Buddleja davidii en hybriden
sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Ir. M.E.C.M. Hop
In Buddleja davidii zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest. Om het kaf van het
koren te scheiden is eerst een proef in Boskoop gedaan, die later ook nog in Europees verband
is opgepakt. De keuringsresultaten worden hier gepresenteerd. Tevens volgt een overzicht van
wereldwijd beschikbare Buddleja’s, waaronder meerdere veelbelovende nieuwigheden.

In Dendroflora 43 heeft al een kort artikel gestaan over Buddleja davidii, gebaseerd op een sortimentsopplanting bij PPO van 2004-2008. Van 2008-2011 is echter nog een uitgebreider sortiment
Buddleja getest als Euro-trial. Het sortiment is in diverse landen getest; de Nederlandse opplant
stond op het proefveld van PPO in Boskoop en is gekeurd door de KVBC. Hier volgen nu de soortbeschrijvingen plus de keuringsresultaten, gebaseerd op beide proeven in Nederland (in de volgende
Dendroflora volgt meer over de keuringsresultaten van andere landen).
De sortimentsproeven concentreerden zich op cultivars van Buddleja davidii, maar ook enkele
hybriden met een B. davidii voorouder deden mee. In Engeland deed de RHS mee aan de Euro-trial,
maar zij verzamelden daarnaast ook nog extra cultivars. Informatie daarover is opgenomen in de lijst
met “Niet gekeurde cultivars”. Er is in 1972 ook een Buddleja-keuring gepresenteerd in Dendroflora. De oude cultivars die daarin beschreven zijn hebben nu niet meer allemaal meegedaan in de
proeven; de nadruk lag op nieuw sortiment. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap
Tuinbouw.
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Hybriden
Behalve zuivere B. davidii cultivars zien we
steeds meer hybriden daarmee in het sortiment
verschijnen. De belangrijkste reden daarvoor
is de vraag naar steriele cultivars, die zich niet
uitzaaien. Buddleja davidii zaailingen groeien
goed op rotsen en kalkrijke grond, en kunnen
daardoor ook op vervallen muren in steden en
op spoorwegemplacementen tot een plaag uitgroeien, zoals in Engeland en de USA. In het
iets koelere Nederlandse klimaat verwildert de
plant ook, maar wordt niet als een groot probleem beschouwd. De favoriete stenige droge
groeiplaatsen van de plant komen bij ons vrijwel alleen voor in steden, en de plant verspreidt
zich nauwelijks in natuurgebieden, behalve in
mergelgroeven. In België staat de plant wel op
de “bewakingslijst”. In verschillende Amerikaanse staten is het verboden om fertiele B.
davidii te verkopen. Soorthybriden zijn vaak steriel, vandaar dat meerdere veredelaars daaraan
gewerkt hebben.
De bekendste soorthybride is B. ×weyeriana:
de kruising van B. globosa en B. davidii. Dit
is de enige hybride waarbij de hybrideaanduiding vaak gebruikt wordt in de naamgeving.
Hieronder bevinden zich verschillende geelbloeiende cultivars, die ook in Nederland aardig winterhard zijn. Bij de andere hybriden
beperkt men zich in de schrijfwijze meestal tot
Buddleja + cultivarnaam. Bijvoorbeeld voor de
vaak gemaakte kruising van B. davidii en B. fallowiana (zoals B. ‘Lochinch’) is geen hybridenaam in gebruik. Deze hybriden hebben vaak
opvallend grijsbehaard blad, blauwe bloemen
en een matige winterhardheid. Voor de kruising
B. lindleyana met B. davidii var. nanhoensis is
de naam B. ×luteolufaucia in gebruik, die van
toepassing is op de nieuwe Belgische cultivars
‘ILVOargus02’ (ARGUS VELVET) en ‘ILVOargus01’ (ARGUS WHITE). Voor handelsdoeleinden mag de hybridenaam ook worden weggelaten. Veel van de moderne cultivars hebben een
zeer complexe achtergrond, waarbij meerdere
soorten betrokken waren. Waarschijnlijk zal het
voor de handel in de toekomst meer zin hebben
om cultivargroepen te gaan maken, dan om vast
te houden aan een botanische indeling. Nuttige groepen voor een nieuwe indeling zouden
bijvoorbeeld de steriele cultivars en de compacte
cultivars zijn.
Winterhardheid en ziektes
Zeer veel soorten uit het geslacht Buddleja
komen voor in de (sub)tropen. Buddleja davidii en veel hybriden daarmee zijn echter voor

13. B. davidii verwildert gemakkelijk; zoals in deze
Limburgse mergelgroeve.

14. Verwelkingsziekte kan soms voorkomen.
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Nederland voldoende winterhard. De gebruikelijke manier voor deze planten om zich op de
winter voor te bereiden is, om het blad in het
najaar te laten vallen. In de bladoksels groeien
echter toefjes kleine, sterk behaarde blaadjes,
die wel de hele winter aan de plant blijven zitten. In het voorjaar groeien daaruit de nieuwe
takken, waarop zich later ook de bloemtrossen
ontwikkelen. Tijdens de proeven zijn er een
paar behoorlijk strenge winters geweest, met
temperaturen tot -15°C zonder sneeuwdek. Er
is wel een verschil tussen de cultivars te zien in
hun reactie. Goed winterharde cultivars hebben
alleen bevroren twijgtoppen, en lopen op de rest
van de takken weer uit. Gemiddeld winterharde
planten vriezen verder in, maar lopen wel op
de bovengrondse delen in het hart van de plant
weer uit. Bij matig winterharde planten bevroren
alle takken, maar liep de plant vanuit de wortels opnieuw uit. In dat geval worden er vaak
slechts enkele dikke hoofdtakken gevormd. De
bloempluimen die aan deze takken groeien zijn
vaak groter dan normaal, wel 30 cm of meer, en
de bloei start later dan normaal. Er waren maar
weinig planten die na de winter helemaal niet

meer uitliepen. Wat wel voorkwam, is dat er een
verwelkingsziekte (Phytophthora of Pythium)
optrad in door vorst beschadigde takken, waardoor de plant alsnog doodging. Dit is tegen te
gaan door de plant in het voorjaar te snoeien,
zodat alle door vorst beschadigde takken verwijderd worden. De enige andere aantasting
die voorkwam in de proef, waren bladaaltjes.
Een kenmerkend symptoom is, dat de hoofdnerf
van het blad halverwege een knik vertoont, en
het blad scheef verder groeit. Ook zijn vaak de
bloemtrossen misvormd. Ze lopen niet uit of zijn
veel kleiner dan normaal. Soms zijn ze vertakt,
maar dat heeft in dit geval dus geen genetische
achtergrond, zoals bij B. davidii ‘Dartmoor’.
Deze aantasting kan door goede bedrijfshygiëne
voorkomen worden. Enkele cultivars hadden
een zwak wortelgestel, waardoor ze bij harde
wind omwaaiden. Of dit gebeurde was ook sterk
standplaats-afhankelijk, dus dit is niet als een
cultivareigenschap opgenomen.
Vlindertelling
Zoals in het Buddleja- artikel in Dendroflora 43
is beschreven, zijn er per cultivar vlindertellin-

15. Cultivars met lilaroze bloemen trekken de meeste vlinders, zoals deze Kleine vos.
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gen uitgevoerd. Dit is ook in de zomer van 2009
gedaan, in de Euro-trial. De resultaten van deze
tellingen staan vermeld onder het kopje LOKKRACHT bij de plantbeschrijvingen. Alle Buddleja’s lokken vlinders, dus een slechte lokkracht
komt niet voor. Alleen wanneer er meerdere
voedselbronnen bij elkaar staan is wel te merken,
dat vlinders voorkeuren hebben voor bepaalde
planten. Consequent zeer goede vlinderlokkers
waren bijvoorbeeld ‘Autumn Beauty’, ‘Border
Beauty’, ‘Foxtail’ en ‘Potter’s Purple’. Maar niet
elk jaar scoorden dezelfde planten het best, en
ook de standplaats en het weer maken veel uit.
Als een Buddleja als een van de weinige uit de
proef bloeide, zoals de laatbloeiende ‘Autumn
Beauty’ en de vroegbloeiende ‘Border Beauty’,
kwamen alle vlinders in de buurt juist daar op
af. Bij middentijds bloeiende Buddleja’s hebben
de vlinders meer alternatieven om uit te kiezen.
De natuurlijke lilaroze kleur van Buddleja is
dan het aantrekkelijkst, maar ook op de andere
bloemkleuren komen vlinders af.
Veredeling
In Buddleja werd in het verleden al veel veredeld,
maar dit gebeurt nog steeds. Ook zijn er veel
toevalsvondsten gedaan, zoals interessante wilde
zaailingen of bonte sporten. Ook wanneer men
vrij bestoven zaad oogstte op een kwekerij met
meerdere kleuren Buddleja’s, kwamen er vaak
interessante nieuwe combinaties tevoorschijn.
Maar omdat er inmiddels zoveel cultivars zijn,
is men nu meestal aangewezen op gerichte kruisingen om nog echte verbeteringen te verkrijgen.
Een van de doelen is het verkrijgen van zuivere
kleuren. Voor echt roze hebben we cultivars als
B. davidii ‘Pink Delight’, en ook echt blauw
komt inmiddels aardig in de buurt, bijvoorbeeld
met B. ‘Ellen’s Blue’. Zuiver rood is veel moeilijker. Dat komt alleen voor in tropische Buddleja’s, die door vogels worden bestoven. Voor
vlinders is zuiver rood niet de aantrekkelijkste
kleur en andere insecten zien de kleur niet eens,
dus voor een B. davidii is het contraproductief
om rode bloemen te maken. Rozerood of wijnrood dat kan wel, zoals bij B. davidii ‘Summer
Beauty’, B. ‘Miss Ruby’ en B. ‘Miss Molly’.
Verdere wensen zijn compactheid en steriliteit,
waarin de afgelopen jaren veel vorderingen zijn
gemaakt. Er zijn nu ook zeer compacte cultivars die meerjarig als potplant kunnen worden
gebruikt. De enige eigenschap die veredelaars
nog niet hebben kunnen realiseren, is een Buddleja die zijn uitgebloeide bloemetjes laat vallen. De bruine, uitgebloeide bloemetjes blijven
zitten tot de vruchtjes gaan rijpen, en dat ziet er

niet mooi uit, ook al bloeit een jonger deel van
de tros nog. Dat is waarschijnlijk ook de reden
dat Buddleja vrijwel nergens professioneel als
snijbloem wordt gekweekt.
Veredelaars
In de jaren ´80 werd op het voormalige proefstation in Boskoop Buddleja veredeld door Ans
Heyting, Sofieke Bouma en assistent Leo Slingerland. Van B. davidii leverde dit bekende rassen op als ‘Nanho Blue’, ‘Nanho Purple’, ´Pink
Delight´, ‘Summer Beauty’ en ‘Pink Spread’.
Verder ook de hybride B. ‘White Ball’.
Elisabeth Keep van het East Malling Research
Station introduceerde rond 2003 de ENGLISH
BUTTERFLY serie. Deze planten hebben als merknaam Engelse vlindernamen, en cultivarnamen
als ‘Adokeep’, ‘Camkeep’ en ‘Pyrkeep’. Ze
vallen op door hun compacte habitus, gecombineerd met grote bloemtrossen in heldere kleuren. Voor Nederland is de winterhardheid soms
matig. Iets later heeft East Malling ook nog B.
davidii ´Gulliver´ geïntroduceerd.
In de jaren ´90 waren in de USA meerdere Buddleja veredelaars actief. Jon Lindstrom van de
universiteit van Arkansas werkte veel met tropische Buddleja´s, maar ook wel met B. davidii als
ouder. Hij probeerde vooral uit wat er mogelijk
is door met de ploïdieniveaus van de planten
te variëren. Hij ontwikkelde bijvoorbeeld de
triploïde B. ´Asian Moon´.
Michael Dirr en zijn studenten van de Universiteit van Georgia probeerden ook allerlei interessante combinaties uit, voor nieuwe uiterlijke
kenmerken, maar ook voor resistentie tegen mijten. Enkele voorbeelden van deze cultivars zijn:
B. ‘Attraction’, B. davidii ‘Bonnie´, B. ‘Silver
Frost’ en B. ×weyeriana ´Flower Power´ (syn.
´Bicolor´).
Peter Podaras ontwikkelde voor Cornell University een serie Buddleja’s, waarvan er veel
het resultaat zijn van soortkruisingen van B.
davidii met B. ×weyeriana of B. alternifolia. De
cultivarnamen van deze serie zijn steeds ‘Podaras..’, met een volgnummer op de plaats van
de puntjes. De planten worden vermarkt onder
de serienamen FLUTTERBY en FREE PETITE. Voor
verschillende planten uit deze serie is Europees
kwekersrecht aangevraagd, en die zullen in 2012
ook in Nederland in de handel komen.
Ook het ILVO in België maakte soortkruisingen
om steriele, compacte cultivars te verkrijgen. De
serienaam van deze cultivars is ARGUS.
Dr. Dennis Werner van North Carolina State
University (en het J.C. Raulston Arboretum)
is al zeker 10 jaar bezig met een uitgebreid
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Buddleja veredelingsprogramma. Hij gebruikt
soortkruisingen om doelen te verwezenlijken
als compactheid, steriliteit en nieuwe blad- en
bloemkleuren. Zijn cultivars zijn in Nederland
nog pas zo kort verkrijgbaar, dat ze niet in de
proeven hebben gestaan, maar cultivars als B.
´Blue Chip´, B. ´Miss Ruby´, en de nog nieuwere
B. ´Miss Molly´ zijn opvallende vernieuwingen.
De hele serie wordt vermarkt onder de serienaam LO AND BEHOLD!.
Naast de veredelaars op universiteiten en instituten hebben verschillende veredelingbedrijven en
kwekerijen eigen cultivars ontwikkeld. Bijvoorbeeld de Buzz serie van Thompson & Morgan en
de BLOOMTASTIC serie van Hines nurseries.
De Engelse nationale collectiehouders maken
ook eigen selecties, zoals Andrew Bullock van
the Lavender Garden in Gloucestershire, Peter
Moore van Longstock Park nurseries (o.a. B.
´Pink Pagoda´) en Anita Allen van Shapcott
Barton Estate.
In Nederland heeft de Zeeuwse kwekerij Ferdinandushof enkele eigen selecties, waaronder
‘Silver Lilac’ en ‘Foxtail’.

