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Het geslacht Hyperîcum (Hertshooi) behoort tot de Clusiaceae (Cronquist, 1988). In het verledenen in een aantal dendrologische werken is dat nog zo - werd dit geslacht ingedeeld bij de Guttiferae
en sommige taxonomen rekenen Hypericum tot de Hypericaceae.
Tot Hypericum behoren circa 400 soorten, die van nature vrijwel allemaal voorkomen in de
gematigde zone van het noordelijk halfrond en in de bergen van de subtropen en tropen. Slechts
enkele soorten zijn inheems ten zuiden van de evenaar (Madagaskar, Zuid-Afrika) en de Europese H.
peiforatum is in Zuid-Afrika verwilderd. Tot de Nederlandse flora behoren negen kruidachtige
soorten.
De Hypericums zijn bladhoudende of bladverliezende, voor het merendeel vaste planten of eenjarige
planten. Het aantal houtige struiken (soms kleine bomen) is tamelijk klein. De tegenoverstaande
bladeren (soms ook in kransen) zijn kortgesteeld of zittend. Van de meeste soorten zijn de bladeren
gaafrandig en vaak zijn er doorzichtige of zwarte olieklieren aanwezig. De licht- tot donkergele
(soms enigszins oranje) bloemen hebben vijf kroon- en kelkbladen en staan in eindstandige
schermen of tuilen. De meeste soorten hebben groene, soms iets gekleurde doosvruchten. Enkele
soorten hebben groenige of bruinrode, besachtige vruchten.
KEURINGSRAPPORT

In Dendraflora Nr 2 (1965) en Nr 3 (1966) publiceerde ir F. Schneider een keuringsr;pport over het
toentertijd gekweekte Hypericum-sortiment, resp. getiteld Hypericum en Hypericum (II), voorzien
van zwart-wit foto ' s en fraaie tekeningen van zijn hand. Sindsdien is er veel veranderd in de
nomenclatuur van dit geslacht. In dit rapport zal - waar dit van toepassing is - hierop worden
ingegaan. Ook is het gekweekte sortiment in aantal sterk toegenomen.
GEKWEEKTE SORTIMENT

Er is in dit rapport gestreefd naar een opsomming van alle in Nederland gekweekte Hypericums. Een
aantal soorten en cultivars hiervan is vrij onbekend en komt uitsluitend op gespecialiseerde bedrijven
voor of soms uitsluitend in collecties.
Slechts van betrekkelijk weinig soorten en cultivars worden jaarlijks tienduizenden planten gekweekt voor aanplant in openbaar groen, hetzij als struik voor vakbeplanting hetzij als bodembedekker. Ook vindt men bepaalde Hypericums in particuliere tuinen. Boomkwekers kweken doorgaans
een ander sortiment dan vaste plantenkwekers.
Veel Hypericums bevatten medicinale stoffen. Enkele soorten worden daarvoor op vrij grote schaal
in kruidentuinen gekweekt.
Alle soorten en cultivars kunnen in de zomer worden gestekt. De "echte" soorten, zoals H.
androsaemum en H. calycinum, worden soms ook gezaaid.
SORTIMENT MET BESVORMIGE VRUCHTEN

