Potentilla fruticosa –
sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Ir. M.H.A. Hoffman
Potentilla fruticosa L. (Struikganzerik) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar
groen en op beperkte schaal in particuliere tuinen. Van nature is het een gemakkelijke plant,
die vooral opvalt door zijn lange bloeitijd, vaak van het late voorjaar tot in de nazomer of
herfst. Naast de natuurlijke gele en witte bloemkleur, zijn er in de loop van de jaren nieuwe
cultivars ontwikkeld met rode, roze en oranje bloemen. Ook de gezondheid is flink verbeterd.
Dit heeft het gewas een enorme impuls gegeven. Inmiddels zijn er ruim 150 verschillende
cultivars bekend. Ongeveer 80 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten
zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruikswaarde. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.

Over Potentilla is al eerder in Dendroflora gepubliceerd. In Dendroflora 37 (2000) is door Piet
Kolster en Wout Kromhout een artikel verschenen waarin voorlopige resultaten stonden. Dit
was gebaseerd op planten uit de Nederlandse
Plantencollectie, bij Piet Kolster, te Boskoop.
Er werden per kleurgroep cultivars aanbevolen
en een uitgebreidere sterrenkeuring werd toen
aangekondigd. De laatste sterrenkeuring dateert
van 1982 (Dendroflora 19), geschreven door
Harry van de Laar. Sindsdien is het sortiment
flink toegenomen en verbeterd.
Na deze laatste sterrenkeuring is ook in Duitsland en in Engeland, onafhankelijk van elkaar,
een sortimentskeuring uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden in grote lijnen in dit artikel
weergegeven.
Het onderzoek
In totaal zijn er 80 verschillende Potentilla’s
verzameld en aangeplant op de proefvelden van
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in
Boskoop (veengrond) en in Lisse (zandgrond).
De planten waren afkomstig van Potentillaspecialist Piet Kolster, aangevuld met enkele
cultivars van Darthuizer Boomkwekerijen. Het
sortiment bestond in principe uit de nieuwe
cultivars, aangevuld met het standaard handelssortiment en goede referentiecultivars. Resultaten uit de vorige sterrenkeuring en bevindingen
van de Nederlandse Plantencollectie speelden
een belangrijke rol bij het bepalen van de keuze.
Van 2009 tot 2012 zijn er waarnemingen verricht door PPO en is de collectie diverse malen
gekeurd door de keuringscommissie van de
KVBC.

Alle beoordeelde planten zijn op naam gebracht,
beschreven en gefotografeerd. De beschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van literatuuronderzoek, veldobservaties en discussies
met kwekers en specialisten, o.a tijdens de keuringen. De weergegeven gebruikswaardedata,
zoals ziektegevoeligheid, bloeitijd en stevigheid
zijn een gemiddelde van de waarnemingen van
de opplantingen in Lisse en Boskoop. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap
Tuinbouw.
Taxonomie en verspreiding
In totaal zijn er wereldwijd zo’n 500 soorten
Potentilla. Hiermee is het één van de grotere
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geslachten van de Rozenfamilie (Rosaceae).
Veruit het grootste deel is kruidachtig; slechts
een enkeling, waaronder P. fruticosa is houtig.
Moleculair onderzoek van Eriksson et al. (2003)
heeft aangetoond dat de groep van struikvormige
Potentilla’s erg afwijkt van de andere soorten.
Daarom wordt deze groep in deze publicatie in
een apart geslacht ondergebracht: Dasiphora.
Daarbij wordt dus ook de soortnaam Potentilla
fruticosa, de belangrijkste soort in deze groep,
veranderd in Dasiphora fruticosa. Dit is overigens niet nieuw, want het is iets dat in het verleden ook al eens is voorgesteld. In enkele moderne taxonomische werken, o.a. GRIN (2012),
wordt deze taxonomische opvatting gevolgd. In
de (internationale) boomkwekerijsector en ook
de naamlijst van houtige gewassen wordt deze
ingrijpende naamsverandering (voorlopig) niet
gevolgd. Ook in dit artikel wordt daarom de
oude (en vertrouwde) naam Potentilla fruticosa
aangehouden.
Binnen P. fruticosa zijn diverse ondersoorten
of variëteiten bekend, zoals var. arbuscula, var.
davurica en var. parvifolia. In deze publicatie
worden ze beschouwd als variëteiten binnen
de variabele soort P. fruticosa. Sommige bronnen, zoals GRIN (2012) en de Flora van China,
beschouwen één of meerder hiervan als aparte

70. P. fruticosa is één van de weinige houtige soorten
van het grote geslacht Potentilla.
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soorten: P. arbuscula (of Dasiphora arbuscula), P. davurica (of Dasiphora davurica) en P.
parvifolia (Dasiphora parvifolia). Voor meer
informatie zie hoofdstuk “Ondersoorten en variëteiten”.
Het natuurlijke verspreidingsgebied van Potentilla fruticosa en bijbehorende variëteiten is erg
groot, van Azië tot Europa en Noord-Amerika. De soort komt vooral voor in gematigd
Azië (China, Kaukasus, Mongolië, Kazachstan,
Rusland/Siberië), maar ook in het berggebied
van tropisch Azië (Nepal, Bhutan, Pakistan
en India). Het Europese verspreidingsgebied
loopt van Zuidwest-Europa (Spanje en Frankrijk) tot Zuidoost-Europa (Bulgarije en Italië),
Oost-Europa (Rusland, Estland en Letland
en Noord(west)-Europa (Zweden, Verenigd
Koninkrijk en Ierland). Het verspreidingsgebied
in Noord-Amerika loopt van Canada via het
noordwesten en noordoosten tot aan het zuiden
van de Verenigde Staten. Een opmerkelijk groot
verspreidingsgebied voor één soort, waarbinnen
bovendien behoorlijk uiteenlopende klimaten
voorkomen.
Beschrijving
Door het grote natuurlijke verspreidingsgebied
over verschillende continenten kent de soort een
grote uiterlijke variatie. Het zijn sterk vertakte
opgaande struiken, gewoonlijk van 0,60 tot 1,5
m hoog. In Nederland zijn de planten loofverliezend, maar in warmere streken zijn ze (semi)
bladhoudend. Sommige variëteiten en cultivars
hebben horizontale of kruipende takken en zijn
veel lager. De takken hebben een (donker)bruine
afschilferende schors. Het blad is samengesteld
en bestaat uit 3-7 deelblaadjes. De deelblaadjes
zijn ovaal tot lancetvormig, gaafrandig, met
een spitse top, tot 2,5 cm lang en ze zijn ongesteeld. De bladranden zijn vaak meer of minder ingerold. De beharing is erg variabel, van
sterk behaard tot vrijwel kaal. De bladkleur is
gewoonlijk groen, maar bij sommige variëteiten
en cultivars zijn ze grijsgroen of zilvergrijs. Verder staan er onderaan de bladsteel steunblaadjes
die in meer of mindere mate opvallen. De bloemen zijn 2-4 cm in diameter en staan solitair of
met 2 of 3 bijeen. Naast de kelk is er een zogenaamde bijkelk waarvan de blaadjes smal lancetvormig of soms breed en stomp zijn; de top
kan gevorkt zijn. Er zijn in principe 5 afgeronde
kroonbladen, maar bij sommige (half) gevulde
cultivars zijn het er meer; deze zijn geel en bij
diverse variëteiten en cultivars kunnen ze ook
wit, oranje, rood of roze zijn. Vooral de oranje,
rood en roze-bloeiende planten kunnen lichter

71. P. fruticosa gebruikt als tuinplant. (‘Goldfinger’)

verkleuren bij langdurige felle zon (vooral in de
zomermaanden). De kroonbladen staan los van
elkaar of kunnen elkaar sterk overlappen. De
bloeitijd is lang, van mei tot september of oktober, vaak met een hoofdbloei in juli en augustus.
Standplaats en gebruik
Potentilla fruticosa groeit bij voorkeur op een
droge zonnige plaats. Halfschaduw en een vochtige bodem worden doorgaans wel getolereerd,
maar te veel schaduw of een te natte standplaats
niet. Schrale voedingsarme bodems worden ook
goed verdragen, maar zijn niet noodzakelijk.
De planten laten zich heel goed snoeien, ook
met een maaibalk voor grootschalige toepassing.
Het blijkt dat planten die elk jaar (diep) worden
teruggesnoeid, er langer goed uit blijven zien. Ze
gaan wat later bloeien, maar bloeien langer door.
Een plant die al jaren niet gesnoeid is, moet niet
ineens in een keer diep worden teruggesnoeid.
Dit kan beter in twee keer gebeuren. Bij sommige cultivars is snoeien niet nodig omdat ze
door hun horizontale vertakking van nature laag
blijven.
De soort is in principe zeer goed winterhard
(USDA zone 3), maar er zit enige variatie binnen
de soort. In Nederland zijn er qua koude en vorst
geen problemen; wel kan een te natte standplaats

72. P. fruticosa in openbaar groen. (‘Living Daylight’)
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tilla fruticosa is dit met name de bonenspintmijt
(Tetranychus urticae). De aantasting komt vooral voor bij droog en warm weer. De kleine mijten, in kleur variërend van oranje, geel, groen,
tot rood of bruin, zitten vooral aan de onderzijde
van het blad. De spintmijt zuigt aan de onderkant
van het blad. Hierdoor ontstaan aan de bovenzijde van het blad kleine lichte stipjes. Deze
plekken breiden zich uit over het hele blad. Aan
de onderzijde van het blad produceren de mijten
een glanzend spinsel en het blad wordt grijswit.
Uiteindelijk zal het blad van de plant vallen.
De bonenspintmijt heeft zeer veel waardplanten, naast Potentilla zijn dit bijvoorbeeld Aralia, Callicarpa, Cornus, Daphne, Hydrangea,
Laburnum, Skimmia, Sorbus, Rosa en Ulmus.
Echte meeldauw komt evenals spint ook vooral
voor bij droog en warm weer. Op bladeren,
scheuten en bloemen is een makkelijk afwrijfbaar, witgrijs poeder te zien. Een sterke aantasting zorgt voor bruinverkleuring en een geremde
groei. Aangetaste bloemen zijn verstoord in
hun ontwikkeling. Echte meeldauw komt voor
bij vele heesters en vaste planten, zoals Acer
campestre, Quercus, Rosa, Aster, Chrysanthemum, Delphinium en Phlox. Per gewas zijn dit
overigens vaak afzonderlijke schimmelsoorten
van met name Erysipheae en Sphaerotheca. Op
Potentilla fruticosa wordt vooral Sphaerotheca
waargenomen; o.a. S. macularis en S. aphanis.

73. P. fruticosa in openbaar groen. (‘Sommerflor’)

uitval geven in de winter.
Ziekten en plagen
Ziekten en plagen bij Potentilla fruticosa komen
in beperkte mate voor. Het gaat daarbij vooral
om (echte) meeldauw en spint. In beide gevallen
is aantasting zelden desastreus, maar zorgt wel
voor een lelijke aanblik en verminderde vitaliteit
van de plant. Planten onder suboptimale omstandigheden worden eerder aangetast dan goed
verzorgde vitale planten. Verder is het ook een
kwestie van genetische aanleg; de ene cultivar is
gevoeliger dan de andere. Tijdens het onderzoek
zijn gestructureerde waarnemingen gedaan en
deze zijn weergegeven bij de cultivarbeschrijvingen. Er zijn cultivars die niet of nauwelijks
gevoelig zijn voor spint en meeldauw.
Spint is een infectie van mijten, bij Poten106
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Resultaten uit buitenlands onderzoek
Na afronding van de Nederlandse sterrenkeuring
in 1982 is het sortiment van Potentilla fruticosa ook in het buitenland gekeurd; in Duitsland
(1985) en Engeland (2002).
In Duitsland bestaat een systeem van sterrenwaarderingen, conform dat van Nederland. Veel
nieuwe cultivars hebben overigens niet in dit
onderzoek meegelopen. De Duitse resultaten
zijn als volgt:





lor’ en ‘Goldfinger’.




 

  


beth’, ‘Abbotswood’ en ‘Primrose Beauty’.


 
 

Ace’.
In Engeland is het sortiment beoordeeld door
de keuringscommissie van de RHS in Wisley;
zie Miller (2002). Engeland kent geen sterrensysteem; de beste planten krijgen een Award
of Garden Merit (AGM). In 2002 (of daarvoor)
kregen de volgende (14) planten een AGM toebedeeld: ‘Abbotswood’, ‘Chelsea Star’, ‘Groneland’, ‘Hopleys Orange’, ‘Jackman’, ‘King

Cup’, ‘Limelight’, ‘Marrob’ (MARIAN RED
ROBIN), ‘Medicine Wheel Mountain’, ‘Penny
White’, ‘Pink Beauty’ (LOVELY PINK), ‘Primrose
Beauty’ ‘Sommerflor’ en ‘Yellow Bird’.
In relatie tot ons eigen keuringsrapport valt het
volgende op:
 



 
beoordeling gekregen.
 

 

Gigant’ hebben geen positieve beoordeling
gekregen.


  




waren niet aanwezig in de Nederlandse proef,
dit zijn: ‘Groneland’, ‘Penny White’, ‘Jackman’, ‘King Cup’ en ‘Chelsea Star’.