Keuringsresultaten
Voor deze beschrijvingen en waarderingen zijn
alle resultaten gebruikt, die verzameld zijn van
2004-2011, dus zowel uit de Boskoopse sortimentsproef, als uit de Euro-trial op locatie
Boskoop. Van 2005-2011 is jaarlijks gekeurd
door de KVBC.
*** = uitstekend
** = zeer goed
* = goed
s = voor speciale doeleinden
o = kan vervallen
AGM: Award of Garden Merit, aanduiding van
de RHS voor de beste cultivars uit het Engelse
sortiment.
PBR: plant heeft Europees kwekersrecht, en
mag zonder toestemming van de eigenaar niet
vermeerderd worden.
Bij de habitus staan vaak twee waarden genoemd
bij de planthoogte: de eerste is van een plant die
jaarlijks tot op circa 50 cm werd teruggesnoeid,
de tweede is van een niet gesnoeide plant.
Lokkracht: In 2005, 2006 en 2009 zijn bijna
wekelijks vlindertellingen verricht aan de planten in de proeven. Op basis van de waargenomen
aantallen zijn de cultivars ingedeeld in Lok38
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kracht matig, hoog of zeer hoog.
o B. davidii ‘Adokeep’ PBR (ADONIS BLUE)
(Elisabeth Keep, West-Malling UK, voor 2002)
HABITUS: 1,4-1,65 m hoog bij 1,85-2,15 m breed.
BLAD: grijsgroen, donkergroen, smal eivormig,
9-13 bij 3-3,5 cm, onderzijde wit-grijs behaard.
BLOEIWIJZE: 23 bij 4-5 cm.
BLOEM: violetblauw, donkerpaars (RHS 89C93A), donkergeel hart met witte ring, 9 mm lang
bij 7-8 mm breed.
WINTERHARDHEID: matig, na -15° takken bevroren; plant loopt vanuit de grond weer uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor taksterfte na
vorstschade.
LOKKRACHT: matig.
Een plant uit de English Butterfly Series,
genoemd naar vlinder Adonisblauwtje. Een
compacte plant die vrij laag en breed uitgroeit,
met grijze takjes. De plant kreeg een o omdat hij
rommelig en onregelmatig groeit, en er andere planten zijn met ongeveer dezelfde blauwe
bloemkleur.
o B. davidii ‘African Queen’
(Schoemaker, Boskoop, 1959)
HABITUS: breed opgaand, los, 2,0-2,5 m hoog bij
1,6 m breed.
BLAD: donkergroen tot middengroen, 18 bij 5,5
cm, oppervlak bobbelig, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 18-22 bij 5 cm, soms groter.
BLOEM: purperviolet-blauwviolet (RHS 83B),
hartje oranje, 6 mm breed bij 8 mm lang, middelsterk geurend; bloei eind juni tot in september, 7-8 weken, soms met nabloei.
VRUCHT: purper tot bruin.
WINTERHARDHEID: gemiddeld gevoelig voor
vorst, loopt wel weer uit.
LOKKRACHT: matig.
‘African Queen’ begint compact en uniform, iets
hoger dan breed, de habitus wordt later breder
en losser. Stengels iets purper getint. Heeft vrij
korte overhangende trossen. Overtroffen door
‘Black Knight’. Dit oude ras heeft niet in de
Euro-trial gestaan, maar wel daarvoor op het
proefveld in Boskoop.
s B. davidii ‘Autumn Beauty’
(Christine Yeo van Pleasant View Nursery, UK,
2001)
syn. B. davidii ‘Beijing’
B. davidii ‘Clive Farrell’
HABITUS: 1,65-2,5 m hoog bij 1,7-2,5 m breed.
BLAD: lancetvormig, 15-18 bij 3-3,5 cm, rand,
top toegespitst, vaak krom, voet wigvormig,
iets gootvormig gevouwen, onderzijde zwaar

behaard.
BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm, vrij goed gesloten, veel
zijtrossen aan de tak (pluim zelf niet vertakt).
BLOEM: blauwachtig roze (RHS 85A), hart geel
met wit ringetje, 12 mm lang bij 9 mm breed;
kroonlobben vrij lang, in het midden van de zijkanten naar beneden gekruld, top van de lobben
gespleten in het midden; bloeit zeer laat,.
WINTERHARDHEID: goed, liep ook na -15 °C weer
uit op de takken.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziektes gezien.
LOKKRACHT: zeer hoog.
De naam ‘Autumn Beauty’ is de oudste volgens de RHS. Hij werd ook ‘Beijing’ genoemd,
omdat daar het zaad vandaan komt. In het Buddleja-boek van Stuart wordt de cultivar ‘Clive
Farrell’ genoemd naar de ontdekker van de
laatbloeiende moederplant in China. De late
bloeitijd is eigenaardig binnen de soort B. davidii, maar de overige plantkenmerken passen wel
allemaal bij de soort; er wordt gediscussieerd
of dit mogelijk een nieuwe ondersoort is. De
bloemkleur is het standaard pastel paarsroze van
een wilde Buddleja, en ook de enorm grote wilde
habitus maakt deze cultivar niet bijzonder voor
tuinen. Maar er is geen enkele vlinderstruik die
zo laat bloeit als deze, en bij een mooi najaar is
de plant in augustus-september echt bedekt met
vlinders. Dat maakt hem heel interessant voor
vlindertuinen, om te combineren met vroeger
bloeiende cultivars. Voor deze toepassing krijgt
de plant een S.

* B. davidii ‘Black Knight’
(Ruys 1959)
HABITUS: opgaand, los, 1,7-2,5 m hoog bij 1,552,5 m breed.
BLAD: donkergroen tot middengroen, smal, 19
bij 6 cm, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 22 bij 5 cm, middelgroot, top vrij
spits.
BLOEM: zeer donker purper (RHS 89B), hartje
oranjerood, 5 mm lang bij 6 mm breed; bloei
vanaf begin juli, 6 weken.
WINTERHARDHEID: matig, komt na strenge vorst
uit de wortels weer op.
LOKKRACHT: matig.
Habitus rechtop, weinig vertakt, neigt tot uit
elkaar vallen; stengels lichtgroen. Een kleine
verbetering van B. davidii ‘African Queen’
(winterhardheid, bladkwaliteit, plantvorm). De
plant valt op oudere leeftijd vaak weg. De plant
stond alleen in de eerste proef soortecht. In de
keuring uit 1972 in Nederland kreeg de plant
twee sterren. Vanwege de bijzondere kleur, en
als verbetering van ‘African Queen’ krijgt deze
cultivar nog 1 ster. De habitus voldoet inmiddels
niet meer helemaal aan de eisen van de tijd, vandaar nu een ster minder. In Engeland heeft deze
plant een AGM, die in 2010 bevestigd werd.

16. B. davidii ‘Black Knight’

17. B. davidii ‘Blue Horizon’

* B. davidii ‘Blue Horizon’
(winner onbekend)
HABITUS: 1,8-2,3 m hoog bij 1,65-2,25 m breed.
BLAD: donkergroen, 19 bij 6 cm, oppervlak glan-
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zend, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: lang en slank, 27 bij 6 cm, soms
langer.
BLOEM: lavendelblauw (RHS 93B), hart oranje, 7
mm lang bij 10 mm breed; bloeit juli-augustus.
WINTERHARDHEID: goed, na -15 ° zijn de twijgtoppen bevroren, maar de takken binnenin lopen
weer uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziektes gezien.
LOKKRACHT: hoog.
Deze plant kreeg een ster vanwege de mooie
groeiwijze met licht overhangende takken en
de bloemkleur. De struik is wat grof, maar de
bloemtrossen zijn elegant en lang. De plant loopt
ook na een strenge winter tot een fors formaat
uit. In Engeland kreeg dit ras in 2010 een AGM.
** B. davidii ‘Border Beauty’
(Schiphorst, Wageningen, 1962)

B), hartje oranje, 14 mm lang bij 8-9 mm breed;
kroonslippen breed en naar beneden gekruld, het
hartje is van boven gezien vierkant, niet rond;
bloeit vroeg en lang, van midden juli tot in september (soms oktober), 7-8 weken met nabloei.
VRUCHT: roodbruin tot purper.
WINTERHARDHEID: matig, kwam na strenge winter
terug uit de grond.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft in proef tweemaal
taksterfte gehad.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Een vrij dichte struik met purper gestreepte stengels. Zeer rijk bloeiend, en de bloei start steeds
als een van de eerste Buddleja’s. Bij het woord
“border” stellen veel mensen zich een lage plant
voor, maar dat is dit ras niet. De plant is goed
vertakt, maar kan wel groot worden. De vroege
bloei en de aantrekkelijke vruchtjes zijn pluspunten, evenals het goede contrast tussen bloem
en blad. De plant kreeg nu 2 sterren, één meer
dan bij de keuring uit 1972.
o B. davidii ‘Burgundy’
(Hines nursery, Texas, USA)
HABITUS: opgaand, los en open, 1,8 - 1,7 m hoog
bij 1,5 - 1,6 m breed.
BLAD: middengroen, lancetvormig, 19 bij 6,5
cm, rand fijn gezaagd, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 20-35 bij 6 cm.
BLOEM: purperroze (iets rozer dan RHS 77a),
geel hart met dun wit ringetje erom, 10 mm lang
bij 10 mm breed; geur zwak; de meeste bloemen
met 5 kroonlobben; bloeit van eind juni tot in
september.
VRUCHT: donkerbruin.
WINTERHARDHEID: goed, na -15°C twijgtoppen
bevroren, struik loopt binnenin weer uit.
LOKKRACHT: hoog.
De stengels hebben bruine strepen en zijn iets
purper getint. Het ras zou donkerder blad moeten hebben dan normaal, maar in de proef viel
alleen op dat het jonge blad bronskleurig is in
plaats van groen. Lijkt op B. davidii ‘Royal Red’
maar de bloemkleur is paarser. Heeft geen mooie
plantvorm en soms vrij kleine bloemtrossen. Dit
ras heeft alleen in de eerste proef gestaan en de
beoordelingen waren maar matig.

18. B. davidii ‘Border Beauty’

** B. davidii ‘Camkeep’ (CAMBERWELL BEAUHABITUS: middelhoog opgaand, sterk vertakt, tot
2,6 m hoog.
BLAD: donkergroen tot middengroen, 15 bij 5,5
cm, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: lang, 30 bij 6 cm, vaak niet over de
hele lengte gesloten.
BLOEM: diep lila-paars (violet-paars) (RHS 81
40
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(Elisabeth Keep, East Malling research station)
HABITUS: 1,3-1,55 m hoog bij 1,6-1,9 m breed.
BLAD: middelgroen, 15 bij 5 cm, rand gezaagd,
top toegespitst, voet wigvormig, onderzijde grijs
behaard.
BLOEIWIJZE: over de hele lengte vertakte bloei-

19. B. davidii ‘Camkeep’ (CAMBERWELL BEAUTY)

20. B. davidii ‘Dartmoor’

wijze, daardoor enorm groot, tot 45 cm bij 25-30
cm. Latere trossen (op zijtakken) zijn vaak niet
vertakt.
BLOEM: roodpaars (RHS 82B), 10 mm lang bij 6
mm breed, kroonlobben gegolfd, licht geurend.
WINTERHARDHEID: gemiddeld, na -15 °C veel
schade, twijgtoppen doodgevroren. Blijft na
vorst kleiner dan normaal.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor takbreuk.
LOKKRACHT: hoog.
Een plant uit de English Butterfly Series,
genoemd naar vlinder Rouwmantel. De plant
is compact, geschikt voor kleine tuinen en als
jonge plant prima voor containerteelt. De eerste
bloemtrossen van deze plant zijn vertakt (als bij
B. davidii ‘Dartmoor’), en daardoor erg groot en
opvallend. Kreeg geen 3 sterren omdat de plant
het in het Nederlandse klimaat iets minder goed
doet dan in Engeland. Kreeg in Engeland in
2010 een AGM.

veel groter.
BLOEM: violetpaars (RHS 81C), hartje oranjegeel
met rood ringetje erom, 12 mm lang bij 8 mm
breed; bloeit van eind juli tot in september.
VRUCHT: bruin tot purper, niet aantrekkelijk.
WINTERHARDHEID: matig winterhard, komt na
strenge winters vanuit de grond weer op.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: kan taksterfte krijgen.
LOKKRACHT: hoog.
Stengels dik, met 4 ribben, jonge stengels wit
behaard. Een van de weinige cultivars met een
vertakte bloemtros, die daardoor enorm groot
kan worden. Takken hangen vaak over door het
gewicht van de bloemtrossen. Door de bijzondere bloemtrossen krijgt hij 2 sterren. Heeft in
Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd.