De hiertoe behorende Hypericum androsaemum en vooral de hybride H. x inodorum MILL., worden
al vele jaren gekweekt voor aanplant in openbaar groen en in tuinen. Sinds ongeveer tien jaar worden
van de hybride diverse selecties gekweekt, die (nog) vaak worden verhandeld als cultivars van H.
androsaemum. Sommige cultivars van H. x inodorum worden in uitzonderlijk grote aantallen (ook in
het buitenland) opgeplant om er takken met vruchten (zogenaamde bestakken) van te snijden voor
gebruik in gemengde boeketten of ander soort bloemwerk.
Om een uitgebreidere studie te kunnen maken van de diverse cultivars van H. androsaemum en H. x
inodorum werden in maart 1993 vrijwel alle hiertoe behorende - en op dat moment aanwezige cultivars bijeengebracht en opgeplant op de kwekerij van firma Jac. Schoemaker te Boskoop. Dit
proefveld was een van de projecten van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, die bij
kwekers zijn ondergebracht en deze collectie zal later - op een andere locatie - onderdeel uitmaken
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van de Nederlandse Plantencollecties.
Op dit proefveld konden diverse waardevolle gegevens voor dit rapport worden verzameld, zij het
dat niet diepgaand kan en zal worden ingegaan op de bruikbaarheid van de diverse, in eerste instantie
voor snijtakken geselecteerde cultivars.
Het sortiment van H. x inodorum wordt nog steeds uitgebreid; sinds 1993 zijn er circa tien nieuwe
cultivars in de handel gebracht. Deze zijn in het algemeen goed te gebruiken als tuinplant, maar
vooral voor vakbeplanting in openbaar groen. Helaas worden de meeste cultivars in bepaalde jaren
vrij sterk door roest (Melampsora hypericorum), soms ook door spint en meeldauw, aangetast.
Ook werd na de tamelijk strenge en langdurige winter 1995-1996 waargenomen, dat de vorstgevoeligheid van de diverse cultivars sterk uiteenloopt. De opgedane ervaringen zullen in dit rapport
worden verwerkt.
Opgemerkt dient te worden, dat ir Margareth E.C.M. Hop -onderzoeker veredeling en sortiment op
het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop - werkt aan het ontwikkelen van een roestresistente cultivar met mooie bessen. Dit wordt onder meer gedaan door kruising van andere
Hypericum-soorten en -cultivars met de meest resistente H. x inodorum-cultivars. Op de proeftuin in
Horst is in 1996 met een onderzoek begonnen naar het effect van verschillende teeltwijzen op de
kwaliteit van Hypericum-snijtakken. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook het toetsen van de
houdbaarheid van gesneden takken op water.
Op de VBA (Verenigde Bloemveiligen Aalsmeer) werden in 1996 H. x inodorum ' Autumn Blaze' ,
'Excellent Flair' en 'Rheingold' het meest geveild als snij tak. In totaal werd er dat jaar op de VBA
voor 12 miljoen gulden aan bestakken verkocht.
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gehkwlde~kdte en ~ooMr oEpCenMaarH~p die voor dit rapport een aantal belangrijke gegevens over de
Vrijwel alle Hypericums moeten regelmatig - minstens om de paar jaren - worden gesnoeid. Vooral
wanneer door vorst de planten deels zijn ingestorven, is een flinke terugsnoei van de takken
(eventueel tot aan de grond) ten zeerste aan te bevelen. Dit geldt vooral voor planten in openbaar
groen. Door een regelmatige snoei worden de planten bossiger en bedekken daardoor sneller de
bodem. Onkruid wordt hierdoor beter tegengehouden. Vooral in gemeentelijke beplantingen is dit
om economische redenen van essentieel belang.
ZIEKTEN EN PLAGEN

In Hypericums kunnen ook ziekten en plagen voorkomen, zoals meeldauw (niet in de besdragende
soorten en cultivars!) en spint. De besdragende kunnen wél meeldauw krijgen als de afgevallen
bloemblaadjes en toefjes meeldraden aan natgeregende bladeren blijven kleven. Dit is een plaag in
de snijtakkenteelt, maar voor tuinen en parken is dit van ondergeschikt belang.
Vooral onder moeilijke omstandigheden zijn de cultivars van Hypericum androsaemum en H. x
inodorum gevoelig voor roest. Wel is het zo, dat enkele nieuwere selecties er minder last van hebben
dan de oudere, zoals 'Autumn Blaze', 'Elstead' en 'Red Glory'. Terwijl in 1995 zeer veel roest
voorkwam in vrijwel alle daarvoor gevoelige Hypericums (óók op het proefveld), bleken de planten
op het proefveld in 1996 nauwelijks door roest te zijn aangetast. Deze schimmelziekte veroorzaakt
geelgroene of donkerpaarse vlekjes op de bovenzijde van het blad en oranje sporenhoopjes aan de
onderzijde.
Door middel van teeltmaatregelen kan roest enigszins worden tegengegaan. Belangrijk is vooral, dat
het gewas 's nachts zoveel mogelijk droog moet blijven. Wanneer door roest aangetaste planten in
het najaar volledig worden teruggeknipt, lopen deze in het voorjaar erop weer uit op de ondergrondse
knoppen. Meestal is de plant dan vrij van roest. In zachte winters bevriezen de takken niet of
nauwelijks en loopt de plant daarop weer uit, terwijl de roest op de jonge blaadjes van de knoppen
heeft kunnen overleven.
In de literatuur is bekend, dat de schimmel waarschijnlijk op het levende blad de winter doorkomt. Of
de sporen op het dode blad overleven, is niet bekend. De afgevallen bladeren in de herfst verwijderen
is daarom nog steeds nuttig, maar een rigoureuze snoei is eveneens sterk aan te bevelen.
Verder zijn er in de afgelopenjaren nieuwe middelen voor de bestrijding van roest toegelaten. Het is
aan te bevelen vooral in de perioden mei-juni en half augustus-september regelmatig op roest te
controleren en hiertegen de nodige maatregelen te treffen.
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cultivars van Hypericum androsaemum en H. x inodorum verscha te.