Ondersoorten en variëteiten
Onder andere vanwege het grote verspreidingsgebied en de bijhorende grote variatie binnen
de soort zijn er vrij veel natuurlijke variëteiten
en ondersoorten bekend en beschreven. Sommigen worden niet of nauwelijks meer gebruikt,
of zijn verworden tot synoniemen van andere
ondersoorten of variëteiten. Andere worden
regelmatig gebruikt en worden zelfs gekweekt
als tuinplant of zijn gebruikt als kruisingsouder
van cultivars.
Door diverse bronnen worden één of meer
van onderstaande ondersoorten en variëteiten
beschouwd als aparte soorten. In deze publicatie
is er bewust voor gekozen om dit niet te doen.
Ten eerste kruisen deze variëteiten gemakkelijk
met elkaar; er is dus geen biologische kruisingsbarrière. Veel cultivars behoren ook duidelijk
tot één van deze variëteiten of hebben op zijn
minst één deze variëteiten als voorouder. Als
deze variëteit een aparte soort zou zijn, kan
de cultivar taxonomisch gezien ook niet meer
worden gerekend tot P. fruticosa. Dan zou de
hele naamgeving van het sortiment P. fruticosa
behoorlijk overhoop moeten worden gehaald.
Overigens zijn in het verleden enkele namen van
soorthybriden benoemd en beschreven, o.a.. P.
×rehderiana Hand-Mazz. (als kruising tussen P.
parviflora en P. davurica), P. ×friedrichsenii
Rehd. (als kruising tussen P. davurica en P.
fruticosa) en P. ×sulphurascens (als kruising
tussen P. arbuscula en P. davurica).
De belangrijkste ondersoorten en variëteiten en
ondersoorten worden hieronder genoemd.
P. fruticosa var. arbuscula (D.Don) Maximowicz
syn. P. fruticosa var. albicans Rehder &

74 P. fruticosa var. arbuscula

E.H. Wilson
P. arbuscula var. bulleyana B. Balfour
P. fruticosa var. vilmoriniana Komrov
P. arbuscula D. Don
P. rigida
Dasiphora arbuscula (D.Don) Sojak
Deze variëteit komt van nature voor in de Himalaya en het berggebied van China (2600-4600
m hoog). De groeiwijze is laag en compact, tot
60 cm hoog, soms hoger. De takken zijn relatief
dik. Het blad bestaat uit 3-5 sterk behaarde en
relatief grote deelblaadjes, vaak grijsgroen tot
zilvergrijs gekleurd. De bladranden zijn al dan
niet ingerold. Er zijn opvallende steunblaadjes.
De bloemen zijn groot en geel. De blaadjes van
de bijkelk zijn vaak gevorkt.
P. fruticosa ‘Beesii’, ‘Elizabeth’ en ‘Dakota
Sunrise’ zijn voorbeelden van cultivars die duidelijk invloeden hebben van deze variëteit.
P. fruticosa var. davurica
syn. P. davurica Nestl.
P. glabra Lodd. et al.
P. mandshurica Maxim.
P. veitchii E.H. Wilson
Dasiphora davurica (Nestl.) Kom.
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Deze variëteit komt van nature voor van Japan
tot China en Siberië. De bloemen zijn wit en het
blad bestaat uit 5 deelblaadjes. De blaadjes van
de bijkelk zijn breed en stomp. De groeiwijze is
compact en de blaadjes en stengels zijn meestal
kaal.
Diverse witbloeiende cultivars behoren tot deze
variëteit, bijvoorbeeld ‘Abbotswood’, ‘Manchu’
en ‘Mount Everest’.

verspreidingsgebied van P. fruticosa. Deze is
ook veruit het meest bekend en veel cultivars zijn
hieraan ontleend. De bloemen zijn “gewoon”
tweeslachtig (met meeldraden en stampers).
P. fruticosa var. pumila J.D. Hooker
syn. P. arbuscula var. pumila (J.D. Hooker)
Handel-Mazzetti
Deze variëteit komt van nature voor in de
Himalaya (4200-5000 m hoog). Het zijn kleine
compacte planten, hooguit 10 cm groot. Het
blad is klein; de blaadjes zijn ovaal, 3-5 × 3-4
mm groot, vooral aan de onderzijde vrij sterk
behaard. De bladrand is ingerold. De bloemen
zijn klein, 1-1,5 cm in diameter en staan solitair.
P. fruticosa var. parvifolia (Lehm.) Wolf
syn. P. parvifolia Fisch. ex Lehm.
Dasiphora parvifolia (Fisch. ex Lehm.)
Juz.
Deze variëteit komt van nature voor in Siberië, Mongolië en Centraal Azië. Het opvallend kleine blad bestaat meestal uit 7 (soms 5)
deelblaadjes, waarbij de onderste 2 paren vaak
handvormig gerangschikt zijn. De blaadjes zijn
gewoonlijk smaller en kleiner (maximaal 10 mm
lang) dan die van P. fruticosa. Ook de bloemen
zijn vaak niet groter dan 2 cm in diameter en
daarmee gemiddeld kleiner dan P. fruticosa. De
plant is meestal los vertakt.
P. fruticosa ‘Klondike’, ‘Goldkissen’, ‘Buttercup’ en ‘Gold Drop’ zijn voorbeelden van cultivars die duidelijk invloeden hebben van deze
natuurlijke variëteit.

75. P. fruticosa var. davurica

P. fruticosa subsp. fruticosa
Deze ondersoort uit Noord-Europa is door Linnaeus gebruikt voor het beschrijven en definiëren van de soort. Opvallend is dat deze ondersoort eenslachtige bloemen heeft en tetraploid is.
Als cultuurplant is deze ondersoort veel minder
bekend dan de andere ondersoort subsp. floribunda.
P. fruticosa subsp. floribunda (Pursh) Elkington
syn. P. floribunda Pursh
P. fruticosa var. pyrenaica Willd.
Ex Schltdl.
Deze ondersoort vertegenwoordigt het grootste
108
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P. fruticosa var. unifoliolata Ludl.
Deze variëteit komt van nature voor in Bhutan.
Er is maar één deelblaadje per blad, soms twee.
De blaadjes zijn 0,7-1,5 cm lang. De plant wordt
maximaal 1 m hoog. De gele bloemen staan solitair en zijn 2-3 cm breed.

Keuringsrapport en
beschrijvingen
Onderstaande beschrijvingen zijn gemaakt aan
de hand van de planten uit de proef in Boskoop, aangevuld met waarnemingen uit Lisse.
De hoogtes en breedtes zijn gemeten aan de
hand van 4-5-jarige planten die in de winter licht
teruggeknipt zijn (conform praktijk). Oudere
planten die niet worden teruggeknipt kunnen
dus nog hoger worden. De bloemkleuren zijn
een indicatie, want vooral de oranje, roze en
rode bloemen kunnen verbleken door de zon.

Bij beoordeling van de ziektegevoeligheid is een
gezamenlijke beoordeling gegeven voor meeldauw en spint omdat ze vaak samen voorkomen
en daardoor lastig afzonderlijk te beoordelen
zijn.
Beoordelingen:
*** = uitstekend
** = zeer goed
* = goed
s = voor speciale doeleinden
o = kan vervallen
* P. fruticosa ‘Abbotswood’
(F. Tustin, Abbotswood, Gloucester, Engeland,
ca. 1960)
GROEIWIJZE: vrij hoge, breed opgaande plant; ca.
70 cm hoog en 90 cm breed; dicht vertakt, vrij
stevig.
BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed,
ca. 1,5 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind
september (hoofdbloei half juni tot eind juli).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie breed groeiende witbloemige cultivar, die
tot voor enkele jaren geleden tot de top van het
sortiment witbloemige behoorde. Inmiddels zijn
er nieuwe bloeirijkere en/of gezondere cultivars
zoals ‘McKays White’ en ‘White Lady’. Toch
krijgt ‘Abbotswood’ nog een ster vanwege de
rijke bloei en de zuiverwitte bloemen. Kreeg in
Engeland een AGM.
o P. fruticosa ‘Alice’
(Wilfrid, F. Simms, Engeland)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), breed,
ca. 1,2 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen witgeel (RHS-CC 8D), niet overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin mei tot
begin september (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Opvallend vanwege de kleine witgele bloemen.
Lijkt op ‘Limelight’, maar kleiner en met iets
kleinere bloemen en met kroonbladen die niet
overlappen. Helaas niet erg gezond, een belangrijke reden voor de keuringscommissie om deze

76. P. fruticosa ‘Abbotswood’

cultivar niet positief te waarderen. Toevalszaailing van ‘Ochroleuca’. Vernoemd naar de moeder van de winner.
o P. fruticosa ‘Annette’
(J.P. Louwers, Hazerswoude, 1983)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca.
1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed;
kroonbladen geeloranje (RHS-CC 15B), door
zon snel verkleurend naar (oranje)geel, vrij sterk
overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot
half november (hoofdbloei half juni tot eind
september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Deze oranjebloemige cultivar verkleurt bij zonnig weer sterk naar (oranje)geel. De gezondere
en qua kleur veel stabielere ‘Hopley’s Orange’
overtreft de iets oudere ‘Annette’. Kruising tussen ‘Hachmanns Gigant’ en ‘Red Ace’.
s P. fruticosa ‘Beesii’
(Bees Ltd, Engeland, 1925)
syn. ‘Nana Argentea’
GROEIWIJZE: vrij lage, (breed) opgaande plant; ca.
45 cm hoog en 45 cm breed; halfdicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: zilvergrijs, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5, zeer
breed, ca. 1 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot
eind oktober (hoofdbloei eind mei tot half juli).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
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Opvallend vanwege de vrij lage groeiwijze en
het vrij grote zilvergrijze blad met zeer brede
deelblaadjes, waarbij het aantal deelblaadjes
(3-5) gering is (karakteristiek van var. arbuscula); De bloei is niet opvallend rijk, maar
vooral vanwege de bladkleur is het wel een plant
die opvalt en door sommigen erg wordt gewaardeerd. Een echte plant voor de liefhebber dus.
Steriele cultivar waarvan de stampers ontbreken;
er worden geen zaden gevormd. De cultivar is
geselecteerd van zaad uit Tibet.
o P. fruticosa ‘Blink’ (PRINCESS)
(R. Blair, Dawyck Gardens, Schotland, 1982)
syn. ‘Pink Queen’
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 65 cm breed;
halfdicht vertakt, stevig.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), vaak iets
donkerderroze aan de basis; na langdurige zonnige periode soms bijna wit, sterk overlappend,
soms iets gekruld.; bloei rijk; bloeitijd half mei
tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Opvallend vanwege de vrij kleine lichtroze bloemen en de vrij lage en brede groeiwijze. Helaas
is de bloemkleur niet erg stabiel bij zonnig
weer. ‘Blink’ wordt overtroffen door moderne
rozebloemige cultivars zoals ‘Kupinpa’ (PINK
PARADISE) en ‘Pink Beauty’.
P. fruticosa ‘Bloace’: P. fruticosa ‘Red Ace’
o P. fruticosa ‘Buttercup’
(Knaphill Nurseries, Woking, Engeland, ca.
1980)
syn. ‘Knaphill Buttercup’
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 65 cm hoog en 80 cm breed; vrij los vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1,2 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5-7, breed,
ca. 0,7 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind
oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Opvallend vanwege de vrij kleine goudgele
bloemen in combinatie met klein en lichtgroen
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blad. De groeiwijze bleek in de sortimentsproef
erg los en onregelmatig. De vergelijkbare ‘Klondike’ en ‘Goldkissen’ hebben een mooiere en
dichtere groeiwijze.
o P. fruticosa ‘Chilo’
(A.A. Harkes, Hazerswoude, 1994)
GROEIWIJZE: vrij lage, (breed) opgaande plant;
ca. 45 cm hoog en 45 cm breed; dicht vertakt,
zeer stevig.
BLADEREN: wit- tot geelbont (grijsgroen met
onopvallend geelwitte rand), middelgroot, ca.
1,8 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes
5-7, zeer smal, ca. 1,5 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium vrij sterk
rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half
mei tot half oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Karakteristiek vanwege de vrij lage groei en
het grijze bonte blad. Het bonte blad is echter
niet erg stabiel en bovendien valt de bontheid
nauwelijks op vanwege de grijze bladkleur. De
goudgele bloemen worden gevolgd door opvallend rood gekleurde vruchtkelken. Qua bontheid
is ‘Silvery Moon’ beter en opvallender.
o P. fruticosa ‘Coronation Triumph’
(Indian Forestry Station, Saskatchewan, Canada
ca. 1950)
GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant;
ca. 75 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, groot, ca. 2,5 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca.
2 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), niet overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin mei
tot eind september (hoofdbloei juni tot half
augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Het meest karakteristiek van deze vrij hoge
geelbloemige cultivar zijn de grote, zeer losse
bloemen waarvan de kroonbladen ver van elkaar
staan en niet overlappen. De bloemen zijn vrij
kwetsbaar; na een flinke regenbui vallen veel
kroonbladen af. De cultivar vertoont veel overeenkomst met ‘Dart’s Sunnyboy’; voor verschillen zie aldaar. In het sortiment hoge grootbloemige gele cultivars zijn er veel betere zoals
‘Goldfinger’ en ‘Grandiflora’.
Er is onduidelijkheid over de soortechtheid van

de deze cultivar; planten die in de trial van de
RHS stonden waren anders (geen losse bloemen).
o P. fruticosa ‘Cream Carpet’
(P. Kolster, Boskoop, ca. 2004)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij slap.
BLADEREN: grijsgroen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5,
breed, ca. 1 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8CD), iets
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd eind mei tot
begin oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Cultivar met vrij lage groeiwijze in combinatie
met crèmekleurige bloemen en grijsgroen blad.
Vergelijkbaar met ‘Interma’ (DART’S CREAM),
maar deze heeft grotere bloemen, met een iets
opvallender geel centrum en met iets grover
blad. De keuringscommissie geeft de voorkeur
aan deze groobloemige cultivar boven ‘Cream
Carpet’.
* P. fruticosa ‘Dakota Sunrise’
(North Dakota State University, Verenigde Staten, ca. 1978)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot liggende
plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5,
middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei rijk; bloeitijd half mei half
oktober (hoofdbloei juni-september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
De meest opvallende eigenschappen van deze
cultivar zijn de lage brede groeiwijze en de
grote (licht)gele bloemen. Ook het blad met
relatief weinig deelblaadjes (3-5) is opvallend.
De cultivar lijkt veel op ‘Elizabeth’, ‘Oktobersonne’ en ‘Longacre’. Vooral ten opzichte van
‘Oktobersonne’ is het verschil minimaal. In de
teelt is ‘Dakota Sunrise’ wat gemakkelijker te
vermeerderen. Wellicht dat het toch om dezelfde
plant gaat. Ten opzichte van ‘Elizabeth’ zijn de
verschillen ook zeer klein; ‘Dakota Sunrise’
heeft iets minder grijs blad en de deelblaadjes

zijn iets smaller. Ook is de vatbaarheid voor
meeldauw en spint lager. Van deze drie lage
lichtgele cultivars is ‘Dakota Sunrise’ de beste.
Voor verschillen met ‘Longacre’, zie aldaar.
P. fruticosa DART’S CREAM: zie P. fruticosa
‘Interma’
** P. fruticosa ‘Dart’s Golddigger’
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum,
1970)
syn. ‘Interdig’
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 70 cm breed;
dicht vertakt, stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm
breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7,
smal, ca. 2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, zeer groot, ca. 4 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot
begin oktober (hoofdbloei half juni tot half
augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Dit is een prachtige, rijk bloeiende, gezonde lage
gele bodembedekkende Potentilla. De cultivar
valt op door de zeer grote goudgele bloemen. De
cultivar is vergelijkbaar met ‘Donard Gold’ en
‘Goldteppich’; voor verschillen zie aldaar. Van
deze groep bloeit ‘Dart’s Golddigger’ het langst
door en is onder andere daarom in deze groep
het hoogst gewaardeerd in de keuring.
o P. fruticosa ‘Dart’s Sunnyboy’
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum,
1992)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.

