van de RHS uit Engeland als
beste van hun keuring beoordeeld en verdiende
een "Award of Garden Merit ".
P. laurocerasus 'Variegata': P. laurocerasus

'Marbled White'
*Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1898) (foto p. 164)

syn. Prunus laurocerasus 'Schipkaensis
Zabeliana'
breed spreidend, laag.
langwerpig-lancetvormig, licht gootvormig, iets glimmend, donkergroen (RHS-CC
139A), 8.5-15.5 cm lang en 2-3.5 cm breed,
bladtop toegespitst, bladranden teruggerold en
gaaf; bladsteel 0.5-1 cm lang.
BLOEMEN: in korte trossen van ca. 5 cm; bloeitijd
middelvroeg, met een rijke nabloei in augustusseptember.
VRUCHTEN: enigszins eivormig, 7-8.3 mm in
doorsnede; steellengte 8-9 mm, altijd 1 vrucht
per steel.
GROEIWIJZE:

BLADEREN:

Niet gekeurde cultivars
Hier worden de cultivars vermeld die nieuw zijn
maar niet lang genoeg beoordeeld konden worden of niet beschikbaar waren. Van de cultivars
die alleen in de literatuur voorkomen en naar alle
waarschijnlijkheid niet meer in cultuur zijn is
onder aan een apart lijstje opgenomen
Prunus laurocerasus 'Barmstedt'
(H. Hachmann. Barmstedt, Duitsland)
Brede, lage, goed gevulde struik. Bladeren donkergroen, glanzend, met lichte golf in de bladranden. Goed winterhard en weinig gevoelig
voor hagelschot ziekte. Zou voor een grove
'Otto Luyken' kunnen doorgaan.
Prunus laurocerasus 'Baumgärtner'
(Silvanus, Tertöszentmiklos, Hongarije)
Deze planten zijn te kort gekeurd om een oordeel te geven. De opgeplante struiken hebben
veel weg van 'Schipka Holland'
Prunus laurocerasus 'Camelliifolia'
(190 1)
syn. Prunus laurocerasus 'Camelliaefolia'
Prunus laurocerasus 'Camellifolia'

Deze plant is jarenlang onbetwist de beste,
breeduit groeiende cultivar geweest, en wordt
Krachtig opgaande struik, tot 3 meter hoog. Blaook nu nog in grote aantallen gebruikt. De keuze
deren smal, elliptisch, met ingerolde bladranden.
in breed spreidende planten is echter de laatste
De plant lijkt inderdaad wel iets op Camel/ia
jaren fors is toegenomen en er komt nog meer!
japonica.
Bij het opzetten van de collectie is stek
'Zabeliana' is een bescheiden groeier. De plant
gemaakt
en
uitgeplant maar dit was na de winter
groeit wat warrig en gedraaid wat veroorzaakt
allemaal dood. Is als grote plant wel voldoende
wordt door verschillende takstanden op één
winterhard. Schijnt in Engeland nog veel voor te
plant. Na de soms uitbundige bloei geven ook
komen.
hier de uitgebloeide, opstaande trossen een rommelig aanzien. Als er een Laurierkers gevonden
Prunus laurocerasus 'Forest Green'
wordt die, met behoud van goede eigenschap(Cedar Lane Farm Inc., Madison, USA)
pen, na de bloei mooi opschoont of een steriele
Compact, vrij hoog groeiende vorm met donkerplant dan zou dat een waardevolle aanvulling begroen, glimmend, naar achter omgekrulde bladetekenen. 'Zabeliana' is goed winterhard.
ren en met duidelijk zichtbare nerven. De plant
groeit
breed uit met takken die schuin omhoog
Vervolg op deze keuring
staan.
De
plant is voldoende winterhard. Er is tot
Omdat er de laatste jaren nogal wat nieuwe culnu
toe
geen
hagelschotziekte waargenomen.
tivars op de markt verschenen zijn en er nog enDeze plant is afkomstig van het New York State
kele goede cultivars aankomen heeft de HoofdArboretum, USA, en staat bij Darthuizer Boomkeuringscommissie van de KVBC besloten om
kwekerijen BV te Leersum.
over enkele jaren dit sortiment nogmaals te keuren. Hierbij zal tevens een opplant op zand- en
Prunus laurocerasus 'Goldglanz'
op veengrond worden gemaakt.
(H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland)
Een mutant van ' Schipkaensis Macrophylla',
met aan de zonzijde goudgeel getinte bladeren,
hetgeen vooral in de winter tot uitdrukking
104

komt. Vrij niemye Duitse cultivar. Kan toegepast worden in winterbakken.

De plant is bodembedekkend, winterhard en gezond.

Prunus Iaurocerasus 'Greenpeace'
(W. H. Kromhout, Ede, Nederland, 1983)
Breed opgaande struik, met grote donkergroene
bladeren, iets smaller dan ' Rotundifolia'. De
groeiwijze lijkt meer op die van P. laurocerasus
'Caucasica' (foto p. 158).