SORTIMENT
B. = Bladeren; Bl. = Bloemen; Vr. = Vruchten (uitsluitend genoemd als deze besvormig zijn en
daardoor een zekere sierwaarde hebben).
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yanwege de lagere habitus is H. androsaemum beter geschikt voor vakbeplanting (bodembedekker)
lil openbaar groen dan de doorgaans hogere H. x inodorum-cultivars.
D~ze soort ~or.dt me~stal gezaaid, maar kan in de zomer ook zeer goed worden gestekt. De
Wlilterhardherd rs matrg tot goed, afhankelijk van de herkomst.

Hypericum androsaemum "Abrico" - zie Hypericum androsaemum 'Apricot Beauty'

Hypericum androsaemum 'Aibury Purple' (Engeland, vóór 1975)
als de soort: B. aanvankelijk diep purperkleurig, later zeer donkergroen. BI. klein,

Gro~iwijze

oralljegeel, kelkbladen mtstaand, breed, opvallend purperkleurig gerand. Vr. groot (12-14 mm lang
10- 12 mm breed), roder dan die van de soort.
'
De ~i~ te:hardheid van' Albury Purple' is matig tot slecht. Ook is de plant nogal gevoelig voor roest.
In Hrllrer s.!"f~~ual k~mt 'Albury Purple' voor als een cultivar van H. x inodorum, maar dit lijkt zeer
onwaarschiJnlrJk. Indren deze cultivm: wordt gezaaid, z_ijn .de bladeren van de nakomelingen nagenoeg voor 100% donker van kleur, mrts de zaadplant met rs bestoven door een groenbladige plant.

Hypericum androsaemum 'Andrea' (1993)
De ~~!ti varnaam 'Andrea' duikt de laatste jaren hier en daar op, terwijl de plant onder deze naam niet
afwiJkt van de soort H. androsae~1Um. Het is niet bekend wie deze naam heeft gegeven en de plant in
de handel heeft gebrac~~· M?geliJk be~ust een en ander op een vergissing. De plant heeft geen extra
waarde en kan gevoeglrjk mt het sortrment verdwijnen óf alleen onder de naam H. androsaemum
worden verder gekweekt.
Hypericum androsaemum 'Apricot Beauty' (M.T.S. De Hoon-de Roover Galder Nederland
1996)

,

,

Hypericum

an~rosaemum

'Gladis Brabazon' (Ierland, vóór 1985)

syn. Hypericum androsaemum 'Mrs Brabazon'
Hypericum androsaemum f. variegatum D.

McCLINTOCK

& C.

NELSON

Groeiwijze min of meer als de soort. B. onregelmatig wit en roze gevlekt en gestippeld ~n roze of wit
gerand. Vr. aanvankelijk mooi rood, goed contrasterend met het bonte blad, 10.5 mmm doorsnede,
donkerrood tot zwart.
..
.
In het voorjaar is deze bonte cultivar wel ~ar~ig, m~<l! meestal is het een o~oogl~~ke plant, dre
bovendien slecht groeit en zeer vorstgevoelrg rs. Zaarlmgen van deze plant ZIJn VriJWel allemaal
bontbladig.
,
·
b
,
De juiste naam schijnt niet 'Gladys Brabazon' (zoals soms geschreven), maar Gladrs Bra azon te
moeten zijn (Ierse schrijfwijze !).