77. P. fruticosa ‘Dakota Sunrise’
Dendroflora nr 48 2011

111

78. P. fruticosa ‘Dart’s Golddigger’

90 cm hoog en 100 cm breed; vrij los vertakt,
vrij slap.
BLADEREN: lichtgroen, vrij groot, ca. 2,2 cm
breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 7, middelbreed, ca. 1,7 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), niet
overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin
mei tot half september (hoofdbloei juni tot half
augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Hoge cultivar met goudgele, opvallend losse
bloemen. Veel overeenkomst met ‘Coronation
Triumph’, maar deze laatste is iets grover qua
bloem en blad en de groeiwijze is juist iets minder hoog en iets minder los vertakt. In het sortiment hoge grootbloemige gele cultivars zijn er
veel betere zoals ‘Goldfinger’ en ‘Grandiflora’.
s P. fruticosa ‘Daydawn’
(Slieve Donard, N.Ierland, 1968)
GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 80 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
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bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 4-6, smal, ca.
0,8 x 0,2 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen lichtgeel (RHS-CC 12C), met roze
tinten, sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni
tot half augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Deze middelhoge cultivar valt vooral op door
de aparte bloemkleur: lichtgeel met roze tinten.
Verder is het blad (vrij) klein en fijn. De cultivar
lijkt op ‘Tom Conway’, maar deze heeft een iets
donkerder bloemkleur. Het is een mutant van
‘Tangerine’. Vanwege de aparte bloemkleur een
echte liefhebbersplant.
o P. fruticosa ‘Donard Gold’
(Slieve Donard Nurseries, N.Ierland, voor 1955)
GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant;
ca. 40 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm
breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7,
vrij smal, ca. 1,6 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroon-

79. P. fruticosa ‘Elfenbein’

bladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot eind
september (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij lage bodembedekkende grootbloemige
goudgele cultivar. Overtroffen door de ‘Dart’s
Golddigger’ die iets grotere bloemen heeft, langer doorbloeit en iets groter en groeikrachtiger
is.
** P. fruticosa ‘Elfenbein’
(VEG Dresden Tolkewitz, Duitsland, 1969)
GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 80 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij slap.
BLADEREN: grijsgroen, groot, ca. 2,5 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes (3-)5, zeer
breed, ca. 1,5 x 0,8 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed;
kroonbladen roomwit tot wit (RHS-CC
11D-155B), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en

meeldauw.
Mooie halfhoge breed uitgroeiende cultivar met
vrij grote (room)witte bloemen. Qua groeiwijze
en bloemkleur lijkt de plant nog het meest op
‘Tilford Cream’, maar deze heeft lichtgroen
blad, is minder groeikrachtig en minder gezond.
Ten opzichte van de lage witbloemige ‘Manchu’
is de plant grover qua groeiwijze, blad en bloemen. Zeer goede bodembedekker.
o P. fruticosa ‘Elizabeth’
(Hilliers Nurseries, Ampfield, Engeland, ca.
1950)
syn. P. arbuscula HORT.; ‘Sutter’s Gold’
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed;
dicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: grijsgroen, vrij klein, ca. 1,4 cm
breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-6),
vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot
begin november (hoofdbloei juni-agustus).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
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Een bekende rijkbloeiende en lang doorbloeiende cultivar. Helaas erg gevoelig voor spint en
meeldauw. Inmiddels is de plant verbeterd door
de gezondere ‘Dakota Sunrise’ en ‘Longacre’.
Voor verschillen, zie aldaar. Genoemd naar een
dochter van Sir. Harold Hillier. Is vele jaren
in de handel geweest als P. arbuscula (nu P.
fruticosa var. arbuscula), waarvan ‘Elizabeth’
duidelijk invloed heeft.
P. fruticosa ‘Farreri’: P. fruticosa ‘Gold Drop’
P. fruticosa ‘Farreri Select’: P. fruticosa ‘Yellow Giant’
o P. fruticosa ‘Flashlight’
(A.A. Harkes, Hazerswoude, 1997)
GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca.
40 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, vrij
stevig.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes (3-)5, vrij smal,
ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei
tot eind oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Vrij lage cultivar met klein blad en (licht)gele
bloemen. Qua bloemkleur vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘Maanelys’ en ‘Katherine Dykes’,
maar beiden zijn duidelijk groter. Voor gebruik
als lage compacte gele Potentilla overtroffen
door bijvoorbeeld ‘Sommerflor’. De hoofdbloei
is relatief kort, vandaar de naam ‘Flashlight’.
o P. fruticosa ‘Floppy Disk’
(Peter Catt, Liss Forest Nurseries, Engeland, ca.
1990)
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot liggende plant;
ca. 30 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel tot half gevuld, (zeer) klein,
ca. 2 cm breed; kroonbladen roze (RHS-CC
55B), met onregelmatig donkerder en lichterroze
delen, sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd begin mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Lage brede cultivar met enkele tot half gevulde
(zeer) kleine roze bloemen, die weinig verkleuren in de zon. Helaas is de plant ziektegevoelig
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en is de bloei niet erg rijk. Hierom wordt de
plant ver overtroffen door de hogere en veel
bloeirijkere ‘Pink Beauty’ en ‘Kupinpa’ (PINK
PARADISE).
o P. fruticosa ‘Fredhem’
(Herkomst onbekend; Polen?)
GROEIWIJZE: hoge, stijf opgaande plant; ca. 80 cm
hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2,2 cm breed;
bladsteel 2 cm lang; deelblaadjes 5-7, (vrij)
smal, ca. 2,3 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen geel (RHS-CC 6B), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot eind
augustus (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Karakteristiek vanwege stijf opgaande groeiwijze en de gele bloemen. De cultivar lijkt het
meest op ‘Grandiflora’, die hoger is en groter
blad heeft. Beide cultivars hebben bloemen die
iets lichtergeel zijn dan veel meer goudgele
cultivars zoals ‘Goldfinger’ en ‘Kobold’. ‘Fredhem’ is geen onaardige cultivar, maar in de keuring kwam ‘Grandiflora’ beter naar voren, onder
andere vanwege de iets langere bloeitijd en de
hogere groeiwijze.
o P. fruticosa ‘Glenroy Pinkie’
(Ballalheannagh Gardens & Nurseries, Glen
Roy, Isle of Man, Engeland)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), met donkerder vlekken/strepen; na langdurige zonnige
periode bijna wit, sterk overlappend; bloei rijk;
bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei
juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge lichtroze bloeiende cultivar, waarvan de bloemen naar bleekroze tot bijna wit
verkleuren na een zonnige periode. Met name
deze verkleuring is ongewenst en bovendien
is de cultivar ook vrij gevoelig voor spint en
meeldauw. Daarom geen positieve waardering.
In het sortiment lichtroze cultivars is ‘Grace
Darling’ beter.

P. fruticosa ‘Gold Carpet’: P. fruticosa ‘Goldteppich’
* P. fruticosa ‘Gold Drop’
(Besant, 1916)
syn. ‘Farreri’; ‘Goldkugel’
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
80 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 7, smal, ca.
0,8 x 0,2 cm.
BLOEMEN: enkel, (zeer) klein, ca. 2 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot half
oktober (hoofdbloei half juni tot half augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Deze hoge cultivar valt vooral op vanwege de

80. P. fruticosa ‘Gold Drop’

zeer kleine goudgele bloemen en het kleine
lichtgroene blad. Vergelijkbare cultivars zijn
‘Klondike’, ‘Buttercup’, ‘Goldkissen’ en ‘Yellow Giant’. Hiervan zijn de eerste twee duidelijk lager dan ‘Gold Drop’. Van de andere
twee heeft ‘Goldkissen’ een compactere groeiwijze en ‘Yellow Giant’ grotere bloemen. De
plant in eerste instantie benaamd als ‘Farreri’
en is afkomstig van zaad verzameld in 1914 in
Zuidwest-Kansu (China). ‘Klondike’ komt uit
hetzelfde zaaisel.
o P. fruticosa ‘Golden Dwarf’
(Laddie de Jong, Marian Nurseries, Ierland, voor
1988)
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande
plant; ca. 25 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig; een echte dwergvorm.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm
breed; bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 3-5,
vrij breed, ca. 1,3 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot
half oktober (hoofdbloei half juni tot eind juli).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Dwergvormige cultivar met een lage groeiwijze
en middelgrote goudgele bloemen. Verder is
opvallend het geringe aantal deelblaadjes per
blad (3-5). Hoewel de plant qua groeiwijze
uniek is, valt de sierwaarde wat tegen. Reden
voor de keuringscommissie om geen positieve
waardering te geven.
*** P. fruticosa ‘Goldfinger’
(H Knol, Gorssel, Holland ca. 1970)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
80 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 7, vrij smal,
ca. 1,6 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot
half oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Dit is zonder twijfel de mooiste hoge geelbloemige Potentilla op dit moment. Deze rijkbloeiende en gezonde cultivar, met prachtige
goudgele bloemen en groot blad, wordt terecht
veel gekweekt. Ten opzichte van de twee andere
hoge, gele en grootbloemige cultivars in de
proef, ‘Grandiflora’ en ‘Fredhem’, is de groei
veel breder en minder compact. Bovendien zijn
de bloemen van ‘Goldfinger’ meer goudgeel in
plaats van geel.
** P. fruticosa ‘Goldkissen’
(J.J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, voor 1977)
GROEIWIJZE: vrij hoge, opgaande plant; ca. 75 cm
hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5-7, (vrij)
smal, ca. 0,7 x 0,2 cm.
BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot eind
oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
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82. P. fruticosa ‘Goldkissen’
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Vrij hoge dicht vertakte cultivar met klein lichtgroen blad en kleine goudgele bloemen. De
plant is zeer bloeirijk, lang bloeiend en gezond
en is door de keuringscommissie in de groep
gele kleinbloemige cultivars als hoogste gewaardeerd. De cultivar is compacter dan bijvoorbeeld
‘Buttercup’, ‘Gold Drop’ en ‘Yellow Giant’ en
iets hoger dan ‘Klondike’; de laatste heeft ook
grotere bloemen en donkerder blad.
P. fruticosa ‘Goldkugel’: P. fruticosa ‘Gold
Drop’

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij lage breed groeiende cultivar met middelgrote goudgele bloemen. Veel gebruikt als
bodembedekker. ‘Goldteppich’ lijkt in veel
opzichten op ‘Dart’s Golddigger’, maar heeft
iets kleinere bloemen en bloeit iets vroeger.
Vooral dit laatste heeft de keuringscommissie
doen besluiten om ‘Goldteppich’ een ster te
geven omdat het hiermee toch een aanvulling
op de hoger gewaardeerde ‘Dart’s Golddigger’.
P. fruticosa ‘Grace’: P. fruticosa ‘Pink Pearl’

o P. fruticosa ‘Goldstar’
(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1976)
syn. ‘Goldstern’
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 60 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: grijsgroen, zeer groot, ca. 2,8 cm
breed; bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
smal, ca. 2,5 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, zeer groot, ca. 3,8 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), sterk
overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind mei
tot begin oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met zeer grote goudgele
bloemen en zeer groot blad, die lange tijd veel
gekweekt is. Helaas is de cultivar vrij gevoelig voor spint en meeldauw. ‘Goldstar’ wordt
inmiddels overtroffen door de gezondere ‘Dart’s
Golddigger’ (die iets lager en breder is), Rheinsberg’ (kleinere bloemen en blad) en ‘Sommerflor’ (met kleinere bloemen en veel sterker rood
verkleurende vruchtkelken). Het is een kruising
tussen ‘Goldteppich’ en ‘Hachmann’s Gigant’.
P. fruticosa ‘Goldstern’: P. fruticosa ‘Goldstar’
* P. fruticosa ‘Goldteppich’
(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1969)
syn. ‘Gold Carpet’
GROEIWIJZE: Vrij lage, breed opgaande plant; ca.
45 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, groot, ca. 2,5 cm breed;
bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij
smal, ca. 2 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei
tot eind september (hoofdbloei juni-juli).