** B. davidii ‘Dartmoor’
(voor 1971, gevonden in Yelverton, Dartmoor,
Engeland)
HABITUS: fors, eerst plat en compact, later onregelmatig, 1,35-2,7 m hoog, breder dan hoog,
takken overhangend.
BLAD: donkergroen, lang en smal, 15 bij 3,5
cm, top vrij spits. Jong blad geelgroen, zwaar
behaard.
BLOEIWIJZE: vertakt, 24 bij 15 cm, maar soms

*** B. davidii ‘Dart’s Ornamental White’
(Darthuizer boomkwekerijen, 1986)
HABITUS: 1,45-2,5 m hoog bij 1,8 – 3,15 m breed.
BLAD: (donker)groen, smal elliptisch, 17 bij 5
cm.
BLOEIWIJZE: lang, 35-40 cm bij 6-10 cm.
BLOEM: wit, geel hartje, 10 mm lang bij 6 mm
breed; bloei vanaf begin juli, 6-8 weken met
nabloei.
VRUCHT: groen.
WINTERHARDHEID: matig, na strenge vorst plantschade, sommige planten vriezen dood.
LOKKRACHT: hoog.
Grote stevige plant, breder dan hoog, takken iets
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21. B. davidii ‘Dart’s Ornamental White’

overhangend, tak groen. Zeer rijk bloeiend met
goed gevormde witte pluimen. Maakt opvallend veel vruchtjes. Volgens de keurmeesters de
beste witbloeiende Buddleja.
* B. davidii ‘Dart’s Papillon Bleu’
(Darthuizer boomkwekerijen, 1987)
syn. B. davidii ‘Pixie Blue’
HABITUS: Vrij los, 2,0-3,0 m hoog bij 2,0-3,4 m
breed.
BLAD: donkergroen tot grijsgroen, 14 bij 4,5 cm,
bovenzijde licht behaard onderzijde sterk wit
behaard.
BLOEIWIJZE: dikke en zeer dichte pluimen, soms
kort maar kunnen heel groot worden, 24-40 cm
lang bij 10 cm breed, stompe top.
BLOEM: licht blauwpaars (RHS 92B), hartje geel,
12 mm lang bij 6 mm breed, geurt vrij sterk;
bloei start half juli, 6 weken.
VRUCHT: brons.
WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na vorst
takschade en groeiremming.
LOKKRACHT: hoog.
In de praktijk wordt in de cultivarnaam vaak
de Engelse schrijfwijze ‘Blue’ in plaats van het
Franse ‘Bleu’ aangetroffen, maar het Franse
woord is correct. ‘Pixie Blue’ bleek in alle eigenschappen identiek. Een grote, breed opgaande
42
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22. B. davidii ‘Dart’s Papillon Bleu’

struik, soms vrij los. Opvallend zijn de stompe
pluimen, die zeer dicht gevuld zijn met kleine
individuele bloemetjes. De bloemen hebben een
heel zachte pastelkleur. In Engeland meldt men
dat de plant niet te onderscheiden is van een
wilde Buddleja, maar dan heeft men mogelijk
een niet soortechte plant bekeken, want de dichte bloemtrossen zijn zeer karakteristiek.
** B. davidii ‘Dart’s Purple Rain’
(Darthuizer boomkwekerijen, 1987)
HABITUS: 1,45-2,2 m hoog bij 1,6-3,10 m breed.
BLAD: donkergroen tot middengroen, 21 bij 6,5
cm, oppervlak iets glanzend, onderzijde wit
behaard.
BLOEIWIJZE: 30 bij 7 cm.
BLOEM: paarsrood; helder violet (RHS 81A),
hartje oranje, 9 mm lang bij 7 mm breed; bloei
start begin juli, 7-8 weken met nabloei.
WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na vorst
takschade en groeiremming, plant loopt vanuit
de grond weer uit.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Relatief laag en breed, middelsterk groeiend; rond en dicht, zilverig behaarde twijgen.
Geschikt voor kleine tuinen. De bloemen ver-

kleuren tijdens het uitbloeien naar fletser paars.
Deze plant maakt weinig vruchtjes.
o B. davidii ‘Ecolonia’
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop)
HABITUS: breed opgaand, 2,2 m hoog bij 2,0 m
breed.
BLAD: middengroen, 14 bij 4,5 cm, onderzijde
wit behaard.
BLOEIWIJZE: 30 bij 8 cm.
BLOEM: lavendelblauw, lila (RHS 87B), hartje
geel, 13 mm lang bij 8 mm breed.
WINTERHARDHEID: goed winterhard.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: kan taksterfte krijgen.
LOKKRACHT: hoog.
Genoemd naar een ecologische wijk in Alphen
aan den Rijn, waarvan de bewoners deze Buddleja cadeau kregen bij de oplevering. Zeer
dichte struik, fijn vertakt, stengels sterk wit
behaard. Het meeste blad is klein en smal,
zoals bij B. davidii var. nanhoense. Een mooie
habitus, maar een weinig opvallende bloemkleur; lijkt sterk op die van wilde Buddleja. De
keuringscommissie vindt ‘Dart’s Papillon Bleu’
beter.

23. B. davidii ‘Dart’s Purple Rain’
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o B. davidii ‘Empire Blue’
(Good & Reese, USA, 1941)
HABITUS: Opgaand, 2,05-3,20 m hoog bij 1,6 m
breed.
BLAD: Middengroen, lancetvormig, 19 bij 7,5
cm, oppervlak dof, onderzijde licht wit behaard.
BLOEIWIJZE: 20-30 cm bij 4,5 cm, smal.
BLOEM: diep blauw tot paarsblauw (blauwviolet)
(RHS 94A), hartje oranjegeel; bloeit vanaf eind
juli, 6-8 weken.
VRUCHT: roodbruin.
WINTERHARDHEID: matig winterhard, na -15 °C
schade en groeiremming.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tijdens de proef 2 x taksterfte opgetreden.
LOKKRACHT: matig.
Goed vertakte sterke groeier, maar vaak los en
openvallend. Stengels groen, later donkerbruin.
Was de meest blauw bloeiende cultivar, maar
is ingehaald door ‘Ellen’s Blue’. De Engelse
AGM is in 2010 ingetrokken. Kreeg in Nederland in 1972 nog 2 sterren, maar nu een 0. Hij
groeit te los en valt vaak weg.
o B. davidii ‘Fascinating’
(Paul Schmidt, Youngstown, Ohio,1942)
HABITUS: Opgaand, dicht, 1,8-2,5 m hoog bij 2,1
m breed.
BLAD: Middelgroen, 18 bij 6,5 cm, onderzijde
licht wit behaard.
BLOEIWIJZE: 35 bij 8 cm.
BLOEM: Lila-roze, blauwroze (RHS 76A - 77
C), hartje oranje, bloem 6-8 mm lang bij 7 mm
breed; bloei start in juli, 5 weken met nabloei.
VRUCHT: eerst lichtgroen, later bruin.
WINTERHARDHEID: matig, komt na strenge vorst
uit de grond, of helemaal niet meer terug.
Ziektegevoeligheid: tijdens proef eerst taksterfte, later plant helemaal dood
LOKKRACHT: zeer hoog.
Sterk groeiend, stevig en vol, maar grof en
soms onregelmatig groeiend. Stengels dik, zilver behaard. Ook jong blad sterk behaard. De
bloemkleur van ‘Fascinating’ verbleekt nogal
bij verbloeien en de bloeiduur is kort. De lange
hangende pluimen worden in trosgrootte en
kleur overtroffen door ‘Pink Delight’. Daarom
kreeg het ras nu geen sterren meer, terwijl het er
in 1972 wel een kreeg.
o B. davidii ‘Foxtail’
(Ferdinandushof)
HABITUS: 1,5-2,0 m hoog bij 1,6-2,4 m breed.
BLAD: middelgroen, 16 bij 4,5 cm, rand fijn
gezaagd, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 35 bij 10 cm.
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BLOEM: licht paarsblauw (RHS 91A, verblekend
naar B of C), oranje hart, 10 mm lang bij 7 mm
breed, 4 kroonlobben, bijna gaaf.
WINTERHARDHEID: matig winterhard.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Struik breder dan hoog. Lijkt erg op ‘Dart’s
Papillon Bleu’, maar de pluimen zijn iets groter
en de individuele bloemetjes iets breder. De
keuringscommissie gaf ‘Foxtail’ een o vanwege
de te losse en open habitus. Het ras bleek echter
wel steeds tot de allerbeste vlinderlokkers te
behoren.
o B. davidii ‘Kalypso’
(H.J. Albrecht, Berlin 1972)
HABITUS: 1,6-2,5 m hoog bij 1,8 m breed.
Blad: donkergroen tot middelgroen,16 bij 5,5
cm, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 20-30 cm lang, vol en met stompe
punt.
BLOEM: violet (RHS 82B - 84A), oranje hart, 11
mm lang bij 7-10 mm breed; geur vrij sterk.
WINTERHARDHEID: USDA 6a, gemiddeld gevoelig. Na -15° vrijwel alle takken bevroren, maar
plant loopt vanuit de grond weer uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms last van taksterfte.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Een breed opgaande struik; oudere planten vallen soms open, sterk vertakt. Takkleur licht purper. Zeer dichte bloeiwijze, maar wel vrij klein
voor de grootte van de struik. Bloeit relatief
vroeg. De keuringscommissie vond ‘Kalypso’
niet bijzonder genoeg voor een ster.
o B. davidii ‘Les Kneale’
(Les Kneale, gevonden op het eiland Man)
HABITUS: 1,65-2,2 m hoog bij 1,6-310 m breed.
BLAD: geelgroen, tot 16 bij tot 5 cm, meeste blad
klein tot middelgroot. Opvallend goed zichtbare
zaagtandjes langs de rand.
BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm.
BLOEM: bleek paars, bijna wit (RHS 76D, iets
lichter), hart geel, 8 mm lang bij 6 mm breed,
4 vlakke en weinig ingesneden kroonlobben;
bloeit juli-augustus.
LOKKRACHT: hoog.
De bloemkleur is vaalwit; alleen met een echte
witte ernaast is te zien dat het eigenlijk heel
lichtpaars is. Opvallend zijn verder de zeer slanke bloemtrossen. De keuringscommissie vond
‘Les Kneale’ minder goed dan enkele andere
witbloeiende Buddleja’s.

* B. davidii ‘Markeep’ PBR (MARBLED WHITE)
(Elisabeth Keep, East Malling Research station)
HABITUS: sterk opgaand maar wel compact, tot
1,8 m hoog.
BLAD: middelgroen, 18 bij 7 cm, oppervlak iets
glanzend, alleen bij jong blad onderzijde grijswit behaard.
BLOEIWIJZE: tot 40 cm bij 7-9 cm.
BLOEM: wit, geel hart, kroonbuis zacht oranjeroze.
VRUCHT: groen.
WINTERHARDHEID: matig, na -15°C zijn de takken
dood; plant komt wel uit de grond weer op.
Ziektegevoeligheid: gevoelig voor takbreuk.
LOKKRACHT: matig.
De merknaam suggereert dat de plant wit
gemarmerd blad heeft, maar dat is niet zo; het
is de Engelse naam voor vlinder Dambordje.
Dit is het witbloeiende ras uit de English Butterfly series. De keuringscommissie is vooral te
spreken over de mooie compacte groei van deze
plant in pot of als jonge plant, en de rechtop
groeiende grote bloemtrossen. Als grote plant
vindt men hem minder dan B. davidii ‘White
Wings’, en ook de gevoeligheid voor vorst en
takbreuk beperken de score tot 1 ster.

* B. davidii ‘Nanho Blue’
(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk
groen, Boskoop,1978)
syn. B. davidii ‘Mongo’
B. davidii ‘Nanho Petite Indigo’
HABITUS: 1,7-2,2 m hoog bij 2,0-2,9 m breed.
BLAD: donkergroen of grijsgroen, smal, 13-15
bij 3 cm, onderzijde dicht wit behaard.
BLOEIWIJZE: 15 tot 35 cm lang bij 5,5 cm breed.
BLOEM: paarsblauw (RHS 88B - 90B), hartje
oranje, 7-11 mm lang bij 7-8 mm breed, randjes
kroonlobben iets gekroesd; bloeit vroeg; start
begin juli, 7 weken met nabloei.
WINTERHARDHEID: Goed. Loopt na strenge winter
op de takken en vanuit de grond weer uit.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Een selectie uit B. davidii var. nanhoensis. In
Amerika als ‘Mongo’ bekend, en ook onder verschillende handelsnamen, maar ‘Nanho Blue’ is
de oudste naam. Laag, breed en goed vertakt,
met sierlijk overhangende takken, stengels purper. Blad opvallend klein en grijzig.
Bloemkleur lijkt op B. davidii ‘Empire Blue’.
De bladkleur contrasteert mooi met de bloemkleur. De Engelse AGM is in 2010 ingetrokken.
Krijgt in Nederland een ster vanwege de breed

24. B. davidii ‘Markeep’ (MARBLED WHITE)

25. B. davidii ‘Nanho Blue’
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toepasbare compacte habitus, bijvoorbeeld voor
het openbaar groen, en de mooie bloemkleur.
Zal mogelijk in de toekomst vervangen worden
door de recent geïntroduceerde steriele cultivar
‘Blue Chip’.
** B. davidii ‘Nanho Purple’
(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk
Groen, Boskoop, 1980)
syn. B. davidii ‘Monum’
B. davidii ‘Nanho Petite Purple’
HABITUS: 1,1-1,8 m hoog bij 1,6-2,8 m breed.
BLAD: donkergroen, 13- 14 cm bij 2-3,5 cm, top
spits, onderzijde sterk viltig lichtgrijs behaard.
BLOEIWIJZE: 15-25 cm bij 5-5,5 cm.
BLOEM: purperrood, donker violet (RHS 80A
81A), hart oranjegeel; bloeit begin juli, 6 weken
met nabloei.
WINTERHARDHEID: Goed, blijft na strenge vorst
wel kleiner dan normaal.
LOKKRACHT: matig-hoog.
Ook deze plant is onder veel namen in de handel, maar ‘Nanho Purple’ is de originele.
Een selectie uit B. davidii var. nanhoensis. Laag
en breed spreidend; oudere takken overhangend; jonge stengels paars gekleurd. Plattere
plant dan B. davidii ‘Nanho Blue’. Heeft lange,
iets hangende pluimen. Heeft in Engeland een

26. B. davidii ‘Nanho Purple’

46

Dendroflora nr 48 2011

AGM, die in 2010 bevestigd werd. Krijgt ook
in Nederland 2 sterren vanwege de opvallend
platte habitus (vooral bij jaarlijkse snoei) en
mooie bloemkleur.
o B. davidii ‘Niche’s Choice’
(Niche gardens, Chapel Hill, North Carolina)
HABITUS: 1,5 – 2,3 m hoog bij 1,2 m breed.
BLAD: grijsgroen of donkergroen, tot 23 cm bij
tot 10 cm, onderzijde behaard
BLOEIWIJZE: 10-32 cm lang.
BLOEM: helder rozepaars (RHS 81b - 82 B), hart
oranjerood, 12 mm lang bij 9 mm breed; bloem
geurt.
VRUCHT: purper.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Wordt in de USA ook als snijbloem gebruikt. De
keuringscommissie vond het een grove plant en
niet bijzonder.
o B. davidii ‘Nike’
(H.J. Albrecht, Berlin, 1978)
HABITUS: 1,85 m hoog bij 1,75 m breed.
BLAD: middelgroen, 20 bij 5 cm, onderzijde wit
behaard.
BLOEIWIJZE: 25-40 cm lang.
BLOEM: lilaroze (RHS 84A - 85A), oranjegeel
hart met geelwit ringetje, 10 mm lang bij 10

mm breed; kroonlobben vrij vlak en breed, soms
meer dan 4 lobben; bloeistart vrij vroeg; bloeit 6
weken, geur middelsterk.
VRUCHT: paarsrood, met sierwaarde.
WINTERHARDHEID: USDA 6a, goed winterhard.
LOKRACHT: hoog.
Genoemd naar de kleindochter van de winner, niet naar het sportartikelenmerk. Opgaand,
sterk groeiend en stevig, breed en goed vertakt,
tak iets purper. Bloeiwijze gebogen, bloemetjes
dicht ingeplant. Nogal grote struik, die volgens
de keuringscommissie te rommelig groeit. Dit
ras kwam uit een Duits onderzoek als een van
de meest winterharde.
o B. davidii ‘Notbud’ (MASQUERADE)
(Notcutts nurseries, UK)
HABITUS: 1,45-2,0 m hoog bij 1,8-3,0 m breed.
BLAD: middelgroen, roomwit gerand, soms krom
en licht misvormd, vrij klein, 16 bij 5 cm.
BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm.
BLOEM: diep purperrood, later blauwer (RHS
77A, 80A), geel hartje met wit ringetje, 8 mm
lang bij 8 mm breed; de meeste bloemen hebben
meer dan 4 kroonlobben; bloeit juli augustus
(september).
VRUCHT: purperrood.
WINTERHARDHEID: USDA 6b, matig gevoelig. Na