Hypericum androsaemum 'Golden Penny' - zie Hypericum androsaemum 'Dart's Golden
Penny'
Hypericum androsaemum 'Hysan' - zie Hypericum x inodorum 'Hysan'
Hypericum androsaemum 'Mrs Brabazon' - zie Hypericum androsaemum 'Giadis Brabazon'
Hypericum androsaemum 'Orange Flair' -zie Hypericum x inodorum 'Orange Flair'
Hypericum androsaemum 'Red Glory' - zie Hypericum x inodorum 'Red Glory'

,

Lage, breed-opgaan.~e plant tot 60 cm hoog. B. groot, donkergroen, opvallend diep generfd (rugose).
~I.
goudgeel. Vr. VriJwel rond, groenig geel, licht abrikooskleurig bruinroze tot zalm, later zwartachtig.
De ~eur van de .~essen is afhankelijk van de lichtintensiteit, grondsoort en snij stadium. Eind julibeglil augustus ZIJn de eerste bessen rijp om te snijden. Later is de beszetting en kleur van de bessen
beter. De houdbaarheid op water is goed en lang.
In 1995 is een aantal ~akken onder b~o~~sten verspreid onder de voorlopige aanduiding "Abrico",
maar de plant kreeg lil 1996 de deflilrtreve naam 'Apricot Beauty'.

Hypericum androsaemum f. variegatum - zie Hypericum androsaemum

'Gia~is

Brabazon'

ÜRPH. - Griekenla~?
.
Kleine, bossige haltheester met spreidende tot opstiJgende, 8-20 cm ho~e, du~ne houtrge stengels,
vertakkend en wortelend aan de basis. B. 8-15 mm, eivormig tot breed-ervormrg, behaard. BI. 2.5-3
cm, goudgeel, in l-7-bloemige bloeiwijzen.
.
.
.
Deze soort groeit van nature op stenige, beschaduwde plaatsen. Het IS een mome soort, dre thans op
enkele gespecialiseerde bedrijven in cultuur is.

Hypericum athoum Borss. &

Hypericum aureum - zie Hypericum frondosum
Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze' - zie Hypericum x inodorum 'Autumn Blaze'
Hypericum androsaemum 'Bosadua' - zie Hypericum x inodorum 'Dual Flair'
Hypericum androsaemum 'Bosapri' (Prince Flair®) - zie Hypericum x inodorum 'Bosapri'
Hypericum androsaemum 'Bosaro' (Royal Flair®)- zie Hypericum x inodorum 'Bosaro'

G~izho~) (ingev. vóór 1904) .
.
Kleine struik met sierlijk overhangende takken. B. ervormrg, donkergroen. BI. emgszms hangend,
4.5-6 cm, juli-september.
Deze plant is genoemd naar W.J. Bean, die deze soort voor het ~erst beschree~.
De hier en daar gekweekte H. beanii 'Gold Cup' bleek tot de hybnde H. x cyathiflorum te behoren
(zie aldaar).

Hypericum beanii RossoN- China (Yunnan en

Hypericum beanii 'Elda' - zie Hypericum 'Eida'

Hypericum androsaemum 'Dart's Golden Penny' (Darthuizer Boornkwek. BV, Leersum, Nederland, 1982)

Hypericum beanii 'Gold Cup' - zie Hypericum x cyathiflorum 'Gold Cup'

syn. Hypericum androsaemum 'Golden Penny'
Hypericum 'Gold Penny'

Hypericum bellum LI- West-China en Noordoost-India (ingev. 1908) .

Groeiwijze, bladeren en bloemen als die van de soort. Kelkbladen breed-uitstaand. Vr. vrijwel
kogelrond, 13 x 11 mm groot.
Deze selectie draagt zeer uitbundig vruchten (7-14 per bloeiwijze) en groeit goed. De plant wordt
voor vakbeplantlilg aangewend en is matig tot goed winterhard. Het blad heeft enigszins last van
zonnebrand.