* P. fruticosa ‘Grace Darling’
(Jack Drake, Inschriach, Schotland 1950)
syn. ‘Minpink’ (PINK GIANT)?
GROEIWIJZE: hoge, breed opgaande plant; ca. 80
cm hoog en 100 cm breed; halfdicht vertakt, vrij
stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm
breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), vaak iets
donkerderroze aan de basis; na langdurige zonnige periode bijna wit, vrij sterk overlappend;
bloei vrij rijk; bloeitijd begin juni tot begin oktober (hoofdbloei half juni tot half september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Hoge, breed opgaande cultivar met middelgrote
lichtroze bloemen. De bloemen zijn redelijk
kleurvast, maar kunnen na een lange zonnige
periode lichter roze verkleuren, tot bijna wit.
Van alle lichtroze cultivars is het de sterkste en
meest kleurvaste. Weliswaar worden de echt roze
cultivars zoals ‘Pink Beauty’ en ‘Kupinpa’ (PINK
PARADISE) hoger gewaardeerd, maar toch heeft
‘Grace Darling’ toegevoegde waarde. ‘Minpink’

83. P. fruticosa ‘Goldteppich’
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(PINK GIANT), die niet in de proef heeft gestaan,
is waarschijnlijk identiek aan ‘Grace Darling’;
waarschijnlijk een omdoping dus.

84. P. fruticosa ‘Grace Darling’

* P. fruticosa ‘Grandiflora’
(Herbarium exemplaar in Willdenow Herbarium, Duitsland, 1813)
GROEIWIJZE: zeer hoge, (stijf) opgaande plant; ca.
100 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: (licht)groen, zeer groot, ca. 3 cm
breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5-7,
middelbreed, ca. 2 x 0,7 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen geel (RHS-CC 6B), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot begin september (hoofdbloei half juni tot begin augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie rijkbloeiende zeer hoge en stijf opgaande
geelbloeiende cultivar. Het blad is zeer groot en
de bloemkleur is iets lichter en minder goudgeel
dan bijvoorbeeld ‘Goldfinger’. Het is één van de
hoogste cultivars van het sortiment Potentilla,
hoger dan de vergelijkbare ‘Fredhem’.
o P. fruticosa ‘Hachmann’s Gigant’
(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1967)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 60 cm hoog en 75 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1 cm breed; bladsteel
0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca.
0,8 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood
verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei
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tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind
augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met vrij grote goudgele
bloemen. Vergelijkbaar met ‘Goldstar’ (met grotere bloemen), ‘Sommerflor’ (met sterke roodverkleuring van de vruchtkelk) en met ‘Rheinsberg’ (dichter vertakt). Helaas is de cultivar vrij
ziektegevoelig en krijgt vooral daarom geen
positieve waardering. Aanbevolen vervangers
zijn ‘Sommerflor’ en ‘Rheinsberg’.
** P. fruticosa ‘Hopley’s Orange’
(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland)
GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed;
dicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen oranje (RHS-CC 25B), na lange
zonnige periode verkleurend naar oranjegeel,
sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half

85. P. fruticosa ‘Grandiflora’

86. P. fruticosa ‘Hopley’s Orange’

mei tot begin november (hoofdbloei juni-september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Prachtige middelhoge cultivar met oranje bloemen. De bloemkleur is vrij stabiel, hoewel de
bloemen na een lange zonnige periode wel wat
lichter worden. De bloei is rijk en erg lang. Het
is een zaailing van ‘Red Ace’. Kreeg in Engeland een AGM.
P. fruticosa ‘Interdig’: P. fruticosa
Golddigger’

iets rood verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei tot half oktober (hoofdbloei juniaugustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij lage breed groeiende cultivar met grote
crèmekleurige bloemen. Karakteristiek zijn ook
de grijsgroene bladeren met een gering aantal deelblaadjes (3-5). De vergelijkbare ‘Cream
Carpet’ heeft kleinere bloemen en gemiddeld

‘Dart’s

* P. fruticosa ‘Interma’ (DART’S CREAM)
(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum,
1982)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed;
dicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: grijsgroen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5,
vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8CD), met gele
basis, iets overlappend; kelk in vruchtstadium

87. P. fruticosa ‘Interma’ (DART’S CREAM)
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meer deelblaadjes. De keuringscommissie geeft
voorkeur aan ‘Interma’ (DART’S CREAM) boven
‘Cream Carpet’ vanwege de iets opvallender
bloemen.
* P. fruticosa ‘Janet’
(Wilfrid, F. Simms, Engeland)
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande
plant; ca. 30 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen lichtgeel (RHS-CC 6D), met gele
basis, vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd
half mei tot begin september (hoofdbloei juni tot
half augustus).

goudgele basis, iets overlappend; bloei zeer rijk;
bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei
half juni tot eind augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Hoge cultivar met vrij kleine (licht)gele bloemen. De bloemkleur is duidelijk lichter dan veel
goudgeelkleurige cultivars zoals ‘Goldfinger’
en ‘Goldkissen’, maar donkerder dan bijvoorbeeld ‘Elizabeth’. Vergelijkbaar met ‘Maanelys’ (compacter en blad grijzer) en ‘Sundance’
(blad minder grijs en plant minder stevig). Staat
te boek als zeer droogteresistent. De plant is
genoemd naar de vrouw van de winner.
* P. fruticosa ‘Klondike’
(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)
GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande
plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; dicht
vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca.
1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni
tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind
augustus).

88. P. fruticosa ‘Janet’

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Lage cultivar met lichtgele bloemen. De cultivar
is nog lager dan bijvoorbeeld de verglijkbare
‘Elizabeth’ en ‘Dakota Sunrise’, die bovendien
beide veel grijzer blad hebben. Qua combinatie
van groeiwijze en bloemkleur uniek; helaas wel
wat ziektegevoelig. Selectie uit zaaisel van Cannon Hall, Barnsley, Yorkshire. Genoemd naar de
vrouw van de winner.
* P. fruticosa ‘Katherine Dykes’
(W.R. Dykes, Engeland, 1925)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
90 cm hoog en 100 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, vrij klein, ca. 1,4 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met
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89. P. fruticosa ‘Katherine Dykes’

90. P. fruticosa ‘Klondike’

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met klein blad en middelgrote goudgele bloemen. Veel andere kleinbladige gele cultivars hebben lichtergroen blad en/of
iets kleinere bloemen zoals ‘Buttercup’, ‘Gold
Drop’ en ‘Goldkissen’. Ook lijkt de plant wel
wat op ‘Yellow Giant’, maar die is iets hoger en
is minder compact en stevig.
P. fruticosa ‘Knaphill Buttercup’: P. fruticosa
‘Buttercup’

*** P. fruticosa ‘Kobold’
(K. Maralski, Oldenburg, Duitsland)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 60 cm hoog en 90 cm breed; zeer dicht vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), (vrij)
smal, ca. 1,5 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), vrij
sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin
juni tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot
half september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Dit is de mooiste halfhoge geelbloeiende cultivar. ‘Kobold’ is zeer compact, zeer rijkbloeiend
en gezond. Hiermee is de cultivar nog het best
te vergelijken met ‘Yellow Bird’ (hoger en met
half gevulde bloemen) en ‘Rheinsberg’ (iets
minder compact en blad grijzer). Ook deze twee
cultivars kregen een hoge waardering van de
keuringscommissie.
*** P. fruticosa ‘Kupinpa’ PBR (PINK PARADISE)
(H.J.M. Kuijf, Uithoorn, 2009)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;

91. P. fruticosa ‘Kobold’
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92. P. fruticosa ‘Kupinka’ (PINK PARADISE)

93. P. fruticosa ‘Limelight’
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ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt,
zeer stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, smal, ca.
1,2 x 0,3 cm.
BLOEMEN: half gevuld, middelgroot, ca. 3 cm
breed; kroonbladen roze (RHS-CC 57C), na
lange zonnige periode verkleurend naar lichtroze, sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd
begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni
tot eind september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Prachtige nieuwe cultivar met roze half gevulde
bloemen. De bloei is zeer rijk, de hoofdbloei
is erg lang en de bloemkleur is relatief stabiel.
Hiermee is het een topper in het Potentillasortiment.
Gevonden als mutant in ‘Pink Beauty’ (LOVELY
PINK). Ten opzichte van deze oudercultivar zijn
de bloemen donkerder roze en meer gevuld.
P. fruticosa ‘Lemon and Lime’: P. fruticosa
‘Limelight’
o P. fruticosa ‘Leuchtfeuer’
(H.-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1982)
GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande
plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
(vrij) smal, ca. 1,7 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot
begin oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met vrij grote goudgele
bloemen. Geen bijzondere verschijning in het
grote sortiment geelbloemige. Qua gezondheid
en bloeirijkheid overtroffen door ‘Sommerflor’.
*** P. fruticosa ‘Limelight’
(Liss Forest Nurseries, Hampshire, Engeland,
1985)
syn. ‘Lemon and Lime’.
GROEIWIJZE: hoge, breed opgaande plant; ca. 80
cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, zeer
stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca.
1 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;

kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8D), met
gele basis, vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk;
bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei
juni tot half augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Prachtige vrij hoge cultivar met crèmekleurige
bloemen. De bloei is lang en zeer rijk en de plant
is sterk en gezond. Hiermee behoort ‘Limelight’
zonder meer tot het topsortiment van Potentilla.
Voor vergelijking met ‘Primrose Beauty’, zie
aldaar. Gevonden als zaailing in tuin in Kent.
Kreeg in Engeland een AGM.
*** P. fruticosa ‘Living Daylight’
(H. Knol, Gorssel, 1986)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (donker)groen, klein, ca. 1,2 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 5C), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin mei tot eind
oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Opvallende middelhoge rijkbloeiende cultivar
met kleine (licht)gele bloemen en klein (donker)
groen blad. De bloemkleur ligt in tussen goudgeel en lichtgeel, waarbij de bloemkleur mooi
afsteekt tegen het donkergroene blad. Hiermee
kreeg de cultivar de hoogste waardering en mag
met recht een topper worden genoemd. De cultivar is enigszins vergelijkbaar met ‘Longacre’,
maar deze is iets lager, iets minder gezond en
heeft grijzer en groter blad en grotere bloemen.
* P. fruticosa ‘Longacre’
(Slieve Donard, N.Ierland, 1956)
syn. ‘Longacre Variety’
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij slap en overhangend.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij
breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind
september (hoofdbloei juni tot half augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie cultivar met lage groeiwijze en lichtgele
bloemen. Hiermee is de cultivar het te vergelijDendroflora nr 48 2011
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ken met ‘Elizabeth’ en ‘Dakota Sunrise’. Ten
opzichte van ‘Elizabeth’ is ‘Longacre’ een verbetering, onder andere qua gezondheid; hoewel
‘Longacre’ ook niet helemaal ziektevrij is. Verder zijn in vergelijking met zowel ‘Elizabeth’ als
‘Dakota Sunrise’ de de takken minder stijf (meer
overhangend), de bloemen iets kleiner en overlappen de kroonbladen iets minder. Gevonden in
tuin in Longacre, N.Ierland.

95. P. fruticosa ‘Longacre’
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P. fruticosa ‘Longacre Variety’: P. fruticosa
‘Longacre’
P. fruticosa LOVELY PINK: zie P. fruticosa ‘Pink
Beauty’
** P. fruticosa ‘Maanelys’
(Axel Olsen, Kolding, Denemarken, 1921)
syn. ‘Moonlight’
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 90
cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, stevig.
BLADEREN: grijsgroen, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 1,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed,
ca. 1,2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met
goudgele basis, iets overlappend; bloei zeer rijk;
bloeitijd eind mei tot eind spetember (hoofdbloei
juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie hoge compacte (licht)geel bloeiende cultivar met grijsgroen blad. Vergelijkbaar met
‘Katherine Dykes’, maar duidelijk compacter en
het blad is iets grijzer en groter. Een oude cultivar die nog lang niet is afgeschreven.

** P. fruticosa ‘Manchu’
(Introductie waarschijnlijk door E H Wilson
vanuit China rond 1910)
syn. ‘Mandshurica’
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 70 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij stevig; stengels donker
paarsrode.
BLADEREN: grijsgroen-zilvergrijs, middelgroot,
ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot eind
september (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Mooie lage breed uitgroeiende cultivar met grijsgroen blad en kleine witte bloemen. De stengels
zijn opvallend paarsrood. Helaas is de plant wel
wat gevoelig. Het is de enige echt platgroeiende
witbloemige cultivar, vandaar wel een positieve
waardering.
P. fruticosa ‘Mandshurica’: P. fruticosa ‘Manchu’
96. P. fruticosa ‘Maanelys’

97. P. fruticosa ‘Manchu’
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P. fruticosa MANGO TANGO: zie P. fruticosa
‘Uman’
** P. fruticosa ‘Marrob’ (MARIAN RED ROBIN)
(Laddie de Jong, Marian Nurseries, Ierland,
1990)
GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca.
40 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij smal,
ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen (licht)rood (RHS-CC 40B), na
lange zonnige periode verkleurend naar oranjerood (RHS-cc 32B), vrij sterk overlappend;
bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot begin
november (hoofdbloei half juni-september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Dit is de mooiste roodbloemige cultivar met
een rijke en lange bloei en goede gezondheid.
Bovendien is de rode bloemkleur vrij stabiel;
beter dan bijvoorbeeld ‘Red Ace’ en ‘Orangeade’. Alleen ‘Red Lady’ is nog roder en kleurvaster, maar daarbij is de groei vaak wat zwakker.
Kreeg in Engeland een AGM. De cultivar is

98. P. fruticosa ‘Marrob’ (MARIAN RED ROBIN)
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vanaf 2005 kwekersrechtelijk beschermd
geweest in Europa, maar sinds 2011 is dit kwekersrecht beëindigd.
** P. fruticosa ‘McKay’s White’
(Ken Altorfer, Mckay Nursery Co, Waterloo,
Verenigde Staten)
GROEIWIJZE: vrij hoge, breed opgaande plant; ca.
70 cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, vrij
stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij
smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen (room)wit (RHS-CC 11D / 155B),
iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin
mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie zeer rijkbloeiende vrij hoge witbloeiende
cultivar. Ook de gezondheid is goed. De bloemkleur is soms wat roomwit in plaats van echt wit,
waarin de cultivar verschilt van de zuiverwitte
‘Abbotswood’ en ‘White Lady’. Het is een sport
uit ‘Katherine Dykes’