Prunus Iaurocerasus 'Prutondi'
(P. 0. S. Lunderskov, Denemarken)

Prunus Iaurocerasus 'Kiári'
(Dr. Józsa Miklós, Szombathely, Hongarije,
1986)
Breed groeiende struik met glanzend, lichtgroen
blad. De cultivar is gezond, winterhard en groeit
goed. Kan gebruikt worden als bodembedekker
of in vakken.
Prunus Iaurocerasus 'Prucol'
(P. 0 . S. Lunderskov, Denemarken)
Het Planteopfermeringsstationen in Lunderskov,
ofwel het Deense proefstation heeft bij een aantal kwekers en botanische tuinen in Denemarken
het aanwezige sortiment verzameld. Daaronder
waren ook enige zeer goede planten die niet tot
een bepaalde cultivar behoorden. Deze zijn benaamd en uitgegeven. 'Prucol' werd onder de
naam ' Colchica' ontvangen. P. laurocerasus
' Prucol' groeit krachtig met breed uitgaande takken. Bladeren 9-12 cm lang en 4-5 cm breed,
enigszins op 'Mischeana' gelijkend. Goed winterhard maar kan als jonge plant toch flink terug
vriezen.
Prunus Iaurocerasus 'Prufon'
(P. 0 . S. Lunderskov, Denemarken)
Recht opgaande, dicht vertakte, spreidende
groeiwijze. Bladeren breed elliptisch, 7-10 cm
lang en 2-3 cm breed, donkergroen. Na 10 jaar is
de plant 2 m hoog en 1.5 m breed. In mildere klimaten wordt de plant tot 3 m hoog. De winterhardheid is uitstekend, in de strenge winters
midden j aren tachtig hebben ze nauwelijks geleden. Deze cultivar is een selectie uit een groep
benaamde en onbenaamde planten, die zowel uit
Deens kwekerijen als botanische tuinen afkomstig waren.
Prunuslaurocerasus 'Prusab'
.
(P.O.S. Lunderskov, Denemarken)
Dit is één van de klonen die in Denemarken m
cultuur was onder de naam P. laurocerasus 'Zabeliana' . Het wordt een brede, tot 1 m hoge
struik met dunne takken. De bladeren zijn glanzend, middelgroen, 10-15 cm lang en 3 cm breed.

syn. Prunus laurocerasus 'Prudonti'
Een selectie uit de verschillende (Deense) klonen onder de naam 'Rotundifolia'. Het is een
plant met een hoge, krachtig opgaande groeiwijze. Bladeren groot, breed, elliptisch, 11 -16 cm
lang en 5-8 cm breed, lichtgroen. Zou zich positief van 'Rotundifolia' moeten onderscheiden
wat betreft meeldauwgevoeligheid en winterhardheid.
Prunus Iaurocerasus 'Renlo' (Renault Ace)
(Pepinieres Renault, Gorron, Frankrijk, 1990)
Hoge, dichte struik van circa 2 meter hoog. Bladeren smal, glanzend, fijn getand en iets gootvormig gevouwen. Speciaal voor hagen.
De volgende cultivarnamen zijn zonder beschrijving gevonden in literatuur. Het zijn veelal oude
cultivars. Het is onduidelijk of deze nog m cultuur zijn.
'Angustifolia'
'Aureovariegata'
'Benardii'
'Bruantii'
'Caucasica Rotundifolia'
'Colchica'
' Compacta'
'Erect'
'Fiesseriana'
'Golden Splash'
'Green Marble'
'Holstein'
'Latifolia'
'Mariesii'
'Microphylla'
'Otinii'
'Paul Billeter'
'Pyramidalis'
'Roi des Taluds'
'Schipkaensis Compacta'
' Serbica'
'Taffs Golden Gleam'
'Toinny'
'Triomph de Bordeaux'
'Versaillensis'
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OVERZICHT VAN AANBEVOLEN
CULTIVARS PER GEBRUlKSGROEP

solitair, op rijen of in geluidswallen.
**
' Caucasica'
*
'Darts Good News'
'Herbergii '
***
s
'Magnoliifolia'
'Reynvaanii '
**
'Rotundifolia'
*

Groep 1: zeer lage cultivars
Hoogte tot 80 cm. Te gebruiken in tuinen, op
kerkhoven, of niet te kwetsbare vakken in parken of plantsoenen.
**
'Mount Vemon' *
'Piri'
*
'Polster' *
**

De met een * gemerkte cultivars hebben goede
bodembedekkende eigenschappen

OVERZICHT PRUNUS LAUROCERASUS

Groep 2: vrij lage cultivars

De resultaten van de nu gekeurde planten worden vergeleken met die uit 1970. Bij gezondheid
is, op basis van ervaringen gedurende de opplant
en literatuurgegevens, met plussen en minnen de
ziektegevoeligheid aangegeven. Verder is van
de nu zeven jaar oude planten de hoogte en
breedte opgemeten. Daarmee krijgen we een
goed beeld van de onderlinge verhouding omdat
de planten onder gelijke omstandigheden op
veengrond zijn gegroeid. Middels een getal is dit
in één oogopslag te zien.