Hypericum androsaemum 'Dual Flair' - zie Hypericum x inodorum 'Dual Flair'
Hypericum androsaemum 'Excellent Flair' - zie Hypericum x inodorum 'Excellent Flair'
30

.
Kleine, elegante struik, 80(-1 00) cm hoog, met dichte vertakking. B. breed-er vo~mr~ tot rond-ovaal,
aan de rand vaak gegolfd. BI. diepgeel, enigszins schotelvormig, 2.5-3.5 cm, JUnr-september. Vr.
(doosvrucht) groenachtig, gerimpeld.
.
Deze zeldzame soort is verwant aan H.forrestii. De plant wordt op zeer bescheiden schaal gekweekt.

Hypericum bellum subsp. latisepalum RossoN - China (Yunnan) en B~rma
..
Tot 1.50 m hoge struik. B. groot, donkergroen. BI. 4-6 cm, komvormrg, kelkbladen tamelrJk
toegespitst, j uni-september.
.
Deze variëteit werd in 1981 geïntroduceerd door de Sino-British Expedition en v.:erd later va~mt
Engeland geïmporteerd door Darthuizer Boomkwekerijen BV te Leersum. De plant IS op zeer kleme
schaal in cultuur.
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Hypericum beUurn 'Pale Yellow Form' (G.S . Thomas, Engeland, vóór 1992)
Mooie selectie, circa 1 m hoog, met vrijwel ronde, vaak iets roodgetinte bladeren. Bl. bleekgeel,
groot, juni-september.
Deze plant werd gewonnen en verspreid door de bekende Engelsman Graham Stuart Thomas, een
vooraanstaand vaste plantenkenner en auteur. In Nederland is deze cultivar nog weinig bekend.
Hypericum buckleii M .A. CuRTIS - Verenigde Staten (Noord-Carolina en Georgia)
Kleine, zodevormende haltheester met liggende tot opstijgende, vertakte twijgen, tot 15 cm hoog. B.
omgekeerd-eirond tot breed-elliptisch, aan de top stomp, (1 -)2( -2.5) cm lang, blauwig groen, in het
najaar vaak roodachtig. Bl. 1-3 bijeen, geel, 2.5( -3) cm, juni-juli.
Aardige kleine plant voor rotstuinen en kleine objecten, bijvoorbeeld bakbeplanting. De winterhardheid is matig en de plant komt slechts zelden in cultuur voor. De naam H. buckleyi is onjuist.
Hypericum 'Buttercup' - zie Hypericum densiflorum 'Buttercup' en H. uralum (syn. H.
'Buttercup' )

Hypericum calycinum L. - Zuidoost-Europa en Noord-Turkije
Tot 25(-35) cm hoog, wintergroen struikje met talrijke, krachtige uitlopers. B. smal-eivormig, aan de
top stomp, 3-8 cm lang, 1.5-3 cm breed, donkergroen. Bl. meestal alleenstaand, goudgeel, circa 8 cm,
~~t zeer lange meeldraden, in knop (bij doorsnijden) en bij het ontluiken met rode helmknoppen(!),
JU!t-augustus.
Deze Hypericum wordt zeer veel aangeplant als bodembedekker in openbaar groen. Bij strenge vorst
kunnen de bladeren geheel bevriezen en het is raadzaam direct na de winter het bevroren gedeelte tot
op ongeveer 5 cm hoogte af te knippen of af te maaien. De plant loopt daarna weer uit.
Vroeger werd deze soort uitsluitend door scheuren vermeerderd. Thans wordt H. calycinum ook
gezaaid. De oude - vegetatief vermeerderde - mooie kloon wordt sinds ongeveer 1990 onder de naam
'Senior' gekweekt.

Hypericum x cyathiflorum RossoN (1970)
(Hypericum addingtonii x H. hookerianum)
Van deze hybride, mogelijk afkomstig van Hidcote Manor, Glouce~tershire, is in cultuur de cultivar
' Gold Cup: bekend (zie aldaar) en mogelijk beho?rt hi~rtoe ?ok de m Denemarken geselecteerde H.
beanii ' Elda' , in dit rapport vermeld als Hypencum Elda .