-15°C vrijwel alle takken bevroren; plant loopt
vanuit de grond weer uit.
LOKKRACHT: matig.
Het East Malling Research station ontwikkelde
deze cultivar als een verbetering van B. davidii
‘Harlequin’. Breed spreidende plant met bont
blad, dat vaak terugslaat naar groen. De bloemtrossen zijn mooi van kleur, maar de keuringscommissie vindt de combinatie van bloemkleur
met het bonte blad niet mooi. Het EU kwekersrecht van dit ras is beëindigd.
o B. davidii ‘Orchid Beauty’
(Schmidt, USA, rond 1940)
HABITUS: fors en breed, 1,9-2,4 m hoog.
BLAD: donkergroen tot middelgroen, 15 bij 6
cm, dof, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 22 bij 6,5 cm, goed gesloten.
BLOEM: lila (RHS 87C), oranjegeel hart met
witte ring eromheen, 9 mm lang bij 10 mm
breed; kroonlobben nogal gekroesd; geurend;
bloei start juli, 7 weken, weinig nabloei.
VRUCHT: veel aanwezig, lichtgroen tot bruin.
LOKKRACHT: hoog.
Stengels eerst wit, later gestreept. Jong blad
zilverwit behaard; oud blad gelig. Nauwelijks
nabloei. Kreeg in 1972 nog een ster, maar in
deze keuring viel hij af vanwege de te losse,
grove en onregelmatige habitus. Er zijn inmiddels betere cultivars.
* B. davidii ‘Peakeep’ PBR (PEACOCK)
(Elisabeth Keep, West-Malling, UK)
HABITUS:1,3 m hoog bij 1,10-1,4 m breed.
BLAD: groen, later middengroen, 10-12,5 bij
3-3,5 cm, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 22-25 bij 6-8 cm.
BLOEM: helder rozerood (als ‘Pink Delight’)
(RHS 81B, 84A, 77B), hart oranje - donkergeel,
10-12 mm lang bij 10-11 mm breed.
WINTERHARDHEID: matig, na -15°C vrijwel alle
takken bevroren; plant loopt vanuit de grond uit.
LOKKRACHT: matig.
Een plant uit de English Butterfly series. De
merknaam is de Engelse naam van Dagpauwoog. Compact opgaand, wat hem vooral als
jonge plant en potplant aantrekkelijk maakt.
Bloeit rijk, maar niet erg lang. Jong blad opvallend frisgroen, nauwelijks grijs behaard. De
habitus en rijke bloei leverden deze plant een
ster op.

27. B. davidii ‘Peakeep’ (PEACOCK)

*** B. davidii ‘Pink Delight’
(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk
Groen, Boskoop, 1985)
HABITUS: 1,5-2,4 m hoog bij 1,45-2,8 m breed.
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BLAD: lichtgroen, later donkergroen, smal elliptisch, tot 23 cm lang, top toegespitst.
BLOEIWIJZE: 35 tot 40 cm bij 12 cm.
BLOEM: zuiver dieproze (RHS 74C), 9 mm lang
bij 6 mm breed; geur zwak; bloeit juli tot oktober, 7 weken, geen nabloei.
VRUCHT: lichtgroen, later goudgeel.
WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard.
LOKKRACHT: hoog.
Matig hoog tot hoog, breed spreidende tot overhangende takken; stevig en sterk vertakt; stengels groen met paarse gloed. Jonge bladeren
en twijgen witviltig behaard. Trossen groot en
goed gesloten; breed conisch. Heeft in Engeland
een AGM, die in 2010 bevestigd werd. Is ook in
Nederland een topscorer met een goede stevige
habitus en rijke bloei met grote bloemtrossen in
een prachtige kleur.

28. B. davidii ‘Pink Delight’

* B. davidii ‘Pink Perfection’
(Winner onbekend)
HABITUS: 1,55-2,1 m hoog bij 1,4-1,8 m breed.
BLAD: donkergroen, 18 bij 6,5 cm, oppervlak
iets glanzend, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 35 bij 10 cm.
BLOEM: dieproze (RHS 77B), hart geel, 15 mm
lang bij 10 mm breed; bloeit juli augustus.
VRUCHT: veel lichtgroene vruchten.

29. B. davidii ‘Pink Perfection’

30. B. davidii ‘Pink Spread’
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LOKKRACHT: matig.
Grote bloemtros, rood ringetje om het hart. Iets
donkerder roze dan B. davidii ‘Pink Delight’
en wat grotere individuele bloemetjes. De plant
in de Euro-trial was niet soortecht, maar die
in de Boskoopse proef wel. Er zijn niet zoveel
goede echte roze Buddleja’s, en ‘Pink Perfection’ heeft bestaansrecht in het sortiment naast
‘Pink Delight’.
*** B. davidii ‘Pink Spread’
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop,
1993)
HABITUS: breed-spreidend, 135-2,4 m hoog bij
1,3-2,95 m breed.
BLAD: middelgroen, 14 bij 4,5 cm, dof, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 35 bij 7 cm.
BLOEM: rozerood (RHS 74B), 10 mm lang bij 7
mm breed; bloei start midden juli, 7 weken met
nabloei.
VRUCHT: brons.
WINTERHARDHEID: goed, loopt na vorst weer uit
op oude takken, maar blijft kleiner dan normaal.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms last van taksterfte.
LOKKRACHT: matig.
Lage brede plant, sierlijk en goed gevuld. Bloem
lichter dan ‘Summer Beauty’. De naam moet
‘Pink Spread’ zijn, niet ‘Pink Spreader’ (die ten
onrechte soms wordt gebruikt). De keuringscommissie roemt de goede sterke habitus, rijke
bloei en zuivere bloemkleur.

cm, onderzijde sterk grijs behaard.
BLOEIWIJZE: 25 bij 5-6,5 cm.
BLOEM: zeer donker purper (als ‘Black Knight’)
(RHS 81B - 83B), hart donker oranje, vroege
bloeier, 9-11 mm lang bij 8 mm breed.
LOKKRACHT: hoog.
De merknaam is de Engelse naam voor Grote
Weerschijnvlinder. Er zijn aanwijzingen dat er
al eens eerder een cultivar ‘Purple Emperor’ was
genoemd, maar die lijkt niet meer in cultuur te
zijn. Of misschien veroorzaakt de naam verwarring met het oude ras B. davidii ‘Imperial Purple’. ‘Pyrkeep’ is een compacte lage plant met
een rijke bloei. Het blad is opvallend smal, maar
niet grijs zoals bij de var. nanhoensis-typen. De
keuringscommissie gaf geen 3 sterren omdat
men ‘Pink Spread’ net iets beter vond vanwege
de meer sprekende bloemkleur en de habitus.
o B. davidii ‘Raspberry Wine’
(Carroll gardens, USA, 1994)
HABITUS: 1,9 m hoog bij 2,0 m breed.
BLAD: donkergroen, tot 24 bij 9,5 cm, oppervlak

o B. davidii ‘Potter’s Purple’
(Jack Potter 1984, introductie door Plant
Delights Nursery, USA 1994)
HABITUS: 2,0-2,2 m hoog bij 2,0 m breed.
BLAD: donkergroen, tot 26 bij 11 cm, oppervlak
bobbelig, glanzend, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 45-50 bij 7-8 (onderaan 12-15) cm.
BLOEM: paars (RHS 86B), hart geel met wit
ringetje erom, 11 mm lang bij 9 mm breed; licht
geurend.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Een vrij los opgaande plant. Paarse bloemen
die weinig verbleken bij het verbloeien. Krachtig groeiende opgaande struik. Scoort goed in
proeven in de USA, maar werd door de keuringscommissie weinig bijzonder gevonden in
vergelijking met andere cultivars.
** B. davidii ‘Pyrkeep’ (PURPLE EMPEROR)
(Elisabeth Keep, East Malling research station)
HABITUS: 1,20-1,45 m hoog bij 1,45-1,9 m breed.
BLAD: middelgroen, lancetvormig, 12-13 bij 2,5

31. B. davidii ‘Pyrkeep’ (PURPLE EMEROR)
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iets bobbelig, onderzijde wit behaard.
BLOEIWIJZE: 40 bij 10-13 cm.
BLOEM: hardroze, donker paarsroze (RHS 74A,
verkleurt naar 81B, 80A en 76A), hart oranje,
kroonlobben iets gekroesd.
WINTERHARDHEID: USDA 6b, na strenge vorst
dode takken, komt uit de grond weer op.
LOKKRACHT: matig.
Heeft een losse open habitus. Blad iets gelig.
Begint donker paarsroze te bloeien, maar verkleurt snel naar veel lichter. Maakt na vorst
weinig vertakte hoofdtakken met slechts enkele
grote bloemtrossen. Hoewel de keuringscommissie de bloemkleur wel fraai vond, was de
habitus een te sterk minpunt.
o B. davidii ‘Royal Red’
(Good & Reese 1941)
HABITUS: 2,1 m hoog bij 1,7 m breed.
BLAD: donkergroen, 22 bij 8 cm, oppervlak vrij
glad, niet bobbelig
BLOEIWIJZE: tot 30-35 cm bij 7 cm.
BLOEM: donker purperrood (RHS 77A), oranjegeel hart met lichtgeel ringetje erom, 9 mm
lang bij 8 mm breed; bloeit vanaf midden juli, 6
weken met nabloei.
VRUCHT: purperrood.
WINTERHARDHEID: matig winterhard.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor virusziekten.
LOKKRACHT: hoog.
Breed opgaande struik met stevige takken maar
wel los; valt soms open. De bloemtrossen zijn
intens van kleur, maar vrij klein. Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd.
Kreeg in 1972 in Nederland 3 sterren, maar nu
niet meer, omdat er stevigere cultivars bij zijn
gekomen.
o B. davidii ‘Southcombe Splendour’
(Trevor Wood, Southcombe Gardens, UK)
HABITUS: 1,7-2,2 m hoog bij 1,2-1,9 m breed.
BLAD: grijsgroen, 11,5 bij 5 cm, onderzijde sterk
wit behaard.
BLOEIWIJZE: 13 bij 4 cm.
BLOEM: blauwpaars (RHS 90C), hart donkergeel
met wit ringetje, 11 mm lang bij 9 mm breed;
bloeit juli-augustus.
WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard, na
-15° twijgtoppen bevroren, struik loopt binnenin weer uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: 2007 enkele dode takken.
LOKKRACHT: matig.
Op internet wordt beweerd dat de echte ‘Southcombe Splendour’ vertakte bloemtrossen zou
hebben zoals ‘Dartmoor’, maar hiervan is nergens een bevestiging te vinden. De plant in de
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proeven was een losse en open plant die niet
bijzonder gevonden werd.
** B. davidii ‘Summer Beauty’
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop,
1989)
HABITUS: breed opgaand, 1,4 m hoog bij 1,8 m
breed.
BLAD: donkergroen/ grijsgroen, 18 bij 6 cm.
BLOEIWIJZE: 20-25 cm.
BLOEM: paarsrood; purperviolet tot violet (RHS
L 87A-80A), juli-september; bloei start laat, 7
weken met nabloei.
WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na strenge
winter groeiremming.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor bladaaltjes.
LOKKRACHT: matig.
Stevig en met een goede compacte plantvorm,
opgaand, grijsgroene twijgen, oudere planten
vallen wat open. De bloemkleur is bijzonder
omdat hij naar het rood neigt, hoewel er inmiddels nieuwe, nog iets rodere op de markt komen
zoals ‘Miss Ruby’ en ‘Lonplum’.

32. B. davidii ‘Summer Beauty’

*** B. davidii ‘Sunkissed’
(Darthuizer boomkwekerijen, 1995)
HABITUS: 1,8-2,3 m hoog bij 1,9-2,3 m breed.
BLAD: middelgroen, 22 bij 8 cm.
BLOEIWIJZE: 35 bij 8 cm, dikke trossen met een
slanke top, rijkbloeiend
BLOEM: zacht lilaroze tot lila (RHS 87C), hart
donkergeel met heel fijn wit ringetje erom, 10
mm lang bij 7 mm breed; geur vrij sterk; langbloeiend.
LOKKRACHT: hoog.
Stevige volle planten. Rijkbloeiende struik die
mooier gevonden werd in de keuring dan de
eveneens pastelkleurige B. davidii ‘Dart’s Papillon Bleu’. Krijgt in Engeland een AGM zodra
hij voldoende verkrijgbaar is.
o B. davidii ‘White Bouquet’
(Tarnok, USA, 1942)
HABITUS: 1,7-2,9 m hoog bij 1,85-3,0 m breed.
BLAD: donkergroen, grijsgroen, klein tot middelgroot,17 bij 4 cm, onderzijde schaars wit
behaard.
BLOEIWIJZE: 27 bij 6 cm.
BLOEM: wit, hart geel, 9 mm lang bij 6 mm breed;
bloeit vanaf half juli, 7 weken met nabloei.