99. P. fruticosa ‘McKay’s White’

100. P. fruticosa ‘Medicine Wheel Mountain’
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** P. fruticosa ‘Medicine Wheel Mountain’
(Roy Davidson, Seattle, Verenigde Staten,
ca.1970)
syn. ‘Yellow Gem’; ‘Olympic Mountain’
GROEIWIJZE: zeer lage, horizontaal tot liggende
plant; ca. 20 cm hoog en 80 cm breed; vrij los
vertakt, slap.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5,
breed, ca. 1 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot
eind september (hoofdbloei half juni tot eind
augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Unieke zeer platgroeiende cultivar met goudgele
bloemen. Daarnaast is de plant ook gezond en
behoorlijk groeikrachtig. Ideale eigenschappen
voor een goede bodembedekker. Terecht een
hoge waardering in de proef dus. Gevonden
in Sioux territory van Utah (VS). De naam is
ontleend aan het berggebied waar de plant is
gevonden. Kreeg in Engeland een AGM.
P. fruticosa ‘Minpink’ (Pink Giant): zie P. fruticosa ‘Grace Darling’
P. fruticosa ‘Moonlight’: P. fruticosa ‘Maanelys’
* P. fruticosa ‘Mount Everest’
(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)
GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100
cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij
stevig.
BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij
breed, ca. 1,5 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot half
september (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Een zeer hoge witbloemige cultivar. Het is een
selectie uit de variabele var. davurica (syn. var.
veitchii). Vooral planten die als var. veichii in
de handel zijn, blijken vaak ‘Mount Everest’ te
zijn; dit bleek uit de Nederlandse en de Engelse cultivarproef. De twee cultivars waarmee
‘Mount Everest’ het meest overeenkomst vertoont zijn ‘Snowflake’ en ‘Sandved’. De eerste
is lager en relatief breder en heeft iets grotere
bloemen. ‘Sandved’ heeft vooral lichtergroen
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en iets kleiner blad en iets grotere bloemen.
De keuringscommissie geeft van deze de voorkeur aan ‘Mount Everest’ boven ‘Snowflake’ en
‘Sandved’ omdat de eerste het meest gezond is.
P. fruticosa ‘Nana Argentea’: P. fruticosa
‘Beesii’
o P. fruticosa ‘New Dawn’
(Bridgemere Nurseries, Engeland, 1994)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij
breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen (licht)roze (RHS-CC 55D), vaak
iets donkerderroze aan de basis; na langdurige
zonnige periode bleekroze, sterk overlappend;
bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot half september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met vrij kleine (licht)roze
bloemen die enigszins verkleuren bij een zonnige periode. De bloemkleur is duidelijk donkerder dan die van lichtroze cultivars als ‘Blink’
(PRINCESS) en ‘Grace Darling’. Maar minder
roze en ook minder stabiel qua kleur dan ‘Pink
Beauty’ en ‘Kupinpa’ (PINK PARADISE). Door
deze beter roze cultivars wordt ‘New Dawn’ dan
ook ruim overtroffen.
o P. fruticosa ‘Oktobersonne’
(J.J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, voor 1970)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3(-5),

vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot
eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Deze vrij lage (licht)gele cultivar lijkt in vrijwel
alles op ‘Dakota Sunrise’, maar de plant is minder goed kweekbaar. Daarom gaat de voorkeur
uit naar ‘Dakota Sunrise’. Voor verder informatie, zie aldaar.
P. fruticosa ‘Olympic Mountain’: P. fruticosa
‘Medicine Wheel Mountain’
* P. fruticosa ‘Orangeade’
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, ca. 1992)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 60 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 5, (vrij)
smal, ca. 1,1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen oranjerood (RHS-CC 33B), door
zon snel verkleurend naar geeloranje, sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot begin
november (hoofdbloei half juni tot eind september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Een middelhoge cultivar met middelgrote oranjerode bloemen die door de zon snel verkleuren
tot geeloranje. De cultivar lijkt in veel opzichten
op de eveneens oranjerode ‘Red Ace’, maar is
wat instabieler qua bloemkleur. Wel is de groei
juist weer wat krachtiger.

102. P. fruticosa ‘Orangeade’

**P. fruticosa ‘Pink Beauty’ PBR
(LOVELY PINK)
(L. Lenz & C. Davidson, University of Manitoba, Canada, 1994)
GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande
plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; zeer dicht
vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij
smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel tot half gevuld, vrij klein, ca.
2,5 cm breed; kroonbladen roze (RHS-CC 55B),
na lange zonnige periode verkleurend naar lichtroze, iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd
begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni
tot eind september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Prachtige middelhoge compacte roze bloeiende
cultivar. De bloei is rijk, de gezondheid goed
en de enkel tot half gevulde bloemen zijn vrij
stabiel qua kleur; ze verkleuren wat lichterroze
na een lange zonnige periode, maar ze verbleken
niet zoals veel (licht)roze bloeiende cultivars dat
wel doen. Samen met ‘Kupinpa’ (PINK PARDADISE) vormt ‘Pink Beauty’ de top van het sortiment
rozebloemige Potentilla. Kreeg in Engeland een
AGM.
P. fruticosa PINK PARADISE: zie P. fruticosa
‘Kupinga’
o P. fruticosa ‘Pink Pearl’
(Gevonden door Raymond Evison en geïntroduceerd door Blooms, Engeland)
syn. ‘Grace’
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6),
vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen lichtroze tot licht oranjerood (RHS-CC
56C / 33C), met donkerder vlekken/strepen; na
langdurige zonnige periode vuilrozewit, sterk
overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni
tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind
september).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met lichtroze tot lichtoranjerode bloemen. De bloemen zijn vaak wat vlekkerig en verkleuren vuilroze na een lange zonnige periode. In Nederland is de plant vooral in
omloop als ‘Grace’. In het sortiment lichtroze
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Potentilla’s geeft de keuringscommissie voorkeur aan ‘Grace Darling’, die krachtiger groeit
en grotere bloemen heeft.

PARDADISE) en ‘Pink Beauty’ en in het sortiment
lichtroze Potentilla’s krijgt de krachtiger ‘Grace
Darling’ de voorkeur van de keuringscommissie.

P. fruticosa ‘Pink Queen’: P. fruticosa ‘Blink’
(PRINCESS)

o P. fruticosa ‘Pretty Polly’
(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, ca. 1984)
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande
plant; ca. 30 cm hoog en 50 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1,2 cm breed;
bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5, zeer smal,
ca. 0,9 x 0,2 cm.
BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, (zeer) klein,
ca. 2 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC
56C), vrij sterk overlappend; bloei vrij arm;
bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei
half juni tot eind augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Lage brede plant met kleine lichtroze bloemen
en klein blad met zeer smalle deelblaadjes. De
lichtroze bloemkleur is vrij stabiel. Overtroffen
door de echt roze bloeiende cultivars ‘Kupinpa’
(PINK PARDADISE) en ‘Pink Beauty’ en in het
sortiment lichtroze Potentilla’s krijgt de krachtiger ‘Grace Darling’ de voorkeur van de keuringscommissie. Het is een mutant uit ‘Blink’
(PRINCESS).

o P. fruticosa ‘Pink Whisper’
(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1988)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1,2 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, middelgroot,
ca. 2,8 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHSCC 56C), na lange zonnige periode verkleurend
naar vuilroze, vrij sterk overlappend; bloei vrij
rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot half september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge cultivar met lichtroze bloemen en
fijn lichtgroen blad. De bloemen zijn meestal
enkel, soms iets gevuld en verkleuren vrij gauw
naar vuilroze in de zon. Overtroffen door de
echt roze bloeiende cultivars ‘Kupinpa’ (PINK
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* P. fruticosa ‘Primrose Beauty’
(R. Cannegieter, Hattem, voor 1955)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
80 cm hoog en 80 cm breed; vrij los vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: grijsgroen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
breed, ca. 0,8 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8D), met
gele basis, iets overlappend; bloei (vrij) rijk;
bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei
juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Hoge cultivar met crèmekleurige bloemen en
grijsgroen blad. Lijkt qua groei en bloemkleur
op ‘Limelight’, maar heeft iets kleiner en veel
grijzer blad. Weliswaar is ‘Limelight’ gezonder
en bloeirijker, toch voegt ‘Primrose Beauty’ wel
iets toe vanwege de grijze bladkleur. Kreeg in
Engeland een AGM.

wege de witte bloemen in combinatie met de
opvallende donkerpaarse stengels en vanwege
het blad met zeer brede deelblaadjes. Hiermee
is ‘Purdomii Alba’ met geen enkele andere
cultivar te verwarren. Vanwege de bijzondere
eigenschappen waardevol en een echte liefhebbersplant.
P. fruticosa ‘Raspberry Ripple’: P. fruticosa
‘Royal Flush’
* P. fruticosa ‘Red Ace’
(David Barker, Hopleys Plants, Engeland, 1973)
syn. ‘Bloace’
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij
smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen oranjerood (RHS-CC 33B), na zonnige periode verkleurend naar geeloranje, vrij
sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half
mei tot begin november (hoofdbloei half juniseptember).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Middelhoge dicht vertakte cultivar met oranjerode bloemen. De bloemen verkleuren vrij sterk
in de zon, maar niet zo sterk als bijvoorbeeld
‘Orangeade’. De bloemen zijn minder rood dan
die van ‘Marrob’ (MARIAN RED ROBIN) en ‘Red
Lady’, die beiden door de keuringscommissie

104. P. fruticosa ‘Pimrose Beauty’

P. fruticosa PRINCESs: zie P. fruticosa ‘Blink’
s P. fruticosa ‘Purdomii Alba’
(Herkomst nakijken)
GROEIWIJZE: hoge, opgaande plant; ca. 80 cm
hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, stevig;
stengels opvallend donkerpaars.
BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, zeer
breed, ca. 1,2 x 0,7 cm.
BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen wit, vrij sterk overlappend; bloei rijk;
bloeitijd begin mei tot half september (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Zeer karakteristiek hoog opgaande cultivar van-

105. P. fruticosa ‘Red Ace’

hoger gewaardeerd zijn. ‘Red Ace’ zorgde in de
jaren ‘70 voor een kleurdoorbraak in het dan toe
overwegend gele en witte Potentilla-sortiment.
** P. fruticosa ‘Red Lady’ PBR
(P. Kolster JBzn., Boskoop, 2008)
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GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca.
40 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.
BLADEREN: (donker)groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3-5,
vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen rood (RHS-CC 46C), na lange zonnige periode verkleurend naar iets lichterrrood,
vrij sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd
begin juni tot eind oktober (hoofdbloei half juli
tot half september).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Mooie, vrij lage breed groeiende plant met zuiverrode bloemen. De bloemen zijn behoorlijk
kleurvast; ze verkleuren hooguit naar iets lichterrood na een lange zonnige periode. ‘Red
Lady’ is de meest rode cultivar van het Potentilla-sortiment. Helaas is de plant iets minder sterk
en minder gezond dan “concurrent” ‘Marrob’
(MARIAN RED ROBIN), waaruit ‘Red Lady’ als
zaailing is ontstaan. Reden voor de keuringscommissie om geen drie sterren te geven, maar
twee.

106. P. fruticosa ‘Red Lady’
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** P. fruticosa ‘Rheinsberg’
(H.-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1975)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt,
stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
(vrij) smal, ca. 1,5 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei
tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Aantrekkelijke compacte goudgeelbloeiende
cultivar, met een zeer rijke bloei en goede
gezondheid. Verbetering van bijvoorbeeld
‘Hachmann’s Gigant’ en ‘Goldstar’, onder
andere vanwege de betere gezondheid. Voor
verschillen, zie aldaar.
o P. fruticosa ‘Royal Flush’
(D. Barker, Engeland, voor 1980)
syn. ‘Raspberry Ripple’
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande
plant; ca. 25 cm hoog en 50 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij slap.

kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk
overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd half mei tot
half september (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Zeer hoge witbloeiende cultivar met lichtgroen
blad. Lijkt veel op ‘Mount Everest’, voor verschillen zie aldaar. Helaas bloeit de plant niet
bijzonder rijk en is de ziektegevoeligheid hoog.
Reden voor de keuringscommissie om geen
positieve waardering te geven en ‘Mount Everest’ aan te bevelen als vervanger.
P. fruticosa ‘Sandvedana’: P. fruticosa
‘Sandved’