Hypericum x cyathiflorum 'Gold Cup' (G. Jackman & Son, Woking, Surrey, Engeland, circa
1952)
syn. Hypericum beanii ' Gold Cup'
Hypericum hookerianum ' Gold Cup'
Hypericum patulum ' Gold Cup'
Breed-opgaande struik met sierlijk overhangende takken. B. smal-elliptisch, min of meer in tw.~e
rijen geplaatst, dicht opeen, 4-7 cm lang. Bl. diepgeel, komvormig, 5-6 cm, kelkbladen tameltjk
toegespitst, juni-augustus.
.
..
Deze hybride werd in de zestiger jaren door P. Lombarts te Zundert mt Engeland ge1mporteerd
onder de naam H. patulum 'Gold Cup' . In Dendroflora Nr 2 (1965) werd de pl~~ ~eschreve~ als H.
hookerianum 'Gold Cup' . Later werd de plant verspreid onder d~ naam H. beam_r Gold Cup , maar
deze cultivar blijkt volgens onderzoek in Engeland tot de hybnde H. x cyathijlorum te behoren.

Hypericum densiflorum PuRSH- Zuidoost-Verenigd~ _ Staten _(ingev. 1889)
Kleine, dicht vertakte struik, 80-120 cm hoog. B. hjnvorffilg tot smal-ovaal, t9t 5 cm lang,
heldergroen. Bl. 1.5-2 cm, goudgeel, in dichte tuilen, juli-augustus(-septem_ber).
Dit is een zeer winterharde, doch thans zelden voorkomende soort. De plant 1~ overtroffen door_ de
erop gelijkende H. kalmianum . Van nature groeit H. densijlorum op vochtige tot zeer vochtige
plaatsen en bereikt er soms een hoogte van 2.5 m.

Hypericum calycinum 'Senior' -zie onder Hypericum calycinum

Hypericum densiflorum 'Buttercup' (H. Knol BV, Eefde, Neder!. , 1984)- zie kleurenfoto blz. 36
Hypericum cerastoides (SPACH) RossoN- Zuidoost-Europa
syn. Hypericum rhodoppeum FRiv.
Overblijvend kruidachtig, breed-spreidend plantje, aan de basis vaak wortelend. B. smal- tot
breed-elliptisch, 1-3 cm lang. Bl. donkergeel, 2-4 cm, april-juli.
Een zuidelijke soort, die van nature op stenige plaatsen groeit. De plant wordt in Nederland op
bescheiden schaal gekweekt en is slechts matig winterhard.

Hypericum choisianum W ALL. EX RossoN- Zuidwest-China, Himalaja en Noordoost-India (ingev.
1971)
Matig hoge, breed-opgaande struik tot ruim 1 m hoog met slanke, overhangende, roodgetinte takken.
B. smal-ovaal, toegespitst, tamelijk klein, blauwig groen. Bl. plat-schotelvormig, met korte, gele
meeldraden, 4-5 cm, kelkbladen tamelijk stomp, juli-september.
Deze soort werd door Beer, Lancaster en Morris (BLM 12469) in 1971 in Nepal verzameld en is
sindsdien in cultuur; in Nederland weliswaar op bescheiden schaal. De bloemen van deze Hypericum
lijken op die van de vroeger veel gekweekte H.forrestii (H. hookerianum HoRT.). De soms gebezigde
schrijfwijze H. choisyanum is onjuist.
Over de winterhardheid is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan, maar- gezien de herkomst zal de plant in strenge winters wellicht van de vorst lijden.
Hypericum coris L. -Centraal- en Zuid-Europa (cult. 1640)
Dwergvormig of kruipend, groenblijvend halfstruikje, 10-20 cm hoog, met slanke, opstijgende
stengels. B. in kransen van 3 tot 6, lijnvormig, heldergroen tot blauwig grijs. Bl. geel, vaak
roodachtig gestreept, 1.5-2 cm, in eindstandige, tot 12 cm lange tuilen, juli-augustus.
Een in Nederland weinig op kwekerijen voorkomende soort. De winterhardheid is matig tot goed.
Het is een prima rotsplant.
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syn. Hypericum frondosum ' Buttercup'
Brede, min of meer ronde struik tot ruim 120 cm hoog. B. smal-lijnvormig, heldergroen. Bl. 2 cm,
goudgeel, meeldraden oranjegeel, in dic_hte ~~ilen, )uli-augustu_s.
"
.
"
De cultivar 'Buttercup' is een zeer mome, nJkbloeiende select1_e. In The Pla~~ ~~~der __ (1996~97
edition) wordt 'Buttercup' gerangschikt onder H. frondosum. D1t kan onmogeltJkJmSt ZIJD, geZien
de zeer smalle, groene bladeren en de kleine bloemen.
De plant mag niet worden verward met H. uralu~1, d_ie omstre~ks 1970 ~ok bek~nd werd als H.
' Buttercup' (zie aldaar). De hier beschreven selectie mt H. densijlorum- d1e later IS ontstaan- had
feitelijk niet de naam 'Buttercup' mogen krijgen!