VRUCHT: groen.
WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms taksterfte en
takbreuk bij harde wind.
LOKKRACHT: matig.
Brede struik, stevig, snel groeiend. Bladtop krult
naar beneden. In de keuring van 1972 kreeg hij
een 0, en nu weer, omdat de bloemen kleiner
zijn dan bijvoorbeeld die van B. davidii ‘White
Wings’.
o B. davidii ‘White Profusion’
(Schmidt, rond 1945)
HABITUS: 2,1 m hoog bij 2,1 m breed.
BLAD: donkergroen, tot 30 bij 10 cm, oppervlak
vrij glad.
BLOEIWIJZE: lang, meer dan 30 cm.
BLOEM: wit, hart oranje.
WINTERHARDHEID: matig winterhard.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor bladaaltjes.
LOKKRACHT: hoog.
Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd. Kreeg in 1972 2 sterren. De plant
maakt lange stevige witte bloemtrossen, maar
de vorm van de plant is volgens de keuringscommissie te grof. Er zijn inmiddels betere witbloeiende, zoals B. davidii ‘Dart’s Ornamental
White’.
o B. davidii ‘White Spread’
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop,
1993)
HABITUS: 2,0 m hoog bij 1,9 m breed.
BLAD: grijsgroen, opvallend smal, 12 bij 3,5 cm.
BLOEIWIJZE: 25-(30) bij 5-(6) cm.
BLOEM: wit, juli tot september.
LOKKRACHT: hoog.
Breed-spreidend en compact, maar niet zo compact als ‘White Ball’. Toppen jongste blaadjes
opvallend gekruld. De witte bloemtrossen zijn
wel mooi, maar het sterk grijs behaarde blad
contrasteert er niet genoeg mee. Het tweede
woord van de naam moet “Spread” zijn, niet
“Spreader” zoals in sommige literatuur en catalogi wordt beweerd.

33. B. davidii ‘Sunkissed’

** B. davidii ‘White Wings’
(Engelse cultivar?)
HABITUS: 1,6-2,1 m hoog bij 2,1-2,4 m breed.
BLAD: donkergroen, 20 bij 7 cm, oppervlak dof.
BLOEIWIJZE: 22-30 bij 7 cm.
BLOEM: roomwit, geel hart, 10 mm lang bij 6-7
mm breed; 4 bijna gave kroonlobben.
LOKKRACHT: zeer hoog.
Een goede regelmatige groeiwijze, opgaand met
overhangende takken. Grote witte bloemtrossen,
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34. B. davidii ‘White Wings’

rijke bloei. Volgens de keuringscommissie een
van de betere witbloeiende Buddleja’s, alleen B.
davidii ‘Dart’s Ornamental White’ werd hoger
gewaardeerd.
* B. ‘Ellen’s Blue’
(Ellen Hornig, Seneca Hill Perennials, USA)
syn. B. ‘Alan’s Blue’
HABITUS: 2,1 m hoog bij 1,8 m breed.
BLAD: grijsgroen, smal lancetvormig, tot 19 bij
7 cm, oppervlak dof, onderzijde zwaar behaard.

35. B. ‘Ellen’s Blue’
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BLOEIWIJZE: tot 30 bij tot 10 cm, meestal kleiner.
BLOEM: lavendelblauw (RHS 89D-94B), hart
oranje, 11 mm lang bij 9 mm breed; licht geurend; bloeit begin juli – september.
VRUCHT: donkerbruin, met sierwaarde.
WINTERHARDHEID: matig winterhard, na een
strenge winter zijn de takken dood, maar loopt
de plant vanuit de grond uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziekten gezien.
LOKKRACHT: hoog.
Deze hybride is een zaailing van B. ‘Lochinch’,
en heeft zowel B. davidii als B. fallowiana voorouders. Uniform en compact, jonge stengels wit.
Ook na vorstschade komt de plant goed vertakt
terug. De bloemkleur is erg blauw, vooral als hij
wat lichter wordt bij verbloeien; op dit moment
is het de blauwste in het sortiment. De bloei is
rijk, maar vaak vrij kort. Er wordt van gezegd
dat hij al als jonge plant goed bloeit. Krijgt in
Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is.

o B. ‘Glasnevin Blue’
(John Dalrymple, Lochinch Castle, Schotland)
syn. B. ‘Glasnevin’
HABITUS: 1,35-1,75 m hoog bij 1,5-2,35 m breed.
BLAD: grijsgroen, smal lancetvormig, 11 bij 3
cm, onderzijde wit behaard
BLOEIWIJZE: 30-35 bij 6-8 cm.
BLOEM: licht blauwpaars (RHS 91B), geel hartje
met wit ringetje erom, 10 mm lang bij 7 mm
breed; met 4, soms 5 kroonlobben; geur middelsterk; bloeit van half juli tot in september.
VRUCHT: bruin tot zwart in korte trossen.
WINTERHARDHEID: matig.
LOKKRACHT: hoog.
Hybride van B. davidii en B. fallowiana,
genoemd naar de botanische tuin Glasnevin in
Ierland. Rond en bossig; stengels slank en iets
paars getint. Wordt onderin kaal bij lichtgebrek.
Kreeg in 1972 een 0, en nu weer, vanwege de
losse en open habitus. Ook is de winterhardheid
voor Nederland niet best. De keuringscommissie geeft de voorkeur aan bijvoorbeeld B. davidii
‘Dart’s Papillon Bleu’.
* B. ‘Silver Lilac’
(Ferdinandushof)
HABITUS: 1,65-2,1 m hoog bij 1,7-2,1 m breed.
BLAD: grijsgroen,19 bij 7,5 cm, rand fijn
gezaagd, bovenzijde licht behaard, onderzijde
wit behaard.
BLOEIWIJZE: 25 bij 9 cm.
BLOEM: licht paarsroze (RHS 82C en 76A), hart
geel, later oranje, met nauwelijks zichtbaar wit
ringetje erom, 9 mm lang bij 6 mm breed.
WINTERHARDHEID: na -15° vrijwel alle takken
bevroren; plant loopt vanuit de grond uit.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: 2007 dode takken.
LOKKRACHT: hoog.
Hybride van B. ‘Lochinch’ en B. davidii ‘Pink
Delight’. Een stevige volle struik. Bloeit rijk
met grote trossen in een aparte pastelkleur, wat
de plant een ster opleverde. De bloemtrossen
zijn minder vol dan van B. davidii ‘Sunkissed’.
Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is.
o B. ×weyeriana ‘Flower Power’
(M. Dirr, USA)
syn. B. ×weyeriana ‘Bicolor’
HABITUS: opgaand, 1,5-2,4 m hoog.
BLAD: donker grijsgroen, lancetvormig, 19 bij 9
cm, onderzijde grijswit behaard
BLOEIWIJZE: 13-25 cm lang.
BLOEM: hardroze (RHS 80C), het hart is helemaal fel oranje, zonder witte ring.
LOKKRACHT: hoog.

36. B. ‘Silver Lilac’

Ontstaan uit een kruising van B. ×weyeriana
‘Honeycomb’ met een B. davidii. Hij was eerst
‘Bicolor’ genoemd, maar die naam is Latijn, en
mag niet aan een modern ras gegeven worden.
Heeft relatief breed blad. De bloemkleur is roze
met een gele ondertoon, en verkleurt naar licht
oranjegeel bij verbloeien. De kleur verloopt
binnen één bloemtros, afhankelijk van het bloeistadium van de individuele bloemetjes. De plant
kreeg een o in de keuring vanwege de grove
habitus, en de eigenaardige bloemkleur, die lang
niet iedereen waardeert.
**B. ‘White Ball’
(Proefstation voor de boomkwekerij, 1993)
syn. B. ‘Butterfly Ball’
HABITUS: compact, 0,7- 1,0 m hoog bij 0,8-1,35
m breed.
BLAD: grijsgroen, iets geel, 9 bij 2 cm, onderzijde sterk grijswit behaard
BLOEIWIJZE: 20 bij 5,5 cm.
BLOEM: wit, 12 mm lang bij 7 mm breed; bloeit
juli-augustus; mannelijk steriel.
WINTERHARDHEID: goed, loopt na -15 °C op oude
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37. B. ‘White Ball’

takken weer uit.
LOKKRACHT: matig.
Kruising met onder meer B. davidii en B. tubiflora als voorouders. Zeer compact, wordt op
den duur een bolronde struik. De plant is mannelijk steriel; alleen na bestuiving door een andere
plant ontstaan groene vruchtjes met kiemkrachtig zaad. Zeer geschikt als potplant en om er
hagen van te maken. Alleen het contrast tussen
het sterk grijsbehaarde blad en de witte bloemen
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zou beter kunnen. Van dit ras bestaat een sport
met witte bladranden, ‘Crystal Ball’ genaamd,
maar die is door de extreem langzame groei
commercieel niet interessant. ‘White Ball’ is
als kruisingsouder gebruikt voor enkele van
de nieuwe Amerikaanse cultivars zoals ‘Miss
Ruby’. De synoniemnaam ‘Butterfly Ball’
wordt behalve voor deze plant soms ook voor
een lichtblauw bloeiende plant gebruikt.

Overzichtstabel gekeurde planten
Drie sterren gekregen:

B.d. ‘Dart’s Ornamental White’

B.d. ‘Pink Delight

B.d. ‘Sunkissed

B.d. ‘Pink Spread

Twee sterren gekregen:

B.d. ‘Camkeep’
B.d. ‘Border Beauty’

CAMBERWELL BEAUTY

B.d. ‘Dartmoor’

B.d. ‘Dart’s Purple Rain’

B.d. ‘Nanho Purple’

B.d. ‘Pyrkeep’ Purple Emperor

B.d. ‘Summer Beauty’

B.d. ‘White Wings’

B. ‘White Ball’
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Eén ster gekregen:

B.d. ‘Black Knight’

B.D. ‘Blue Horizon’

B.d. ‘Dart’s Papillon Bleu’

B.d. ‘Markeep’
MARBLED WHITE

B.d. ‘Nanho Blue’

B.d. ‘Pyrkeep’ PEACOCK

B.d. ‘Pink Perfection’

B. ‘Ellen’s Blue’

B. ‘Silver Lilac’

De volgende cultivars kregen een 0 of s.
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B.d. ’Adokeep’
ADONIS BLUE

B.d. ‘African Queen’

B.d. ‘Burgundy’

B.d. ‘Ecolonia’

B.d. ’Empire Blue’

B.d ‘Fascinating’

B.d. ‘Foxtail’

B.d. ‘Kalypso’

B.d .’Les Kneale’’

B.d ‘Niche’s Choice’

B.d. ‘Nike’

B.d. ‘Notbud’ MASQUERADE
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De volgende cultivars kregen een 0 of s.

B.d .’Orchid Beauty’

B.d. ‘Potter’s Purple’

B.d. ‘Raspberry Wine’

B.d. ‘Royal Red’

B.d .’Southcombe
Splendour’

B.d. ‘White Bouquet’

B.d. ‘White Profusion’

B.d. ‘White Spread’

B. ‘Glasnevin Blue’

B.xw. ‘Flower Power’

Niet gekeurde Buddleja’s
Deze lijst bevat cultivars van B. davidii en
hybriden daarmee. Ze zijn op dezelfde manier
gealfabetiseerd als in de Naamlijst van houtige
gewassen. Is een cultivar niet te vinden bij B.
davidii, kijk dan of hij als hybride cultivar of
bij B. ×weyeriana is ingedeeld. Alleen wanneer de cultivarnaam niet met zekerheid bekend
was, is de plant bij diens merknaam ingedeeld.
Aangezien er zeer veel mensen bezig zijn met
het ontwikkelen en selecteren van Buddleja’s,
zal de lijst niet helemaal volledig zijn. Correcte
namen (cultivarnamen en merknamen; correct
voor zover bekend) zijn vetgedrukt; synoniemen, onzekere namen en namen zonder verdere informatie zijn niet vet. Er zoveel mogelijk
geprobeerd om de juiste merknamen en cultivarnamen aan elkaar te koppelen, maar wellicht dat
er toch nog onrechtmatigheden in zitten.
B. ARGUS VELVET: B. ‘ILVOargus02’
B. ARGUS WHITE: B. ‘ILVOargus01’
B. ‘Asian Moon’. B. davidii var. nanhoensis

B. d. ‘Autumn Beauty’
“s”

x B. asiatica. Bloemen licht purper. Triploïde
plant, dus steriel. J. Lindstrom, University of
Arkansas 2006.
B. ‘Attraction’. Hard donkerroze (RHS 77A80A). Zou een verbetering van B. davidii ‘Royal
Red’ zijn. Michael Dirr, USA, 1999. Kruising
van B. ×weyeriana ‘Sungold’ en B. davidii.
B. ‘Bicolor’: B. ×weyeriana ‘Flower Power’
(gekeurde cultivars)
B. ‘Blizzard’. Kruising van B. ‘White Ball’ met
B. d. ‘Nanho Purple’. Halfhoge plant met witte
bloemen, dicht vertakt. Groter dan B. ‘White
Ball’. J.C. Raulston arboretum.
B. BLUEBERRY COBBLER: B. ‘Podaras 4’
B. ‘Blue Chip’. Hybride van B. lindleyana,
B. ×weyeriana ‘Honeycomb’ en B. d. ‘Nanho
Purple’. Zacht blauwpaarse bloemen. Zeer compact, te gebruiken als potplant, vrijwel steriel.
Uit de LO AND BEHOLD! serie van Dennis Werner, J.C. Raulston arboretum.
B. ‘Blue Gown’. Mogelijk kruising van B.
crispa met B. davidii. Wordt 3 m hoog, heeft
blauwe bloemen en B. crispa-achtig blad. Sir
John Quicke, Devon, UK.
Dendroflora nr 48 2011