107. P. fruticosa ‘Rheinsberg’

BLADEREN: groen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3-5, vrij
smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, klein, ca. 2,2
cm breed; kroonbladen roze, lichtroze verkleurend na een lange zonnige periode, sterk overlappend en soms iets gekruld; bloei arm; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Lage brede plant met vrij klein blad en kleine
roze bloemen. De bloemen zijn meestal enkel,
soms iets gevuld. Helaas is de bloei arm en
is de cultivar vrij ziektegevoelig. Overtroffen
door de gezondere en rijker bloeiende cultivars
‘Kupinpa’ (PINK PARDADISE) en ‘Pink Beauty’.
o P. fruticosa ‘Sandved’
(Sandved Research Station, Sandved, Norway
1949)
syn. ‘Sandvedana’
GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100
cm hoog en 90 cm breed; los vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: lichtgroen, middelgroot, ca. 1,5 cm
breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7,
middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;

s P. fruticosa ‘Silvery Moon’
(G.J. Voskuilen, Boskoop, voor 1990)
GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot liggende plant;
ca. 25 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.
BLADEREN: wit- tot geelbont (grijsgroen met vrij
opvallend geelwitte rand), klein, ca. 1,2 cm
breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes (3-)5,
vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 5C), niet
overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd eind mei
tot half september (hoofdbloei juni tot half juli).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Lage breed groeiende plant met grijzig geelbont
blad en (licht)gele bloemen. Vooral het bonte
blad is zeer karakteristiek en is ook stabieler
bont dan dat van ‘Chilo’. Helaas is de vrij
ziektegevoelig en is de bloei vrij arm. Vanwege
de unieke eigenschappen wel een echt liefhebbersplant.
o P. fruticosa ‘Snowbird’
(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1985)
GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant;
ca. 70 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt,
zeer stevig.
BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm
breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel tot half gevuld, klein, ca. 2,2 cm
breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij
sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half
mei tot begin oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij hoge dicht vertakte plant met kleine, enkele
tot half gevulde, witte bloemen. Vergelijkbaar
met ‘Abbotswood’, ‘McKays White’ en ‘White
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Lady’, die allemaal enkelbloemig zijn. Minder
groeikrachtig en bloeirijk dan ‘McKay’s White’
en ‘‘White Lady’, daarom geen positieve waardering.
o P. fruticosa ‘Snowflake’
(K. Wezelenburg & Zn., Boskoop, 1956)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80
cm hoog en 80 cm breed; los vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (licht)groen, vrij groot, ca. 2 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-6),
middelbreed, ca. 1,5 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, middelgroot,
ca. 3 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC
155B), vrij sterk overlappend; bloei vrij arm;
bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei
juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Hoge witbloeiende plant. Vergelijkbaar met
‘Mount Everest’ en ‘Sandved’, maar iets lager.
Overtroffen door ‘Mount Everest’ die vooral
gezonder is. De cultivar is geselecteerd uit zaad
verzameld in West China (Gansu en Shanxi).
‘Farrer’s White’, ‘Hersii’ en ‘Albicans’, die
allen niet in de proef stonden, komen uit hetzelfde zaaisel.
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*** P. fruticosa ‘Sommerflor’
(J. Hachmann, Duitsland, 1976)
syn. ‘Summer Flower’
GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande
plant; ca. 50 cm hoog en 50 cm breed; dicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm
breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
vrij breed, ca. 1,5 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk
overlappend; kelk in vruchtstadium vrij sterk
rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind
mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Prachtige middelhoge rijkbloeiende plant met
goudgele bloemen. Na uitbloei verkleuren de
vruchtkelken opvallend rood, wat een mooi
contrast geeft met de nieuwe gele bloemen.
Dit maakt ‘Sommerflor’ tot een dynamische
en opvallende plant in het grote geelbloemige
Potentilla-sortiment.
Het is een kruising tussen ‘Goldfinger’ en ‘Goldteppich’. Kreeg in Engeland een AGM.
o P. fruticosa ‘Sophie’s Blush’
(Philip Wood, Baronscourt, Abercorn’s Estate,

N.Ierland)
GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca.
40 cm hoog en 60 cm breed; vrij los vertakt,
vrij slap.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij
breed, ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen wit met zwak roze tint, na lange
zonnige periode helemaal wit, vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot begin
oktober (hoofdbloei juni-juli).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij lage plant met witte bloemen die vooral
bij donker weer een roze tint krijgen. Geen
sterke groeier en de vrij ziektegevoelig, daarom
geen positieve waardering. Als vervanger wordt
‘Grace Darling’ aangeraden. Genoemd naar de
dochter van de graaf en gravin van Abercorn.
o P. fruticosa ‘Sulphurascens’
(Oude selectie uit Yunnan)
GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande
plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht
vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: lichtgroen, middelgroot, ca. 1,6 cm
breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 3(-5),
breed, ca. 1,2 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm
breed; kroonbladen wit, iets overlappend; kelk
in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei
vrij rijk; bloeitijd begin mei tot half september
(hoofdbloei eind mei tot eind juni).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Middelhoge plant met lichtgroen blad en witte
bloemen. Karakteristiek vanwege de brede deelblaadjes (invloed var. arbuscula). Vanwege de
vrij zwakke groei en ziektegevoeligheid geen
hoogvlieger. Het is een kruising tussen var.
arbuscula en var. davurica. Waarschijnlijk zijn
er meerdere klonen uit deze kruising in omloop
gebracht onder dezelfde naam. Daarom wordt
door sommige bronnen de naam
Sulphurascens Group gebruikt. In eerste instantie beschreven als soorthybride: P. ×sulphurascens.

stevig.
BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met
goudgele basis, iets overlappend; bloei (vrij)
rijk; bloeitijd begin mei tot eind september
(hoofdbloei juni-agustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Zeer hoge plant met kleine blad en vrij kleine (licht)gele bloemen. De cultivar lijkt het
meest op ‘Katherine Dykes’; voor verschillen
zie aldaar. Door deze cultivar wordt ‘Sundance’
ook overtroffen, onder andere in bloeirijkheid
en gezondheid.
* P. fruticosa ‘Sunset’
(M.J. McGill, Ambleside, Cumbria, Engeland)
GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij slap.
BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, soms half gevuld (vooral in
juni), middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen (geel)oranje (RHS-CC 23B), door zon snel
verkleurend naar oranjegeel, sterk overlappend;
bloei vrij rijk; bloeitijd eind mei tot half oktober
(hoofdbloei half juni tot half september).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Middelhoge plant met geeloranje bloemen die
snel naar geel verkleuren in de zon. Het is een
mutant uit ‘Tangerine’. De bloemen zijn iets
donkerder dan die van ‘Tangerine’. Qua bloemkleur wel uniek en wat sprekender dan ‘Tangerine’, daarom een positieve waardering. Opvallend is ook dat de bloemen in het begin van het
bloeiseizoen (juni) soms half gevuld zijn.

P. fruticosa ‘Summer Flower’: P. fruticosa
‘Sommerflor’
o P. fruticosa ‘Sundance’
(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1978)
GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100
cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij

109. P. fruticosa ‘Sunset’
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P. fruticosa ‘Sutter’s Gold’: P. fruticosa ‘Elizabeth’
o P. fruticosa ‘Tangerine’
(Slieve Donard, Noord-Ierland, 1955)
GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;
bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed;
kroonbladen geeloranje (RHS-CC 15B), door
zon snel verkleurend naar (oranje)geel, vrij sterk
overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni
tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half
september).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Oude cultivar die in veel opzichten lijkt op de
hiervoor genoemde ‘Sunset’. In de jaren ‘50
bijzonder vanwege de oranjeachtige bloemkleur
in het tot dan toe overwegend gele Potentillasortiment. Tegenwoordig echter overtroffen
door veel stabieler oranje en gezondere cultivars
zoals ‘Hopley’s Orange’ en ‘Uman’ (MANGO
TANGO). Ook de in ‘Tangerine’ ontstane mutant
‘Sunset’ heeft een sterker oranje bloemkleur. De
plant is na diverse keren doorzaaien geselecteerd
uit zaad verzameld door Reginald Farrer in de
jaren 1920.
o P. fruticosa ‘Tilford Cream’
(Kelvin Lawrence, Tilford, Surrey, Engeland,
ca. 1978)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 70 cm breed;
dicht vertakt, stevig.
BLADEREN: lichtgroen, vrij klein, ca. 1,4 cm
breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5,
middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen roomwit (RHS-CC 11D), vrij sterk
overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei
tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half
juli).
ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.
Vrij lage breed groeiende plant met lichtgroen
blad en roomwitte bloemen.
Qua bloemkleur vergelijkbaar met ‘Elfenbein’
die veel grijzer blad heeft, krachtiger groeit
en gezonder is en daarmee de voorkeur krijgt
van de keuringscommissie. Nadeel van ‘Tilford
Cream’ is ook dat de bloemen hun afgestorven
lelijke kroonbladen lang vasthouden.
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o P. fruticosa ‘Tom Conway’
(Conway family, Henfield, Engeland)
GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed
opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 70 cm breed;
halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (licht)groen, vrij klein, ca. 1,4 cm
breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5(-7),
smal, ca. 1,2 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen geel met roze voet en rand (RHSCC 12C / 55B), na lange zonnige periode vrijwel
helemaal geel, vrij sterk overlappend; bloei vrij
rijk; bloeitijd half mei tot begin oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij lage breed groeiende plant met vrij klein
blad en geel met roze bloemen, die na een
zonnige periode helemaal geel verkleuren. Wel
een bijzondere bloemkleur, maar niet echt mooi
volgens de keuringscommissie. Ook de ziektegevoeligheid is nadelig. Qua bloemkleur vergelijkbaar met ‘Daydawn’ die een “s” kreeg. Waarschijnlijk een mutant van ‘Sunset’. Genoemd
naar oorlogsveteraan Tom Conway.
*** P. fruticosa ‘Uman’ PBR (MANGO TANGO)
(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 2003)
GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;
ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; zeer dicht vertakt, zeer stevig.
BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm
breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5,
middelbreed, ca. 1,5 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed;
kroonbladen geeloranje (RHS-CC 23B), na
lange zonnige periode verkleurend naar oranjegeel, sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd
eind mei tot begin november (hoofdbloei juniseptember).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Sensationele nieuwe zeer rijkbloeiende cultivar
met een zeer compacte groeiwijze en geeloranje
bloemen. De bloemen verkleuren na een lange
zonnige periode naar oranjegeel, maar ook deze
kleur blijft aantrekkelijk. Dit in combinatie met
een goede gezondheid maken ‘Uman’ (MANGO
TANGO) tot de beste oranjebloemige cultivar op
dit moment.
* P. fruticosa ‘Vilmoriniana’
(Selectie van zaad uit het wild uit N. China in
1905)
GROEIWIJZE: hoge, opgaande plant; ca. 90 cm
hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, stevig.

110. P. fruticosa ‘Uman’ (MANGO TANGO)

BLADEREN: opvallend zilvergrijs, vrij groot, ca.
2,2 cm breed; bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca. 1,5 x 0,7 cm.
BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed;
kroonbladen roomwit (RHS-CC 11D), met gele
basis, iets overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd
begin juni tot half oktober (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Hoge plant met opvallend zilvergrijs blad en
roomwitte bloemen. Vooral als bladplant erg
aantrekkelijk en met geen enkele andere cultivar
te verwarren. Alleen ‘Primrose Beauty’ komt
een beetje in de buurt, maar deze heeft minder
opvallend zilvergrijs en kleiner blad en wordt
minder hoog.
** P. fruticosa ‘White Lady’
(P. Kolster JBzn., Boskoop, 2009)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
80 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt,
vrij stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed;
bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed,
ca. 1 x 0,4 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk
overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei
tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en
meeldauw.
Mooie hoge zuiverwitte cultivar. Vergelijkbaar
met ‘McKays White’ maar deze heeft roomwitte
bloemen en iets kleiner blad. Beide cultivars
hebben voor- en nadelen. Van ‘White Lady’ is
het contrast tussen blad en zuiverwitte bloemen
mooier, maar ‘McKays White’ bloeit iets rijker.
Daarom hebben beide cultivars waarde en krijgen beide cultivars twee sterren.
o P. fruticosa ‘White Rain’
(Jack Drake, Inschriach, Schotland 1969)
GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant;
ca. 70 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht verDendroflora nr 48 2011
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takt, vrij stevig.
BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed;
bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), breed,
ca. 1,2 x 0,6 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen wit (RHS-CC 155B), niet overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei juni).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij hoge plant met witte bloemen. Karakteristiek aan deze cultivar zijn verder het vrij grote
blad met brede deelblaadjes en de niet overlappende kroonbladen. Hiermee verschilt de plant
van ‘Abbotswood’ die daarbij ook donkerder
stengels heeft, maar er verder wel op lijkt. Het is
geen onaardige cultivar, maar ten opzichte van
de veel bekendere ‘Abbotswood’ voegt deze
niets toe, vandaar geen positieve beoordeling.

bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij
smal, ca. 1 x 0,3 cm.
BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;
kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), vrij
sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei
eind oktober (hoofdbloei juni-september).
ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en
meeldauw.
Vrij hoge plant met klein blad en goudgele
bloemen. De cultivar heeft grotere bloemen dan
andere kleinbladige Potentilla’s zoals ‘Goldkissen’ en ‘Buttercup’. Voor verschillen met ‘Klondike’, zie aldaar. ‘Yellow Giant’ kreeg geen
positieve waardering omdat deze qua plantvorm
wordt overtroffen door ‘Klondike’ en ‘Buttercup’.

*** P. fruticosa ‘Yellow Bird’
(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1988)
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.
80 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, zeer
stevig.
BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm
breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7,
vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.
BLOEMEN: enkel tot half gevuld, vrij klein, ca.
2,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC
6AB), sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei
juni-augustus).
ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor
spint en meeldauw.
Een prachtige zeer rijkbloeiende cultivar met
gele bloemen die enkel tot half gevuld zijn. De
plant is hoog, maar zeer dicht vertakt en niet
ziektegevoelig. Naast ‘Sommerflor’, ‘Kobold’
en ‘Goldfinger’ behoort ‘Yellow Bird’ tot het
topsortiment van de geelbloemige. Vanwege de
hoge en compacte groeiwijze in combinatie met
de enkele tot half gevulde bloemen is de cultivar
goed te onderscheiden van anderen. Kreeg in
Engeland een AGM.

P. fruticosa ‘Abbotswood Silver’
(Verenigde Staten, voor 1988, via Peter Catt in
Europa geïntroduceerd)
De groeiwijze van ‘Abbotswood Silver’ is vrijwel gelijk aan die van ‘Abbotswood’; het verschil is dat de bladeren een witte rand hebben.
De bloei is eveneens gelijk aan ‘Abbotswood’.
Volgens Kolster & Kromhout (2000) is het bont
is niet overtuigend; er ontstaat een vale, onbestemde kleurindruk.