Hypericum densiflorum 'Goldball' (VEG Saatzucht-Baumschulen, Be~~in, Du~tslan?, _1986)
Lage en gedrongen, breed-opgaande struik tot circa 80 cm hoog. B. s~al-l~Jnvorffilg , gnJZig groen,
's winters min of meer groen blijvend. Bl. geel met opvallend oranJe, d1cht opeenstaande meeldraden, 2-2.5( -3) cm, in dichte tuilen, juli-oktober.
..
.
.
Dit is een mooie nieuwe selectie, die opvalt vanwege de talriJke bloemen met oranJekleunge
meeldraden. De winterhardheid is zeer goed.
Hypericum x dummeri RossoN (1982)
(Hypericum forrestii x H. calycinum)
Op verzoek van dr N.K.B . Robson werd deze hybride (omstreeks 197?) _gema~t door Peter
Dumrner (Hillier Nurseries Ltd), om zo de veronderstelde ouders van H. H1dcote na te kunnen
gaan. Hoewel de plant bepaalde gelijkenis_ heeft met 'H_idcote', konden_de ouders van deze alom
bekende cultivar - door deze bewuste krmsmg - toch met met zekerheid worden vastgesteld.
De volgende kloon uit deze kruising werd benaamd en wordt thans door velen hoog gewaardeerd.
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Hypericum x dummeri 'Peter Dummer' (Hillier Nurseries Ltd, Ampfield, Hampshire, Engeland, 1982) - zie kleurenfoto blz. 53
Lage, bossige struik tot circa 80 cm hoog met roodachtige, overhangende takken. B. eivormig,
donkergroen, aanvankelijk bronskleurig getint. BI. schotel vormig, diep goudgeel (RHS CC, YellowOrange Group, 15A), 7-7.5 cm, meeldraden kort ( 1.5 cm lang), helmhokjes zalmkleurig, kelkbladen
afgerond, juli-september(-oktober).
Deze bijzonder fraaie en rijkbloeiende Hypericum lijkt op 'Hidcote', maar groeit bossiger en minder
hoog. De plant zal in de toekomst ongetwijfeld op grote schaal in openbaar groen worden
aangeplant. Het is een zeer waardevolle nieuwigheid!
Hypericum 'Eastleigh Gold' (Hillier Nurseries Ltd, Ampfield, Hampshire, Engeland, 1964)
Kleine, halfwintergroene struik met spreidende tot overhangende, roodbruine takken. B. elliptisch,
4-5 cm lang, donkergroen, glanzend. BI. zwak komvormig, 6 cm, goudgeel, meeldraden kort,
juni-oktober.
De cultivar 'Eastleigh Gold' is waarschijnlijk een hybride, maar de ouders zijn tot op heden niet
bekend. De plant is in Nederland weinig in cultuur.
Hypericum elatum HoRT. - zie Hypericum x inodorum MrLL.

Hypericum 'Elda' (Denemarken, vóór 1987)
syn. Hypericum beanii 'Elda'
Struik tot circa I m hoog met overhangende takken. B. smal, in 2 rijen langs de takken, donkergroen.
BI. diepgeel, 5-6 cm, komvormig, meeldraden kort, kelkbladen afgerond(!), juli-september.
Dit is een nieuwe, goed winterharde Deense selectie; oorspronkelijk verspreid als een cultivar van H.
beanii, maar het schijnt een hybride te zijn. De plant is in Denemarken als "uitmuntend" beoordeeld
en wordt in Nederland sinds enkele jaren ook op grote schaal gekweekt.
'Elda' behoort mogelijk tot de hybride H. x cyathiflorum en lijkt veel op de vroeger veel gekweekte
H. forrestii (H. hookerianum HORT.).