Hoogte tot 100 cm. Te gebruiken in grote tuinen,
parken of plantsoenen, zowel in vakken als solitair.
'Bokramer' (Mercurius) *
**
'Mano'
*
s
'Marbled White'
'Mischeana' *
*
' Otto Luyken'
***

Groep 3: halfboge cultivars

1:
< 1:
> 1:
=

Hoogte tot 200 cm. Te gebruiken als haag, camouflage of geluiddemping. Toe te passen als
solitair, op rijen, in een geluidswal of in vakken.
**
' Bokralym' (Olympus)
***
'Cherry Brandy' *
**
'Etna'
s
'Rudolph Billeter'
*
' Schipka Holland'
**
' Schipkaensis Macrophylla'
** *
'Van Nes '
'Zabeliana' *
*

de plant is even hoog als breed
de plant is hoger dan breed
de plant is breder dan hoog

Van de gekeurde planten zijn er 9 hoger dan
breed en 26 breder dan hoog.
Graag wil de auteur enkele mensen bedanken
voor hun bijdrage aan dit artikel: Chris van Valburg die alle gekeurde planten opnieuw gedetermineerd heeft, Bastin Slappendel die gedurende
de looptijd van dit project veel gegevens heeft
verwerkt en Ronald Houtman voor zijn praktische adviezen.

Groep 4: hoge cultivars
Hoger dan 200 cm. Te gebruiken als hoge haag,
camouflage of geluiddemping. Toe te passen als
Cultivar
' BohalJ::m'
' Bohamer'
'Caucasica'
'Che!:!J:' Brandt
'Dar1' s Good News'
' Etna '
' Green Star'
'Greenman tie'
' Green Survival'
' Grüner Teeeich '
'Herbergii'
' Interlo'
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keuring

keuring

1999

1970

**
**

**
***
*

*

**
0
0
0
0

***
0

gezondheid

verh.
HXB

++
++
+
+
+
++

1.4
2.0
0.8
2. 1
1.2

+
+!-

*

++

1.3

1.1
1.5
1.0
3.0
l.3

3.6

Hoogte (H)

110
80
230
90
190
120
90
150
210
65
150
50

Breedte (B)

150
160
180
190
230
150
100
220
200
190
190
180

Cultivar
'Leander'
'Ma!Q!oliifolia'
'Mano'
'Marbled White'
'Mari'
'Mi~'

'Mischeana'
'Mount Vernon'
' Nana'
' Otto LuJ::ken'
' Piri '
' Polster '
' Prutondi'
' ReJ::nvaanii'
' Rotundifolia'
'Rudolf Billeter '
' Schie ka Holland'
' SchiQkaensis'
' Schiekaensis MacroQhJ::lla'
'Van Nes'
'Zabeliana'

keuring

keuring

1999
0

1970

*

gezondheid
+I-

verh.
HXB
1.1

+

0.8
1.5
0.9

+!+!+!+I-

0
0
0

1.1

**

++

+!+!-

***

*
*
**
***

0.9
2.4
2.9
1.2
1.6
2.0
2.2
0.9
0.8
0.9
1.2
1.6
1.5

*

***

++
++
+/-

1.8
1.8

**
0

***

**
**

**
0

**

+I-

*
0

**

+
+
+
+
+
++

+
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1.3

Hoogte (H)

140
220
80
90
140
160
80
35
130
100
40
65
220
140
220
170
140
120
150
110
90

Breedte (B)

150
180
120
80
150
140
190
100
150
160
80
140
190
110
200
200
220
180
200
200
160

Summary
From 1995 until 1999 the assortment of Prunus
laurocerasus was assessed by 1the valuationcommittee of the Royal Boskoop Horticultural
Society. Durings this time 38 plants have been
assessed, of which 21 have received a positive
valuation.
Befare the results of the assessment are given,
some other aspects are mentioned: (1) Introductions from Hungarian sources, (2) cooperation
with the RHS, (3) systematic, (4) geographical
distribution, (5) practical care, (6) practical
value, (7) cultivation and propagation and (8)
pests and diseases.
In this artiele two new cultivars are described:
P. laurocerasus 'Bokramer ' (Mercurius) and P.
lauracersus (Olympus).
At the end of the artiele a review is given of the
positive valuated cultivars which are divided
in fo 4 groups for practical use. Finally a table of
all the cultivars is given.

Zusammenfassung
Von 1995 bis 1999 wurde das Sortiment der Kirschlorbeeren von der Körungskommission der
K VBC beurteilt, teilweise in Zusammenarbeit
mit der Royal Horticultural Society.
Von den 38 angepjlanzten Selektionen bekamen
21 ein positives Urteil.
Jm Bericht werden zwei Sarten zum ersten Male
beschrieben. Es sind dies P. laurocerasus 'Bola-amer ' (Mercurius) und P. laurocerasus 'Bokralym' (Olympus) (Abbildung S. 168).
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