P. fruticosa ‘Yellow Gem’: P. fruticosa ‘Medicine Wheel Mountain’
o P. fruticosa ‘Yellow Giant’
(W. Haalboom, Driebergen, 1964)
syn. ‘Farreri Select’
GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant;
ca. 70 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.
BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1,2 cm breed;

Niet beoordeelde cultivars

P. fruticosa ‘Apricot Whisper’
(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1988)
Halfronde, compacte struik. Bladeren lichtgroen,
middelgroot. Bloemen licht abrikooskleurig, in
de zomer naar geel verkleurend. Voegt volgens
Kolster & Kromhout (2000) weinig toe aan het
bekende sortiment.
P. fruticosa ‘Beanii’
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, voor 1910)
syn. P. fruticosa ‘Friedrichsenii Leucantha’
Hoog opgaande groeiwijze met groene bladeren
en kleine, witte bloemen.
P. fruticosa ‘Bewerly Surprise’
(A. Sigston-Thompson, Engeland, 1980)
Breed opgaande tot spreidende struik. Blad middelgroot, groen, met 5-6(-7) deelblaadjes. Bloemen zacht geel tot abrikooskleurig, matig groot,
lang doorbloeiend. Sport uit ‘Tangerine’. Volgens Kolster & Kromhout (2000) erg spintgevoelig en daarom wordt afgeraden deze cultivar
te gebruiken.
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P. fruticosa ‘Burren Gold’
(Wilf Simms, Engeland, 1994)
Bossige plant die op later leeftijd wat opener
en breder wordt. Bloemen goudgeel met een
iets donkerder centrum. Bloeit lang, van mei tot
september. Blad donkerblauwgroen, groot; 5(-7)
lancetvormige deelblaadjes. Lage, compacte
selectie uit wilde populatie van “The Burren”
(Ierland). Lijkt op ‘Teesmaid’, maar kleiner.
P. fruticosa ‘Cascade’
(Hopleys Plants, Engeland, ca. 1985)
Lage groeiwijze. Blad klein, met 5 deelblaadjes.
Bloemen bleekgeel tot crèmekleurig, gewoonlijk
met bleekoranje centrum. Bloeitijd van juni tot
oktober. Toevalszaailing.
P. fruticosa ‘Chelsea Star’
(Hopleys Plants, Engeland, ca. 1989)
Bossige opgaande plant. Blad klein, met 5-7
smalle deelblaadjes. Bloemen goudgeel, zeer
klein; kroonbladen niet overlappend. Bloeitijd
mei tot september. Plant geïntroduceerd op de
Chelsea Flower Show in 1989. Lijkt op ‘Gold
Drop’, maar bloeit vroeger en de bloemen meer
stervormig doordat de kroonbladen niet overlappen. AGM (2002).
P. fruticosa ‘Dakota Goldrush’
(North Dakota State University, Verenigde Staten)
Opgaande struik met stevige takken, als ‘Jackman’. Bladeren helder groen, groot. Bloemen
diepgeel, opvallend doorbloeiend. Lijkt veel op
‘Jackman’, doch met groene kelkbladen. De
bloemen vallen goed op, speciaal in tweede helft
van de zomer.
P. fruticosa ‘Dakota Sunspot’
(North Dakota State University, Verenigde Staten)
Compacte, dichte struik. Bladeren vrij klein,
groen. Bloemen diepgoudgeel, groot (3 cm),
rijkbloeiend. Lijkt veel op ‘Hurstbourne’ maar
kleiner en met grotere bloemen. Bloeit tot de
nachtvorst.
P. fruticosa ‘Dart’s First Lady’
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1990)
Bossige, compacte struik met vrij klein, groen
blad en geel met iets rode, middelgrote bloemen.
Geselecteerd uit ‘Bewerley Surprise’; verbeterd
door ‘Funny Face’.
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P. fruticosa ‘Dart’s Nugget’
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1970)
Brede, hoog opgaande groeiwijze. Bladeren
licht grijsgroen. Bloemen diepgeel, zeer groot,
rijkbloeiend en doorbloeiend tot aan de nachtvorsten.
P. fruticosa ‘Eastleigh Cream’
(Eastleigh Nursery van Hilliers Nurseries, Engeland, 1969)
Breed opgaande struik met paarsrode stengels.
Bloemen crèmekleurig met geelachtig centrum.
Kroonbladen niet overlappend. Bloeitijd juni tot
oktober. Blad dofgroen met 5 of 6 deelblaadjes.
Een kruising tussen ‘Gold Drop’ en ‘Sulphurascens’.
P. fruticosa ‘Friedrichsenii Leucantha’: P. fruticosa ‘Beanii’
P. fruticosa‘Funny Face’
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum,
1994)
Brede, bossige struik met vrij klein, groen blad
en een geel met rood, in elkaar overvloeiende
bloemkleur. Vooral deze bloemkleur is opvallend anders dan wat tot nu toe bekend is. Geselecteerd uit een zaaisel van ‘Red Ace’.
P. fruticosa ‘Glenroy Flattie’
(Ballalheannagh Gardens Nurseries, Glenroy,
Isle of Man, Engeland)
Plant horizontaal groeiend. Bloemend heldergeel; bloeitijd van juli tot oktober. Blad groen
met 5 deelblaadjes. Gevonden als toevalszaailing.
P. fruticosa ‘Glenroy Seashell’
(Ballalheannagh Gardens Nurseries, Glenroy,
Isle of Man, Engeland)
Grote groeikrachtige, breed spreidende plant.
Blad middelgroot tot groot, groen met 5(-6)
deelblaadjes. Bloemen cremekleurig, met roze
tot witte blos; verkleurend naar wit. Bloeitijd
van juli tot oktober. Lijkt erg op ‘Glenroy Pinkie’, maar de plant is groeikrachtiger en de bloemen verkleuren gemakkelijker.
P. fruticosa ‘Gold Parade’
(Privetuin, Burton op Trent, Engeland)
Bossige opgaande plant. Blad groen tot grijsgroen, groot, met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen
goudgeel, zeer groot; bloeitijd van juli tot september. Lijkt veel op ‘Goldfinger’.

P. fruticosa ‘Golden Spreader’
(Ontwikkeld in Orkney door A. Bremmer en
introductie door Blooms, Engeland)
Groeiwijze liggend; bodembedekkend. Blad
groen, met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen geel;
bloeitijd juni-september. Zeer winterhard. Lijkt
veel ‘Yellow Carpet’, maar bloeit later, is iets
minder plat en heeft wat helderder groen blad.
P. fruticosa ‘Goscote’
(Derek Cox, Goscote Nurseries, Engeland, 1974)
Bossige laag groeiende plant met roodbruine
stengels. Blad dof grijsgroen, met opvallende
steunblaadjes; er zijn 5-7 brede deelblaadjes.
Zaailing van ‘Elizabeth’. Lijkt enigszins op
‘Sommerflor’ maar verschilt o.a. vanwege de
opvallende steunblaadjes.
P. fruticosa ‘Groneland’
(Hongarije)
Bossige plant; stengels bleekrood. Blad heldergroen met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen wit met
iets geelachtig centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van mei tot september. Soms
in de handel ‘Greenland’. AGM (2002).
P. fruticosa ‘Hazel’
(Paul Gorman, Cannon Hall, Barnsley, Engeland, 1995)
Hoge opgaande plant met dikke bruine stengels.
Blad groen, groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen
goudgeel, met donkerder oranjegeel centrum;
kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van mei
tot september. Genoemd naar de vrouw van de
winner. Nauw verwant aan ‘Jackman’.
P. fruticosa ‘Hersii’
(Joseph Hers; selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu en Shanxi, West China)
Plant bossig; stengels roodbruin. Blad dof grijsgroen, middelgroot tot groot, relatief zeer breed.
Bloemen wit, middelgroot tot klein; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van juli tot september.
P. fruticosa ‘Hopley’s Little Joker’
(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland,
1985)
Struikje tot 80 cm hoog met groen blad en zachtoranje bloemen.
P. fruticosa ‘Hopleys Pink’
(Hopleys Plants, Engeland)
Bossige plant. Blad zilvergrijs-groen, met 5-7
vrij brede deelblaadjes. Bloemen wit met roze
tint. Bloeitijd juli-oktober. Lijkt veel op ‘Pink

Pearl’, maar de deelblaadjes zijn breder.
P. fruticosa ‘Hunter’s Moon’
(Jack Drake, Inschriach, Schotland, ca 1959)
Bossige opgaande plant met bruine stengels.
Blad donkergroen met 5 brede deelblaadjes.
Bloemen heldergeel met iets groene tint, met
goudgeel centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd mei-september. Gevonden als
zaailing in Highdown Gardens, Worthing,
Sussex, Engeland. Wellicht verwant aan var.
arbuscula.
P. fruticosa ‘Hurstbourne’
(RBG Kew, Surrey, Engeland, voor 1934)
Vrij laag groeiend heestertje met groen blad en
helder gele, kleine bloemen.
P. fruticosa ‘Jackman’
(G. Jackman & Sons, Engeland, ca. 1940)
(syn. P. fruticosa ‘Jackman’s Variety’)
Zeer hoog groeiende struik met opgaande takken. Bladeren donker grijsgroen, zeer grof,
met 5-7 deelblaadjes. Bloemen diepgeel, groot.
Waarschijnlijk een zaailing van ‘Grandiflora’.
‘Jackman’ verschilt van ‘Grandiflora’ vanwege
de iets grotere bloemen en de meer opgaande
groeiwijze. ‘Jackman’ heeft volgens Kolster &
Kromhout (2000) als nadeel dat de kelkbladen
sterk bruin verkleuren en niet afvallen. Hierdoor
ontstaat een rommelig beeld. ‘Maanelys’ kent
dit verschijnsel niet. Blijkaar zag RHS dit niet
als nadeel, want deze gaf in 2002 een AGM.
P. fruticosa ‘Jackman’s Variety’: P. fruticosa
‘Jackman’
P. fruticosa ‘Jolina’
(H-J. Albrecht, Berlin, Duitsland, 1977)
Groeiwijze breed, dicht en laag. Bladeren grijsgroen, tamelijk grof. Bloemen diepgeel, groot.
Bloeitijd van juli tot september. ‘Jolina’ heft ten
opzichte van ‘Dart’s Golddigger’ groter blad en
een lagere groeiwijze. Sommige bronnen beweren dat het hier toch om dezelfde plant gaat (bv.
W. Simms, UK)
P. fruticosa ‘Judith’
(Engeland, ?)
Miller (2002) kent deze plant alleen maar van
Cannon Hall, Barnsley, Engeland. Breed groeiende bossige plant. Blad dof- tot bleekgroen,
met 5 deelblaadjes. Bloemen wit tot crèmekleurig met lichte groentint..
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P. fruticosa ‘King Cup’
(Herkomst onbekend)
Grote opgaande plant. Bloemen heldergeel. Van
juni tot oktober. Lijkt erg veel op ‘Goldfinger’,
maar is iets minder dicht vertakt. AGM (2002).
P. fruticosa ‘Kingdon Ward’
(Selectie uit zaad verzameld door Kingdon Ward
in Tibet in 1925)
Bossige plant met dikke stengels. Blad grijsgroen, sterk behaard, met 5 deelblaadjes. Bloemen geel, met iets overlappende kroonbladen.
Overeenkomst met ‘Beesii’, meer met grotere
bloemen.
P. fruticosa ‘Macpenny’s Cream’
(Macpennys Nursery, Christchurch, Engeland,
ca. 1985)
Bossige tot open groeiwijze; stengels roodbruin.
Blad heldergroen, groot, met 5-7 deelblaadjes
Bloemen wit tot cremekleurig, met klein bleekgeel centrum; kroonbladen iets overlappend.
Bloeitijd juni tot oktober. Toevalszaailing.
P. fruticosa ‘Mallows Pink’
(Dr Barker, Hopleys, Engeland)
Bossige plant. Blad groen, middelgroot tot
groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen wit met
bleekroze tint, middelgroot tot groot. Bloeitijd
juni-oktober. Gevonden als toevalzaailing in de
tuin van de winner. Lijkt op ‘Glenroy Pinkie’,
maar met sterkere roze tint. Heeft ten opzichte
van de meeste andere rozebloemige cultivars
grotere bloemen.
P. fruticosa ‘Milkmaid’
(Hillier Nurseries, Ampfield, Engeland, 1960)
Kleine struik met opstaande, uitbuigende takken.
Bladeren groen, met 3 tot 5 blaadjes. Bloemen
crèmewit, plat, 2-5 cm breed, hangend in slappe
trosjes.
P. fruticosa ‘Maybe’
(Cannon Hall, Bamsley, Engeland, 1996)
Bossige opgaande groeiwijze. Blad heldergroen,
middelgroot tot groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen heldergeel, met donkerder centrum. Bloeitijd vrij vroeg, mei-oktober. Zou qua blad beter
zijn dan ‘Katherine Dykes’.