57

38. B. ‘Blue Chip’

B. BLUE HEAVEN: B. ‘Podaras 8’
B. ‘Crystal Ball’. Sport van ‘White Ball’ met
witte bladrandjes, groeit erg langzaam. PPO,
Boskoop.
B. davidii ADONIS BLUE: B. davidii ‘Adokeep’
(gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Alan’s Blue’: B. ‘Ellen’s Blue’
(gekeurde cultivars)
B. davidii ‘America’. Mogelijk verward met
Buddleja americana?
B. davidii ‘Amplissima’. Oud Frans ras (1911)
met donker blauwig groen blad en grote, zacht
paarsroze bloeiwijzen. Niet erg winterhard.
B. davidii ‘Antoinette’. Shapcott Garden Nursery, Devon, voor 2008; in RHS trial.
B. davidii ‘Ariel’. Cultivar uit Engeland voor
1954.
B. davidii ‘Atropurpurea’. Diep paars oud ras,
overtroffen door ‘Ile de France’.
B. davidii ‘Beijing’: B. davidii ‘Autumn Beauty’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Big Blue’. Dikke, bleek violetblauwe bloemtrossen. Halcyon plants, South-Wales.
B. davidii ‘Bishop’s Velvet’. Struik tot 2,75
m hoog, diep purperrode bloemen, waarvan de
hartjes ook donker zijn. Sir John Quicke’s garden, Devon, UK.
B. davidii ‘Blue Amber’. Origine onbekend;
staat in botanische tuin Wageningen.
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B. davidii ‘Blue Wonder’. Bloemen middelblauw.
B. davidii ‘Bonnie’. Grote struik, lavendel licht lila, weinig verkleuring bij verbloeien;
bloeit rijk, mooie vruchtkleur. Michael Dirr,
Athens, Georgia 1998.
B. davidii ‘Boskoop Beauty’ Waarschijnlijk een
synoniem van B. d. ‘Border Beauty’
B. davidii ‘Brown’s Blue’. Blauwbloeiend.
Snapcott Garden Nursery, Devon.
B. davidii ‘Buddma’ (MOONSHINE). Recente
cultivar, egaal geelgroen blad en lilaroze bloemen, compacte habitus. Van Pieter van Manen.
PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Burncross’. Compacte cultivar met
brede witte bladranden en licht violette bloemen. Blooms of Bressingham.
B. davidii ‘Butterfly Heaven’ PBR. Compacte rijkbloeiende plant met violette bloemen.
Blooms of Bressingham.
B. davidii Buzz … Planten uit een serie compacte B. davidii selecties van Thompson & Morgan.
De merknamen beginnen met Buzz, gevolgd
door een kleuraanduiding. Voor beschrijvingen
zie de cultivarnaam, die begint met ‘Tobud….’.
B. davidii ‘Calanadrina’. Geen informatie
bekend.
B. davidii CAMBERWELL BEAUTY: B. d. ‘Camkeep’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Cardinal’. Sport van B. davidii
‘Royal Red’, die met behulp van colchicine
compacter is gemaakt dan het origineel.
B. davidii ‘Carminea’. Ierse cultivar met lilaroze bloemen.
B. davidii ‘Carroll Deep Lavender’. De naam
zou ook ‘Deep Lavender’ kunnen zijn. Diep
lavendelblauwe bloemetjes met oranje hart,
kroonslippen gekroesd. USA voor 2000.
B. davidii ‘Carwash’. Bloemen bleek lila.
B. davidii ‘Castle School’. Vroegbloeiend met
licht violette geurende bloemen; lijkt op B. davidii ‘Dart’s Papillon Bleu’. Wordt beschreven als
beter dan B. ‘Lochinch’. 2004 Sampford Shrubs,
Engeland. Gevonden als zaailing bij de Castle
School in Tiverton.
B. davidii ‘Centennial Purple’. Voor 2000
USA.
B. davidii ‘Charlbury Station’. Geen informatie
bekend.
B. davidii ‘Charming’. USA, voor 1954. Bloeit
lila-roze, is overtroffen door B. davidii ‘Fascinating’. Synoniem: ‘Pink Charming’, ‘Pink
Charmer’.
B. davidii ‘Clive Farrell’: B. davidii ‘Autumn
Beauty’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Colour Fountain Blue’. Compacte

plant met grote blauwviolette bloemtrossen. Uit
de Alan Titchmarsh collection van Thompson
& Morgan. Onduidelijk of de naam de cultivarnaam is of het merk.
B. davidii ‘Compact Lavender’. Voor 2000,
USA. Synoniem van B. davidii ‘Dudley’s Compact Lavender’?
B. davidii ‘Concord’. Bloemen diep blauwpaars.
B. davidii ‘Cornwall Blue’. Zilverig blad met
blauwe bloemen.
B. davidii ‘Cotswold Blue’ Selectie van the
Lavender Garden (UK), met diep paarsblauwe
bloemen. Komt 2013 op de markt.
B. davidii ‘Courtabud’ (OPERETTE). Purperrood, tetraploïd gemaakte extra compacte zaailing van B. davidii ‘Opéra’, ontwikkeld door
INRA in Frankrijk.
B. davidii ‘Croyde’. Ongebruikelijk lange
dunne violetpaarse bloemtrossen, bestaand uit
losse bloemclusters. 2004 Sampford Shrubs,
Engeland. Zaailing gevonden bij het dorp Croyde.
B. davidii ‘Darent Valley’. Lange witte bloemtrossen op een niet te grote struik. Krijgt in
Engeland een AGM zodra hij goed verkrijgbaar
is.
B. davidii ‘Darkness’. Amerikaanse cultivar,
donker blauwpaars.
B. davidii ‘Dart’s Blue’. Waarschijnlijk een fout
geschreven B. davidii ‘Dart’s Papillon Bleu’.
B. davidii ‘Daybreak’. USA, voor 1954.
B. davidii ‘Deep Lavender’. Synoniem van
‘Carroll Deep Lavender’?
B. davidii ‘Distinction’. Engeland voor 1954.
B. davidii ‘Dubonnet’. Donkerpaars oud ras,
overtroffen door B. davidii ‘Ile de France’;
sterke groeier. Paul Schmidt, USA, 1940.
B. davidii ‘Dudley White’. voor 2000 USA.
B. davidii ‘Dudley’s Compact Lavender’. Synoniem van ‘Compact Lavender’?; juiste naam
onbekend.
B. davidii ‘Eleanor’. Geen informatie bekend.
B. davidii ‘Evil Ways’. Groot kleurcontrast tussen geel blad en purperen bloemen. Sean Hogan,
USA Waarschijnlijk een zaailing van ‘Santana’.
B. davidii ‘Excellent Blue’. Voor 2000 USA.
B. davidii ‘Fair Lady’. Bloemen paarsroze.
B. davidii ‘Fair Maiden’. Breder dan hoog,
voor 2000 USA.
B. davidii ‘Farrer’s Dwarf’. Bloemen licht
paarsviolet, rijkbloeiend, matig winterhard.
B. davidii ‘Fascination’: B. davidii ‘Fascinating’ (gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Fireflame’. Geen informatie bekend.
B. davidii ‘Flaming Violet’. Oud ras. Bloemen

diep purper; grof, weinig vertakt, overtroffen
door ‘Black Knight’. USA, voor 1954.
B. davidii ‘Floralert’. Geen informatie beschikbaar.
B. davidii FLORENCE: B. davidii ‘Watflor’
B. davidii FLOW… CULTIVARS die met dit woord
beginnen behoren vaak tot de ‘Podaras …’ cultivars, zie aldaar.
B. davidii FLUTTERBY Serie cultivars van Cornell University, die als cultivarnaam ‘Podaras
…’met een nummer op de puntjes hebben. Op
twee B. davidii-cultivars na zijn het allemaal
soorthybriden.
B. davidii ‘Fortune’. Oud ras, zacht lila, overtroffen door B. davidii ‘Border Beauty’. Zelden
soortecht. 1936, Schmidt, USA.
B. davidii FREE PETITE Serie cultivars van Cornell University, die, evenals de FLUTTERBY serie
allemaal de cultivarnaam ‘Podaras …’ (met een
nummer op de puntjes) hebben. De FREE PETITE
serie is dus een gedeelte uit de FLUTTERBY serie,
die in Europa onder deze handelsnamen worden
verhandeld. Het zijn lang niet allemaal pure B.
davidii cultivars.
B. davidii ‘Fromow’s Purple’. roodachtig paars
oud ras, overtroffen door B. davidii ‘Royal Red’.
Engeland voor 1954.
B. davidii ‘Gail’s Pink’. Lichtroze, zilvergrijs
blad.
B. davidii ‘Golden Sovereign’. Sport van B.
davidii ‘Empire Blue’ met geel en geel gevlekt
blad. P.G. Addison, USA, voor 1994.
B. davidii ‘Gonglepod’. Lila, heeft waarschijnlijk een var. nanhoensis-voorouder.
B. davidii ‘Greenway’s River Dart’. Heeft vertakte lichtblauwe bloemtrossen. Gevonden in de
tuin van Agatha Cristie.
B. davidii ‘Grey Dawn’. Met vertakte grijzigpaarsblauwe bloemen op een grote spreidende
struik. The Lavender Garden, UK, 2009.
B. davidii ‘Guinevere’. Donker blauwpaars,
verbetering qua kleur en groeikracht van ‘Black
Knight’. M. Dirr en studenten circa 2001.
B. davidii ‘Gulliver’ PBR. Kruising van B.d.’Pink
Delight’ en B. davidii ‘Nanho White’, zeer grote
lila bloemtrossen op een nette kleine plant. East
Malling Research Station, UK.
B. davidii ‘Halcyon Red’. Roodpaars, Halcyon
plant, Zuid Wales.
B. davidii ‘Harlequin’. Donker purperroze, bont
blad; sport uit B. davidii ‘Royal Red’. Engeland,
voor 1964. In keuring 1971 een 0; gevoelig voor
insectenaantasting. Mogelijke synoniemen en
vergelijkbare planten: ‘Red Admiral’, ‘Royal
Red Variegata’.
B. davidii ‘Hartwegii’. Geen informatie beschikDendroflora nr 48 2011
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39. B. davidii ‘Harlequin’

baar.
B. davidii ‘Hyacinth’. Licht blauwviolet wat
ouder ras, weinig bijzonder.
B. davidii ‘Ile de France’. Diep paars oud
ras, overtroffen in habitus en bloeirijkheid. A.
Nonin, Frankrijk 1931.
B. davidii ‘Imperial Purple’. Krachtig groeiende struik, rijkbloeiend met roodpaarse bloemen, voor 1976. Niet dezelfde plant als PURPLE
EMPEROR (‘Pyrkeep’, gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Lavender Beauty’. Grote lavendelkleurige trossen. André Viette nursery.
B. davidii ‘Lavender Ice Cream’. Licht lavendelkleurig met lange trossen, jonge planten
bloeien al goed. Voor 2000, USA.
B. davidii ‘Leela Kapila’. Bontbladige plant
met nog meer geel dan B. davidii ‘Harlequin’
of B. davidii Santana, waarschijnlijk ook een
sport van B. davidii ‘Royal Red’. Bloem donker
paarsrood. Langzaam groeiend en moet in halfschaduw staan tegen bladverbranding. Genoemd
naar een chirurg uit Nottingham. Jim Jack,
Arran, UK.
B. davidii ‘Lilac Princess’. Lichtpaarse selectie
uit var. nanhoensis.
B. davidii ‘Lonplum’ (SUGAR PLUM). Kruising
van B. davidii ‘Summer Beauty’ en B. davidii
60

Dendroflora nr 48 2011

‘Royal Red’. Compact, stevig en bloemkleur
neigend naar rood. P. Moore, Longstock Park
Nursery 2010; PBR aangevraagd.
B. davidii MARBLED WHITE: B. davidii ‘Markeep’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Mary’s White’. Witbloeiend met
smal blad. USA voor 1998. Ontvangen als B.
yunnanensis ‘Alba’, maar volgens M. Dirr waarschijnlijk een B. davidii.
B. davidii MASQUERADE: B. davidii ‘Notbud’
(gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Mauve Queen’. Mauve bloemen.
B. davidii ‘Malvern Blue’. Bloemen blauwpaars.
B. davidii ‘Minpap’ (RÈVE DE PAPILLON ROSE).
Rozebloeiend, Pepinières Minier, 2006, geselecteerd uit Chinese zaailingen.
B. davidii ‘Minpap2’ (RÈVE DE PAPILLON
WHITE). Redelijk compact, witbloeiend. Minier
2007.
B. davidii ‘Minpap3’ (RÈVE DE PAPILLON
BLUE). Paarsblauwe bloem, Minier 2007.
B. davidii ‘Miss Ellen’. Amerikaans ras, compact, bloem violet-paars, voor 1998.
B. davidii ‘Mongo’ (PETITE INDIGO). De plant
in de proef was identiek aan B. davidii ‘Nanho
Blue’ (gekeurde cultivars). Monrovia nursery,

USA 1984, ook ‘Nanho Petite Indigo’ genoemd.
B. davidii ‘Monite’ (PETITE SNOW). Witbloeiend. Volgens de RHS is dit een synoniem van
B. davidii ‘Nanho White’. Deze laatste naam
is echter van onduidelijke origine, vandaar dat
‘Monite’ als correcte naam wordt beschouwd.
De plant kreeg in 2010 een AGM.
B. davidii ‘Monrell’ (STRAWBERRY LEMONADE).
Grote hardroze bloemtrossen en blad met roomgele randjes. Monrovia growers, USA.
B. davidii ‘Monum’ (PETITE PLUM). Wordt ook
‘Nanho Petite Purple’ genoemd. Bleek in de
proef een synoniem van B. davidii ‘Nanho Purple’ (gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Moonshadow’. Zaailing van B. davidii ‘Nanho Blue’, lila, met naar wit verblekend
hartje. Nurseries Carolina voor 1997.
B. davdii MOONSHINE: B. davidii ‘Buddma’
B. davidii ‘Morgaine’. voor 2000 USA.
B. davidii ‘Nanhoensis Alba’: B. davidii ‘Nanho
White’
B. davidii ‘Nanho Petite Indigo’. Bleek in de
proef identiek aan B. davidii ‘Nanho Blue’
(gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Nanho Petite Purple’. Bleek in de
proef identiek aan B. davidii ‘Nanho Purple’
(gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Nanho White’. Dit is een witbloeiende selectie van var. nanhoensis, ook bekend
als ‘Nanhoensis Alba’. Wie de naam ‘Nanho
White’ gegeven heeft is onbekend; hij komt
niet uit het veredelingsprogramma van PPO
wat ‘Nanho Blue’ en ‘Nanho Purple’ heeft
opgeleverd. Volgens de RHS wordt deze naam
in Europa als handelsnaam gebruikt voor de
Amerikaanse B. davidii ‘Monite’, en is het een
selectie uit België, gemaakt in 1967. De plant
kreeg in 2010 een AGM.
B. davidii ‘Niobe’. Bloemen purperviolet, aantrekkelijk voor insecten.
B. davidii ‘Northlake’. Amerikaans ras met
donkerpaarse bloemen. 2003.
B. davidii ‘Opéra’. Grote lila-paarse bloemen,
maar in keuring 1971 een o wegens slechte
habitus
B. davidii OPERETTE: B. davidii ‘Courtabud’
B. davidii ‘Orchid’. Bloemen lavendel – lichtpaars. Mogelijk verbastering van B. davidii
‘Orchid Beauty’ (gekeurde cultivars).
B. davidii ‘Orpheus’. Lijkt op B. davidii ‘Blue
Horizon’, maar er zit een wit ringetje rond het
oranje hart van elke bloem. The Lavender Garden, UK, 2002.
B. davidii ‘Panache’. Vertakte bloemen zoals
B. davidii ‘Dartmoor ‘, maar dan donker paarsblauw. Het nadeel dat de takken de grote zware

bloemen moeilijk kunnen torsen is ook hier
aanwezig. The Lavender garden, UK.
B. davidii ‘Peace’. Grote witte trossen, in 1971
een 0, overtroffen door B. davidii ‘White Profusion’. USA voor 1954. Er bestaat ook B.
FLUTTERBY PEACE; dat is een andere plant, zie B.
‘Podaras 6’
B. davidii PEACOCK: B. davidii ‘Peakeep’
(gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Pendula’. Paarse hangende bloemtrossen en smal blad. Als dit een moderne selectie is mag hij geen Latijnse cultivarnaam dragen.
B. davidii ‘Persephone’ Grijsgroen blad,
opgaande habitus en mauve bloemen met opvallende oranjerode hartjes. the Lavender Garden,
UK.
B. davidii PETITE INDIGO: B. davidii ‘Mongo’,
synoniem van B. davidii ‘Nanho Blue’
B. davidii PETITE PLUM: B. davidii ‘Monum’,
synoniem van B. davidii ‘Nanho Purple’
B. davidii PETITE SNOW: B. davidii ‘Monite’
B. davidii ‘Pink Beauty’. naam uit de Plantfinder 02/03, geen verdere informatie bekend.
B. davidii ‘Pink Charmer’: B. davidii ‘Charming’
B. davidii ‘Pink Charming’: B. davidii ‘Charming’
B. davidii ‘Pink Dawn’. Geen informatie bekend.
B. davidii ‘Pink Pearl’. Bloemen bleek lilaroze; kreeg in keuring 1971 een 0.
B. davidii ‘Pixie Blue’: B. d. ‘Dart’s Papillon
Bleu’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Pixie Red’. Paarsrood; waarschijnlijk
een synoniem.
B. davidii ‘Pixie White’. Bloemen wit; waarschijnlijk een synoniem.
B. davidii ‘Podaras 7’ (FLUTTERBY FLOW
MAUVE PINK). Kruising tussen onbenaamde
zaailingen van B. davidii. Compact en dichtvertakt, lager dan B. davidii ‘Nanho Blue’.
Steriel, bloemkleur licht purperviolet. PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Podaras 9’ (FLUTTERBY PINK).
Kruising tussen onbenaamde zaailingen van B.
davidii. Vrij compact en dichtvertakt. Steriel,
bloemkleur licht paarsviolet. PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Princeton Purple’. Amerikaans ras,
daar vaak verwisseld met B. davidii ‘Dubonnet’.
B. davidii ‘Princeton White’. Geen informatie
beschikbaar.
B. davidii ‘Purple Cascade’. Door kwekerij
Ferdinandushof ingestuurd naar de RHS-keuring.
B. davidii PURPLE EMPEROR: B. davidii ‘Pyrkeep’ (gekeurde cultivars)
B. davidii ‘Purple Friend’. Donker paarse bloeDendroflora nr 48 2011
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men (lichter bij verbloeien) op een niet erg grote
struik. The Lavender Garden, UK.
B. davidii ‘Purple Glory’. Geen informatie
beschikbaar
B. davidii ‘Purple Prince’. Bloemen diep
blauwviolet, grof, overtroffen door ‘Black
Knight’. USA voor 1954.
B. davidii ‘Purple Rain’: B. davidii ‘Dart’s Purple Rain’ (gekeurde cultivars)?
B. davidii ‘Purple Stream’. Bloemen paars,
lijkt op B. davidii ‘Ile de France’. Gevonden
door Pepinières Renault, geïntroduceerd door
Darthuizer 1993.
B. davidii ‘Queen’s Robe’. Bloemen magentapaars, Amerikaans ras.
B. davidii ‘Red Admiral’. Bloemen roodpurper, zou een nog compactere versie van B. davidii ‘Harlequin’ zijn.
B. davidii RÈVE DE PAPILLON BLUE: B. davidii
‘Minpap3’
B. davidii RÈVE DE PAPILLON ROSE : B. davidii
‘Minpap’
B. davidii RÈVE DE PAPILLON WHITE: B. davidii
‘Minpap2’
B. davidii ‘Red Glory’. Geen informatie beschikbaar.
B. davidii ‘Red Plume’. Plant die sterk lijkt op
B. davidii ‘Royal Red’, mogelijk een synoniem.
B. davidii ‘Rick Creek’. Amerikaanse selectie
met lavendelkleurige bloemen. Goed winterhard
(USDA zone 5).
B. davidii ‘Royal Red Superior’. Discutabele
“verbetering” van B. davidii ‘Royal Red’; kreeg
in 1971 al een o. Meer purper dan rood, grote
trossen. Zie ook B. davidii ‘Royal Purple’.
B. davidii ‘Royal Red Variegata’: B. davidii
‘Harlequin’
B. davidii ‘Royal Purple’. Waarschijnlijk
dezelfde plant als B. davidii ‘Royal Red Superior’. Voorkeursnaam onbekend.
B. davidii ROYAL PLUM. Merk dat gebruikt is
voor een ‘Nanho Purple’ achtige plant.
B. davidii ‘Salcombe’. Kleine, nette struik met
paarse bloemen van Seaside Plants, Devon, UK.
B. davidii ‘Salicifolia’. Licht lila bloemetjes,
smalle blaadjes, lage spreidende groeiwijze.
B. davidii SANTANA: B. davidii ‘Thia’
B. davidii ‘Serotina’. Zou laatbloeiend zijn.
B. davidii ‘Shapcott…..’. Selecties die met dit
woord beginnen komen van Shapcott Barton
Estate, een van de nationale collectiehouders in
Engeland. Over de planten zelf is nog weinig
bekend.
B. davidii ‘Silver Butterfly’. Geen informatie
bekend.
B. davidii ‘Sir John’. Blad groen met gele vlek62
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ken, bloem paarsroze. Stone Green Nursery, UK
B. davidii ‘Snowbank’. Amerikaans ras, vrij
grote struik met kleine, geurende witte bloemen
B. davidii ‘Spikehead’. Bloemen helderpaars
met zeer puntige trossen
B. davidii STRAWBERRY LEMONADE: B. davidii
‘Monrell’
B. davidii SUGAR PLUM: B. davidii ‘Lonplum’
B. davidii ‘Summerhouse Blue’. Bleekblauwe
bloemen, compacte struik, donkergroen blad.
Zaailing uit de Longstock National Collection.
B. davidii ‘Summer Rose’. Helder paarsroze
bloemen in met grote trossen, middelgrote plant,
Bernheim arboretum, USA voor 1998. Lijkt op
B. davidii ‘Raspberry Wine’.
B. davidii ‘Summer Skies’. Compacte selectie
uit de USA met licht blauwpaarse bloemen en
wit gerand blad; lijkt op B. davidii ‘Burncross’.
B. davidii ‘Sweetheart’. Geen informatie bekend
B. davidii ‘Thia’ (SANTANA). Een sport van B.
davidii ‘Royal Red’ met gele bladranden en
donker purperen bloemen. Slaat minder vaak
terug naar groen dan B. davidii Harlequin, heeft
bredere bladranden en verbrandde niet in volle
zon. Een snel groeiende maar kortlevende plant.
Rod Dransfield, Thistlehill Nurseries, UK, 2007.
B. davidii Three-in-one. Geen cultivar, maar
aanduiding van 3 verschillende vlinderstruiken
in één pot.
B. davidii ‘Thundercloud’. Door kwekerij Ferdinandushof ingestuurd naar de RHS keuring.
B. davidii ‘Tobudivory’ (BUZZ IVORY). Zeer
compact, vooral voor containers, witbloeiend.
Uit de Buzz serie van Thompson & Morgan,
PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Tobud…?’ (BUZZ LAVENDER). Ook
uit de Buzz serie, maar van deze is de cultivarnaam nog onbekend. Lavendelkleurige,
grote bloemtrossen op een zeer compacte plant.
Thompson & Morgan.
B. davidii ‘Tobud….?’ (BUZZ MAGENTA). Donker magenta bloemen, lijkt op B. davidii ‘Royal
Red’. Compacte plant. Nog niet duidelijk welke
cultivarnaam bij dit merk hoort. Er bestaat ook
een Buzz Magenta Improved, eveneens hardroze. Thompson & Morgan.
B. davidii ‘Tobudskybl’ (BUZZ SKY-BLUE; BUZZ
VIOLET BLUE). Grote blauwpaarse bloemtrossen
op een compacte plant. Thompson & Morgan,
PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Tobudpipur’ (BUZZ PINK PURPLE).
Compact, magentapurperen bloemen, Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Tobudvelve’ (BUZZ VELVET; BUZZ
RED). Compacte plant met hard roze bloemen.
Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

B. davidii ‘Tobudviole’ (BUZZ VIOLET). Compacte struik, bloemen violetpurper. Thompson
& Morgan, PBR aangevraagd.
B. davidii ‘Tovelill’. Oude violetblauwe cultivar. Goed winterhard en gezond, maar weinig
opvallend.
B. davidii ‘Tri-Color’. Geen cultivarnaam, maar
een indicatie van 3 verschillende planten in één
pot, net als B. davidii ‘Three-in-One’.
B. davidii ‘Twilight’. Bloemen donker paarsroze, grote plant. Mountain Valley Growers,
USA, 1998.
B. davidii ‘Two Tones’ (of ´Twotones´?).
Selectie met var. nanhoensis voorouders. Bloemen blauw verkleurend naar paars, wat de tros
tweekleurig maakt.
B. davidii ‘Variegata’: B. davidii ‘Watflor’
B. davidii ‘Vastie School’. Geen informatie
beschikbaar.
B. davidii ‘Violet Butterfly’. Zaairas dat paarsbloeiende planten oplevert.
B. davidii ‘Violet Message’. Bloemen violetpaars, grotere pluimen dan B. davidii ‘Dartmoor’. J. van Alphen, Voorschoten (geïntroduceerd door Darthuizer), 1994 als zaailing
gevonden. Ook in de USA verkrijgbaar.
B. davidii ‘Watflor’ (FLORENCE). Bleeklila
bloemen en smal blad met witte bladrandjes.
De kwekersrechtaanvraag van ´Watflor´ werd
afgewezen. Als ‘Florence’ is de plant op kleine
schaal in Engeland in de handel. Lijkt erg op
planten die als B. davidii ‘Variegata’ en B. davidii ‘Burncross’ in de handel zijn, hoewel ‘Burncross’ kleiner is. Stone Green nurseries, UK.
B. davidii ‘White Beauty’. Geen informatie
bekend.
B. davidii ‘White Butterfly’. Zaairas, witbloeiende planten.
B. davidii ‘White Cloud’. Oud ras, in keuring
1972 een 0, overtroffen door B. davidii ‘White
Profusion’ in trosgrootte; USA voor 1954.
B. davidii ‘White Delight’. USA voor 1998.
B. davidii ‘White Harlequin’. Witbloeiende
plant met witte bladrandjes. Langzaam groeiend. Heronswood nursery?
B. davidii ‘White Perfection’. Amerikaans ras.
Niet identiek aan B. davidii ‘White Profusion’.
B. davidii ‘White Spear’ geen informatie bekend.
B. davidii ‘Widecombe’. Smal glanzend donkergroen blad en violetblauwe bloemen. T.
Wood, UK.
B. davidii ‘Windy Hill’. Paarse, smalbladige
cultivar met zeer goede winterhardheid. USA
voor 2000.
B. davidii ‘Wine’ Volgens M. Dirr identiek aan
B. davidii ‘Royal Red’ (gekeurde cultivars).