P. fruticosa ‘Ochroleuca’
(L. Späth, Berlijn, Duitsland, voor 1902)
Hoog opgaande struik met groene bladeren en
lichtgele, kleine bloemen.
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P. fruticosa ‘Orange Star’
(Allan Robinson, Robinsons Hardy Plants ca.
1970)
syn. P. fruticosa ‘Orange Stripe’.
Bossige plant met bleek roodbruine stengels.
Blad groen, klein, met 5-7 smalle deelblaadjes. Bloemen heldergeel met oranje rand en/of
tint, verkleurend naar bleekgeel, middelgroot tot
klein, soms semi-gevuld. Bloeitijd juni-oktober.
Zaailing van ‘Tangerine’.
P. fruticosa ‘Orange Stripe’: P. fruticosa
‘Orange Star’
P. fruticosa ‘Pastel Pink’
(?; voor het eerst genoemd door Hopleys Plants
in 1990)
Bossige, kleine plant met relatief dikke roodbruine stengels. Blad grijsgroen tot zilvergrijs,
met 5-7 deelblaadjes. Bloemen wit met lichte
tint bleekroze, verkleurend naar wit. Bloeitijd
juni-oktober.
P. fruticosa ‘Penny White’
(Alf Alford, Hilliers Nursery, Engeland, ca.
1965)
Grote bossige plant met roodbruine stengels.
Blad dofgroen, met 5 zeer brede deelblaadjes. Bloemen wit, klein; kroonbladen iets overlappend. Zeer bloeirijk. Bloeitijd mei-oktober.
Selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu
en Shanxi, West China. AGM (2002).
P. fruticosa ‘Perryhill’
(Perryhill Nurseries, Hartfield, Engeland, voor
1980)
Bossige plant. Blad grijsgroen, met 5(-7) brede
deelblaadjes. Bloemen geel, komvormig, middelgroot tot groot; kroonbladen overlappen
elkaar iets. Bloeitijd juli-september. Toevalszaailing, te vergelijken met ‘Elizabeth’.
P. fruticosa ‘Pink Dawn’: P. fruticosa ‘Pink
Glow’
P. fruticosa‘Pink Glow’
(Jack Drake, Inshriach, Schotland)
syn. P. fruticosa ‘Pink Dawn’
Klein, bossig en breed spreidend. Blad dof
groengrijs, met (6-)7 vrij brede deelblaadjes.
Bloemen bleekgeel met roze tint, verkleurend
naar bleekgeel. Bloeitijd juni-augustus. Bleek in
RHS-trial behoorlijk meeldauwgevoelig.
P. fruticosa ‘Purdomii’: P. fruticosa ‘William
Purdom’

P. fruticosa ‘Rhodocalyx’
(Verzameld in het wild, W.China)
Opgaande groeiwijze met dunne roodachtige
takken. Bladeren groen. Bloemen wit, knikkend
en iets cupvormig. De kelk is rood. Dit is een
vorm van var. davurica, soms als var. rhodocalyx in de handel. De plant is van wilde origine;
waarschijnlijk is er maar één kloon in omloop.
P. fruticosa ‘Rigida’
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop)
Lage struik met opstaande takjes. Bladeren
groen, matglanzend van boven, glanzend aan
onderzijde, 3-tallig. Bloemen botergeel, redelijk
groot. Bloeit zeer laat maar niet rijk. Selectie van
het Proefstation te Boskoop uit botanische soort
uit Nepal, Himalaya.
P. fruticosa ‘Silver Schilling’
(Tony Schilling, Engeland, na 1983)
Groeikrachtige bossige plant. Blad opvallend
zilvergrijs, middelgroot tot klein, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen goudgeel met iets overlappende kroonbladen. Bloeitijd juni tot oktober.
Geselecteerd uit zaad dat is verzameld door
Schilling in Nepal in 1983. Verwant aan var.
arbuscula.
P. fruticosa ‘Springwood Cream’
(Springwood Nurseries, Almondsbury, Bristol,
Engeland)
Bossige plant. Blad groen, met 5-7 zeer smalle
deelblaadjes. Bloemen wit tot crèmekleurig.
Bloeitijd juni tot September. Toevalzaailing van
‘Tilford Cream’.
P. fruticosa ‘Subalbicans’
(Joseph Hers; selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu en Shanxi, West China)
Bossige middelgrote tot grote opgaande plant
met open groeiwijze. Blad groen met 5 brede
deelblaadjes. Bloemen wit, met iets overlappende kroonbladen. Bloeitijd juni-september. Komt
waarschijnlijk uit hetzelfde zaaisel als ‘Hersii’
en ‘Snowflake’. Ten opzichte van deze twee
cultivars heeft ‘Subalbicans’ grotere bloemen en
iets meer overlappende kroonbladen.
P. fruticosa ‘Sunbird’
(Lew’s Lakeshore Nursery, Salem, Verenigde
Staten, 1994)
Gedrongen, opgaande groeiwijze met groene
bladeren en kleine tot vrij grote, helder gele
bloemen.

P. fruticosa ‘Sungold’
(onbekende herkomst)
Bossige plant. Blad heldergroen, klein, met (5-)7
vrij smalle deelblaadjes. Bloemen heldergeel
tot goudgeel; kroonbladen iets tot vrij duidelijk overlappend. Lijkt nog het meest op ‘Gold
Drop’.
P. fruticosa ‘Teesdale Silver’
(Wilf Simms, Engeland, 1996)
Grote opgaande plant. Blad blauwgroen, groot,
met 6-7 lange en smalle deelblaadjes. Bloemen
goudgeel, met losstaande kroonbladen. Geselecteerd vanwege de bladkleur en gevonden in het
wild in de Teesdale-regio in Engeland.
P. fruticosa ‘Teesmaid’
(Wilf Simms, Engeland, 1996)
Grote stijf opgaande plant. Blad blauwgroen,
zeer groot, met 6-7 zeer lange en smalle deelblaadjes. Bloemen geel, met losstaande kroonbladen. Bloeitijd juni-september. Komt uit hetzelfde gebied als ‘Teesdale Silver’. Ten opzichte
van deze laatste cultivar heeft ‘Teesmaid’ grotere bloemen en groter en groener blad.
P. fruticosa ‘Tridhem’
(H. Bostrøm, Tridhem, Denemarken)
Forse, opgaande struik met licht grijsgroen blad
en lichtgele bloemen.
P. fruticosa ‘Waltonensis’: P. fruticosa ‘Walton Park’
P. fruticosa ‘Walton Park’
(geintroduceerd voor 1955)
syn. P. fruticosa ‘Waltonensis’
Bossige plant. Blad donkergroen, met (3-)5 deelblaadjes. Bloemen goudgeel, met iets overlappende kroonbladen. Bloetijd juli-augustus.
P. fruticosa ‘Wessex Silver’
(Wessex Propagators, Engeland, 1986)
Bossige grote, breed opgaande plant. De stengels zijn sterk behaard. Blad zilvergrijs, met
5(-7) deelblaadjes. Bloemen bleekgeel met
een iets donkerder centrum, verkleurend naar
crèmekleurig. Bloeitijd mei-september. De plant
is een zaailing van ‘Primrose Beauty’ en is
gevonden door Wilf Simms. Ten opzichte van
‘Dart’s Cream’ is de groeiwijze meer opgaand
en de bloemen zijn iets bleker, verkleurend naar
crèmekleurig.
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P. fruticosa ‘Whirligig’
(Alf Alford, Hilliers Nursery, Engeland, 1969)
Grote opgaande plant. Blad dofgroen, zeer groot,
met 5 brede en iets gedraaide deelblaadjes. Bloemen heldergeel, verkleurend naar bleekgeel, met
gedraaide kroonbladen die los van elkaar staan.
Bloeitijd juni-september.
P. fruticosa ‘White Beauty’
(herkomst onbekend)
Bossige plant, middelgroot tot groot. Blad heldergroen, wit. Bloemen wit, groot, met losstaande kroonbladen. Bloeitijd juli-september.
P. fruticosa ‘Wickwar Trailer’
(George Osmond, Wickwar Nurseries, Gloucestershire, Engeland)
Liggende plant, minder breed dan ‘Medicine
Wheel Mountain’. Blad groen, met 3-5 vrij
brede deelblaadjes. Bloemen goudgeel, iets
komvormig. Bloeitijd juni-augustus.

geel, met iets donkerder centrum. Bloeitijd meiseptember. Volgens Kolster & Kromhout (2000)
heeft deze cultivar weinig sierwaarde en blijkt
vooral op arme en droge locaties goed te gedijen.
Door de winner gevonden in Shensi (China).
P. fruticosa ‘Wychbold White’
(Webbs, Wychbold, Engeland)
Grote opgaande plant. Blad dofgroen, groot, met
5-6 deelblaadjes. Bloemen groot, wit; bloeitijd
juni-september.
P. fruticosa ‘Yellow Gem’
(Botanical Garden of University of British
Columbia, Vancouver, Canada)
Liggende plant; stengels rozerood. Blad grijsgroen, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen zeer groot,
heldergeel tot goudgeel, iets bleekgeel verkleurend; kroonbladen iets gefrommeld. Bloeitijd
juni-oktober. Lijkt op ‘Medicine Wheel Mountain’, maar verschilt vooral vanwege de iets
gefrommelde kroonblaadjes.

P. fruticosa ‘William Purdom’
(William Purdom, 1911)
(syn. P. fruticosa ‘Purdomii’)
Hoge, breed opgaande struik. Blad klein, lichtgroen, met 5 deelblaadjes. Bloemen klein, bleek-

Tabel: Overzichtstabel van de positief gewaardeerde Potentilla’s

Cultivar
*
S
*
**
S
**
*
***
**
*
*
*
**
*

‘Abbotswood’
‘Beesii’
‘Dakota Sunrise’
‘Dart’s Golddigger’
‘Daydawn’
‘Elfenbein’

‘Gold Drop’
‘Goldfinger’
‘Goldkissen’
‘Goldteppich’
‘Grace Darling’
‘Grandiflora’
‘Hopley’s Orange’
‘Interma’
(DART’S CREAM)
*
‘Janet’
*
‘Katherine Dykes’
*
‘Klondike’
*** ‘Kobold’
*** ‘Kupinpa’
(PINK PARADISE)
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Hoog x
Breed (cm) Bladkleur

BloemGezond
diam.(cm) Bloemkleur heid
Opmerkingen

70 x 90
50 x 50
40 x 80
45 x 70
50 x 80
50 x 80

groen
zilvergrijs
(grijs)groen
(grijs)groen
groen
grijsgroen

3
2,5
3,5
4
3
3,2

wit
goudgeel
(licht)geel
goudgeel
geel-roze
(room)wit

++++
+
++
+
+

80 x 80
80 x 90
75 x 70
50 x 70
80 x 100
100 x 70
50 x 90
40 x 80

lichtgroen
groen
lichtgroen
(grijs)groen
(grijs)groen
(licht)groen
groen
grijsgroen

2
3
2,2
3
3
3
2,8
3,5

goudgeel
goudgeel
goudgeel
goudgeel
lichtroze
geel
oranje
crèmekleurig

+++
++
+++
+
+
++
+
+

30 x 60
90 x 100
60 x 60
60 x 90
50 x 70

groen
(grijs)groen
groen
groen
groen

2,8
2,5
3
3
3

lichtgeel
(licht)geel
goudgeel
goudgeel
roze

+++
++
++
+
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mooie bladplant
verbetering ‘Elizabeth’
beste gele bodembedekker
aparte bloemkleur
groot blad;
bodembedekker
klein blad
mooiste hoge gele
klein blad
groot blad
mooiste lichtroze
hoge stijve groeiwijze
meest oranje cultivar
verbetering
‘Cream Carpet’
compacte groei
droogteresistent
klein blad
zeer compacte groei
bloemen half gevuld

Cultivar
***
***
*
**
**
**
**
**
*
*
**
*
S
*
**
**
S

‘Limelight’
‘Living Daylight’
‘Longacre’
‘Maanelys’
‘Manchu’
‘Marrob’
(MARIAN RED ROBIN)
‘McKay’s White’
‘Medicine Wheel
Mountain’
‘Mount Everest’
‘Orangeade’
‘Pink Beauty’
(LOVELY PINK)
‘Primrose Beauty’
‘Purdomii Alba’
‘Red Ace’
‘Red Lady’
‘Rheinsberg’
‘Silvery Moon’

*** ‘Sommerflor’
*
‘Sunset’
*** ‘Uman’
(MANGO TANGO)
*
‘Vilmoriniana’
** ‘White Lady’
*** ‘Yellow Bird’

Hoog x
Breed (cm) Bladkleur

BloemGezond
diam.(cm) Bloemkleur heid
Opmerkingen

80 x 100
50 x 70
40 x 80
90 x 100
40 x 70
40 x 60

groen
3
(donker)groen 2,2
(grijs)groen 3
grijsgroen
2,5
(zilver)grijs 2,5
groen
2,8

witgeel
(licht)geel
(licht)geel
(licht)geel
wit
(licht)rood

+++
+
+++
++

sterk en rijkbloeiend
klein blad
verbetering ‘Elizabeth’
compacte groei
roodachtige stengels
beste rode

70 x 100
20 x 80

groen
(grijs)groen

3
2,8

(room)wit
goudgeel

++
++

rijkbloeiend; niet zuiverwit
platte groeiwijze

100 x 90
60 x 80
60 x 60

groen
groen
groen

2,5
2,8
2,5

wit
roodoranje
roze

++
++
++

80 x 80
80 x 70
50 x 70
40 x 60
50 x 70
25 x 60

witgeel
wit
oranjerood
rood
goudgeel
(licht)geel

+
+++
++
+-

50 x 50
50 x 90
50 x 60

grijsgroen
3
groen
2,2
groen
3
(donker)groen 2,8
(grijs)groen 3
wit- tot
3
geelbont
(grijs)groen 3
groen
3
(licht)groen 2,5

mooiste hoge witte
bloemkleur instabiel
bloemen enkel tot half
gevuld
grijsbladige ‘Limelight’
zeer donkere stengels
bloemkleur vrij instabiel
meest rode cultivar
compacte groei
klein blad

goudgeel
geeloranje
geeloranje

++
++

vruchtkelken rood
verbetering van ‘Tangerine’
zeer compacte groei

90 x 70
80 x 90
80 x 80

zilver(grijs)
groen
(licht)groen

roomwit
wit
goudgeel

++
+
+++

zeer mooie bladplant
witter dan ‘McKays White’
bloemen enkel tot half
gevuld

3,2
3
2,5

Met dank aan
Wout Kromhout en Piet Kolster hebben met hun
rapport in Dendroflora 37 een belangrijke basis
gelegd. Daarnaast is vooral Potentilla-kenner
Piet Kolster nauw betrokken geweest bij het
onderzoek. Hij verzamelde vrijwel de gehele
collectie en hij deelde veel van zijn praktische
kennis.
Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.
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Summary
Potentilla fruticosa L. (Shrubby Cinquefoil) is an easy plant to grow, with a long flowering season,
often from late spring to late summer or autumn. Besides the natural yellow or white flowers new
cultivars have been released with red, pink and orange flowers. Also the health has been improved.
This has given a large impulse to this crop. At the moment about 150 cultivars are known. About 80
of those have been tested at two locations. The 80 cultivars chosen were new ones, supplemented
with standard cultivars and good reference cultivars. The plants have been described and rated for
utility value by PPO. The KVBC judged them by awarding stars. 42 Cultivars received a positive
rating: 17 had one star, 13 had two stars and 8 had three stars. Four cultivars received an “s”,
meaning suitable for special purposes. After the Dutch trial, also in England and Germany trials
have been conducted, independently of each other. The results of these trials have also been indicated in this article. Besides the full descriptions and ratings of the 80 cultivars, this article also presents a list of additional cultivars with short descriptions. These were based on literature research.
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