B. BLUEBERRY COBBLER: B. ‘Podaras 4’
B. ‘Elliott Werner’. Waarschijnlijk een tijdelijke
herkomstaanduiding voor een selectie van veredelaars Elliott en Werner in een Amerikaanse
proef.
B. ‘Eva Dudley’. Kruising van B. asiatica met
B. davidii uit circa 1925, USA. Lilaroze bloemen en zilver behaard blad.
B. ‘Glasnevin’: B. ‘Glasnevin Blue’ (gekeurde
cultivars)
B.’Hinebud1’ (LAVENDER VEIL). Zeer compacte plant met hangende lila bloemtrosjes. Zeer
geschikt als potplant of voor hanging baskets.
Uit de BLOOMTASTIC serie van Hines nurseries,
USA. PBR aangevraagd. Complexe kruising
waarbij B. davidii, B. alternifolia, B. caryopterifolia, B. lindleyana en B. crispa betrokken zijn.
B.’Hinebud2’ (PURPLE SPLENDOR). Een compacte plant met purperen bloemen, ook geschikt
als potplant. Uit de BLOOMTASTIC serie van Hines
nurseries, USA. PBR aangevraagd. Complexe
kruising waarbij B. davidii, B. alternifolia,
B. caryopterifolia, B. lindleyana en B. crispa
betrokken zijn.
B. ‘Hinebud3’. Vrij compacte struik met donkergroen blad en witte bloemen met een lichtgeel oog. Geheel wit verbloeiend. Complexe
kruising waarbij B. davidii, B. alternifolia,
B. caryopterifolia, B. lindleyana en B. crispa
betrokken zijn.
B.‘Hinebud4’. Vrij compacte struik die wat zou
lijken op B. davidii ‘Black Knight’, maar met
een lagere en meer compacte habitus. Bloemen
helderpurper, rijkbloeiend. Complexe kruising
waarbij B. davidii, B. alternifolia, B. caryopterifolia, B. lindleyana en B. crispa betrokken zijn.
B. ‘Hotblackiana’. Kruising van B. davidii
met B. forrestii door de Hotblack nursery, UK
in 1952. Paars bloeiend, maar het ras is waarschijnlijk verdwenen.
B. ‘Ice Chip’. Complexe hybride uit de LO AND
BEHOLD! serie. Compact, witbloeiend en steriel,
Dennis Werner, Raulston Arboretum.
B. ‘ILVOargus01’ (ARGUS WHITE). Hybride
tussen een witte B. davidii var. nanhoensis en B.
lindleyana, (= B. ×luteolufaucia) ILVO, België.
Compact en steriel, witbloeiend. PBR aangevraagd.
B. ‘ILVOargus02’ (ARGUS VELVET). Hybride
tussen B. d. ‘Nanho Purple’ en B. lindleyana (=
B. ×luteolufaucia), ILVO, België. Vrij compact
en steriel, paarsbloeiend. PBR aangevraagd.
B. ‘Ingeborg’. paarslila fallowiana x davidii
hybride met donkerder paarslila bloemen dan B.
‘Lochinch’ J.W.Leene, Assen, geïntroduceerd
door Darthuizer boomkwekerijen.
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B. ‘Lady Curzon’. Geen informatie beschikbaar
B. ‘Lavender Eyes’. Complexe hybride van
behalve B. davidii ook B. lindleyana en B.
globosa. Bloemen lavendel met groot oranje
hart; bloemkleur wordt heel licht lila bij verbloeien. University of Georgia. Zaailing van
‘Violet Eyes’. Slechts op kleine schaal verspreid
in USA.
B. LAVENDER FLOW: ‘Podaras 12’
B. LAVENDER VEIL: B. ‘Hinebud1’
B. LILAC CHIP: B. ‘Valbud3’
B. ‘Lilac Moon’. Lila bloemen en lichtgroen
blad. Breder dan hoog. The Lavender Garden,
UK.
B. LO AND BEHOLD! Serie cultivars van NC state
University, waaronder B. ‘Blue Chip’ en B.
‘Miss Ruby’.
B. ‘Lochinch’. B. davidii x B. fallowiana. Zilvergrijs blad en blauwviolette bloemen. Kreeg
in 1972 in de keuring **s, vanwege de mooie
kleur; nu niet gekeurd. Sunningdale 1959
B. ×luteolufaucia ‘ILVOargus01’: B. ‘ILVOargus01’. De hybridenaam is wel correct, maar
mag worden weggelaten, net als bij andere
hybriden.
B. ×luteolufaucia ‘ILVOargus02’: B. ‘ILVOargus02’. De hybridenaam is wel correct, maar
mag worden weggelaten, net als bij andere
hybriden.
B. ‘Mayford Purple’. dieppaars, stevige pluimen, sterk wit behaarde plant. Een davidii x
fallowiana hybride. Engeland rond 1940.
B. ‘Miss Molly’. Hybride van B. ‘Attraction’ x
B. ‘Miss Ruby’. Groeit dicht en vrij compact, en
is op het moment de meest rode in het sortiment
(RHS 61A). Komt waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ook naar Europa. Dennis Werner, NC
State university, USA.
B. ‘Miss Ruby’. Kruising van B. ‘White Ball’ x
B. ‘Attraction’. Kleur lijkt op B. davidii ‘Summer Beauty’, een fel roodachtig roze, op een
compacte plant. Genoemd naar Ruby McSwain,
begunstigster van het JC Raulston arboretum.
Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is; was de publieksfavoriet
in de keuring daar. Dennis Werner, NC State
University, USA. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras …’ met een nummer op de puntjes
(en een spatie tussen woord en nummer). Cultivarnamen van cultivars van Cornell University,
verkocht onder de serienaam FLUTTERBY en in
Europa ook als serie FREE PETITE. Het zijn vrijwel allemaal soorthybriden, vaak B. davidii met
B. ×weyeriana of B. alternifolia, maar ook met
andere soorten zoals B. crispa en B. marrubifolia. Zie ook bij B. davidii en B. ×weyeriana
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in deze lijst. De nummers 2 en 3 bestaan ook,
maar bevatten geen B. davidii. Voor veel van
deze cultivars is kwekersrecht aangevraagd. De
naam wordt soms geschreven met een # voor
het nummer, maar dat teken mag officieel in
cultivarnamen niet gebruikt worden.
B. ‘Podaras 4’ (FLUTTERBY GRANDE BLUEBERRY
COBBLER). Complexe hybride (4 soorten, o.a. B.
davidii) met steriele violetblauwe bloemen met
oranjegeel hart. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 6’ (FLUTTERBY PEACE). Kruising
van B. alternifolia met B. davidii. Steriele, licht
violetblauwe bloemen met oranje hart op een
compacte plant. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 8’ (FLUTTERBY PETITE BLUE HEAVEN; FREE PETITE BLUE HEAVEN). Zeer compact
en goed vertakt met blauwpaarse bloemen met
lichtoranje hart; kleiner dan B. davidii ‘Nanho
Blue’. Steriel, langbloeiend en winterhard. B.
davidii x B. alternifolia. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 10’ (FLUTTERBY PETITE DARK
PINK, FREE PETITE DARK PINK). Compact met
donker violette bloemen met oranje hart, rijkbloeiend en steriel. B. davidii x B. alternifolia.
PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 11’ (FLUTTERBY LAVENDER).
B. alternifolia x B. davidii. Compact, breed
opgaand. Licht violetblauwe steriele bloemen
met oranje hart. Beter vertakt, minder spreidend
en rijker bloeiend dan B. davidii ‘Nanho Blue’.
PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 12’ (FLUTTERBY FLOW LAVENDER; FLUTTERBY PETITE LAVENDER; FREE PETITE LAVENDER FLOW). Compacte platgroeiende
plant met lavendelkleurige bloemen met oranje
hart. Kleiner en sterker vertakt dan B. davidii
‘Nanho Blue’, steriel. Voorouders waren B.
davidii en B. alternifolia. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 13’ (FLUTTERBY PETITE TUTTI
FRUITTI PINK; FREE PETITE TUTTI FRUITTI).
Compacte breed opgaande plant met violetpaarse steriele bloemen met klein oranje hart.
Voorouders waren davidii en alternifolia. PBR
aangevraagd. Op de websites van de merknaamgevers wordt de spelling “Tutti Fruitti” gebruikt,
terwijl het in het Engels “Tutti-frutti” zou moeten zijn. Allerlei spellingsvarianten komen in de
praktijk voor.
B. ‘Podaras 15’ (FLUTTERBY PETITE SNOW
WHITE; FREE PETITE SNOW WHITE). Compact
witbloeiend steriel ras met davidii en alternifolia voorouders. Blijft kleiner en groeit platter dan B. ‘White Ball’, en heeft minder grijs
behaard blad. PBR aangevraagd.
B. ‘Podaras 16’ (FLUTTERBY PETITE PINK). B.
alternifolia x B. davidii. Compact met steriele,

40. B. ‘Podaras 12’ (FREE PETITE LAVENDER FLOW)

41. B. ‘Podaras 13’ (FREE PETITE TUTTI FRUITTI)
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licht violette bloemen met licht oranje hart. PBR
aangevraagd.
B. ‘Purple Haze’. Complexe hybride. Zeer compacte plant met hangende lichtpaarse bloemtrossen. Dennis Werner, JC Raulston arboretum.
B. PURPLE SPLENDOR: B. ‘Hinebud2’
B. ‘Raspberry Eyes’. Bloemen hardroze, zaailing van B. ‘Violet Eyes’. Univ of Georgia;
slechts op kleine schaal verspreid in USA.
B. ‘Rudy’s Rainbow’: B. ×weyeriana ‘Rudy’s
Rainbow’
B. ‘Shire Blue’. Middelblauw, grijs blad,
opgaande habitus. De kroonlobben van de bloemetjes zijn teruggeslagen. The Lavender Garden, UK. Onduidelijk of dit puur B. davidii is of
een fallowiana voorouder heeft.
B. ‘Silver Frost’. wit, geurende bloemen, kruising van B. ‘Lochinch’ met een onbenaamde
zaailing. M. Dirr, USA
B. SNOW WHITE: B. ‘Podaras 15’.
B. ‘Southcombe Blue’. Vrij losse habitus en
lichtblauwe bloemen. T. Wood, Southcombe
nursery, UK, jaren ‘70.
B. ‘Summer Frost’. Vertakte lichtpaarse trossen en zilvergrijs behaard blad. Voorouders
waren B. davidii ‘Dartmoor’ en B. ‘Lochinch’.
Dennis Werner, JC Raulston arboretum.
B. ‘Three-in-one’. Geen cultivar, maar 3 planten
met verschillende bloemkleuren in één pot.
B. ‘Valbud3’ (LILAC CHIP). Complexe hybride
uit de LO AND BEHOLD! serie. B. ‘Blue Chip’ x B.
‘Miss Molly’. Compact, lila bloeiend en steriel.
Dennis Werner, Raulston Arboretum. PBR aangevraagd. Beste nieuwigheid Plantarium 2011.
B. ‘Vashon Skies’. Een davidii x fallowiana
hybride met blauwe bloemen, Colvos creek Gardens, USA.
B. ‘Violet Eyes’. Bloemen lavendel/violet,
krachtige groeier, maakt ondergrondse uitlopers. Bloemen geurloos en steriel. Complexe
hybride met B. davidii, ×weyeriana en lindleyana als ouders. Center for Applied Nursery
Research, Georgia, USA voor 2001.
B. ‘West Hill’. B. davidii ×fallowiana, bloemkleur lichter blauw dan van B. ‘Lochinch’. UK,
1959. Kreeg een ”S” in 1972. Krijgt Engeland
een AGM als er voldoende planten te koop zijn.
B. ×weyeriana ‘Blue Boy’. Kruising van B.
×weyeriana met B. davidii. Krachtige groeier
tot 3 m hoog; heeft lichtblauwe bloemtrossen
die bestaan uit aparte bolvormige groepjes bloemen. Groot oranje hartje. Peter Moore, Longstock Park Nursery, UK.
B. ×weyeriana ‘Elstead Hybrid’. Bloemen
licht oranje; origine onbekend. In de handel in
USA?
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B. ×weyeriana ‘Flight’s Fancy’. Geelbont blad.
Alleen in UK te koop, maar waarschijnlijk verdwenen.
B. ×weyeriana FLUTTERBY GRANDE PEACH COBBLER: B. ×weyeriana ‘Podaras 5’
B. ×weyeriana FLUTTERBY GRANDE VANILLA: B.
×weyeriana ‘Podaras 1’
B. ×weyeriana ‘Golden Crown’. Voor 2000
USA.
B. ×weyeriana ‘Golden Glow’. Oud ras waar B.
×weyeriana ‘Sungold’ een sport uit is, bloemkleur lichtgeel met lila zweem. Van de Weyer,
rond 1919.
B. ×weyeriana ‘Golden Tassles’. Geen informatie bekend.
B. ×weyeriana ‘Honeycomb’. Rijkbloeiende
sport of exemplaar van ‘Sungold’, goudgele
bloemen. Gevonden in Schotland, geïntroduceerd en benaamd door M. Dirr USA 1997.
Mogelijk is er klein verschil in de kleur van de
bloemknoppen (grijzig vs. geel) tussen ‘Sungold’ en ‘Honeycomb’, en ‘Honeycomb’ zet wat
vaker zaad.
B. ×weyeriana ‘Lady de Ramsey’. Oude selectie, bloemen geel met lila zweem. UK.
B. ×weyeriana ‘Liberty’. Licht abrikooskleurige bloemen in verschillende losse clusters boven
elkaar. Stone Green nursery, UK.
B. ×weyeriana ‘Moonlight’. bloemkleur lichtgeel met mauve, kleur overtroffen door B.
×weyeriana ‘Sungold’. Van de Weyer rond
1919
B. ×weyeriana ‘Pink Pagoda’ PBR. Zachtroze
bloemtrossen bestaand uit verschillende losse
clusters als etages boven elkaar. Steriel. Kruising van B. ×weyeriana ‘Golden Glow’ met B.
d. ‘Pink Delight’. P. Moore, Longstock Park
Nursery, 1998.
B. ×weyeriana ‘Podaras 1’ (FLUTTERBY GRANDE VANILLA). Terugkruising van B. ×weyeriana’Honeycomb’ met B. davidii. Steriele roomwitte bloemen. PBR aangevraagd
B. ×weyeriana ‘Podaras 5’ (FLUTTERBY GRANDE PEACH COBBLER). Kruising van B. ×weyeriana ‘Sungold’ met B. d. ‘Pink Delight’. Steriele
licht violette bloemen met gele ondertoon op
een opgaande plant. Bij verbloeien perzikkleurig met oranje hart. PBR aangevraagd.
B. ×weyeriana ‘Rudy’s Rainbow’. in Amerika
in de handel. Oranjegele en paarsroze bloemen
tegelijk in een tros, die bestaat uit losse clusters. Lijkt op B. ×weyeriana ‘Flower Power’
(gekeurde cultivars).
B. ×weyeriana ‘Sungold’. Sport uit B. ×weyeriana ‘Golden Glow’ met een verbeterde
geeloranje bloemkleur, Fa. P.G. Zwijnenburg,

rond, nauwelijks geur. Center for Applied Nursery Research, Georgia, USA, 2006.
B. ‘Wind Tor’. Bloemen licht blauwpaars met
zeer grijsbehaard blad. Lijkt op B. ‘Lochinch’.
Dit is waarschijnlijk een davidii x fallowiana
hybride, maar dat is niet met zekerheid bekend.
Is in Boskoop 1 jaar beproefd, maar ging na een
koude winter ten gronde aan een verwelkingsziekte.
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42. B. ×weyeriana ‘Sungold’.

Ir. M. E.C.M. (Margareth) Hop
Onderzoeker selectie en gebruikswaarde bij
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse

1966. Zie ook de informatie bij B. ×weyeriana
‘Honeycomb’.
B. ×weyeriana ‘Trewithen’. Geen informatie
bekend.
B. ‘White Eyes’. Zaailing van B. ‘Violet Eyes’,
complexe hybride. Witbloeiend, compact en
Summary
Between 2004 and 2012 two cultivar trials of Buddleja davidii and some of its hybrids have taken
place. The first was only in Boskoop; the second was part of the international Euro-trial on Buddleja. In this article the plant descriptions and results of the judgement are presented. Besides
those, an elaborate list of other cultivars in trade is give with short descriptions. There are many
new introductions, since several breeders have been working on Buddleja in the past years. Their
first target was the development of attractive flower colours. Later new targets were added: compact plants and sterility. The latter can help to prevent the spread of unwanted Buddleja seedlings
in the landscape.
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