Hypericum x inodorum 'Dual Flair'
Hypericum x inodorum 'Excellent Flair'

Hypericum x inodorum 'Elstead'
Hypericum x inodorum 'Rheingold'

Hypericum empetrifolium WILLD. - Griekenland en Klein-Azië (ingev. 1788)
Wintergroen dwergstruikje tot 25 cm hoog met slanke takjes. B. klein (5-12 mm), smal-lijnvormig,
meestal 3 bijeen. BI. goudgeel, 1.2-1.8 cm, meestal in opstaande pluimen, juli-september.
Dit is een weinig voorkomende soort, die geschikt is voor rotstuinen e.d. , maar moet worden geplant
op een goed gedraineerde grond en op een zonnige standplaats. De plant dient 's winters tegen vorst
te worden beschermd.
Hypericum empetrifolium var. oliganthum REcH.F.- Kreta
syn. Hypericum empetrifolium var. prostratum HoRT.
Hypericum empetrifolium ' Prostratum'
Deze variëteit heeft een bijna kruipende groeiwijze. De bloemen staan meestal alleen aan het eind
van de takjes. De plant groeit van nature in de bergen op het Griekse eiland Kreta.

Hypericum empetrifolium var. prostratum - zie Hypericum empetrifolium var. oliganthum
Hypericum erectum 'Gemo' - zie Hypericum kalmianum 'Gemo'

Hypericum forrestii (CHITTENDEN) RossoN - Zuidwest-China en Noordoost-Birma (ingev. 1906)
syn. Hypericum hookerianum HoRT.
Hypericum patulum var. henryi HoRT. p.p.
Hypericum henryi HoRT. p.p.
Opgaande struik tot circa 1 m hoog. B. eivormig, 3-4.5 cm lang, tot in de winter aan de plant blijvend
en vaak met een mooie herfstkleur. BI. komvormig, 5-6 cm, diepgeel, meeldraden kort, kelkbladen
afgerond(!), juli-augustus.
Een goed winterharde soort, die in Nederland vele jaren volop in cultuur was, maar steeds onder de
naam H. hookerianum, H. patulum var. henryi of kortweg H. henryi. Zie ook onder H. pseudohenryi!
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H. forrestii wordt thans weinig meer gekweekt; de plant is vrijwel geheel verdrongen door H.
'Hidcote' . De nieuwere Deense H. ' Elda' is al redelijk veel in cultuur. Deze cultivar lijkt zeer veel op
H. forrestii en op het eerste gezicht lijkt 'Elda' er zelfs identiek mee.

Hyperic..um fragile HoRT. - zie Hypericum olympicum f. minus

Hypericum frondosum MICHX. - Zuidoost en Zuid-Verenigde Staten
syn. Hypericum aureum BARTR.,

NON

LouR.

Tot circa 1 m hoge, koepelvormige, dichte struik met slanke, rechtopgaande takken. B.langwerpig,
blauwig grijs tot blauwgroen. BI. in eindstandige bloeiwijzen, 3.5-4 cm, zuivergeel met een
opvallend groot aantal, dicht opeenstaande meeldraden, juli-september.
De bloemen van deze Amerikaanse soort zijn bijzonder mooi, maar het aantal tegelijk bloeiende
bloemen is nooit groot, zodat de struik nooit stralend rijk bloeit. Uitgebloeide bloemen verbruinen en
ontsieren de plant. De winterhardheid is uitstekend.
Hypericum frondosum 'Buttercup' - zie Hypericum densiflorum 'Buttercup'

Hypericum densiflorum 'Buttercup'
Hypericum prolificum

Hypericum frondosum 'Sunburst' (Cornell Universiteit, Ithaca, New York, USA, 1967)
In april 1967 schreven Robert L. Plaisted en Richard H. Lighty in The American Horticultural
Magazine onder de titel "Hypericumfrondosum 'Sunburst', A New Cultivar" het volgende: "Observatie sinds 1958 heeft geleid tot uitgifte van deze plant omdat deze forser groeit dan de soort en in
alle delen groter is. De bladeren zijn 5.5-6 cm lang, 1.5-2 cm breed, blauwig grijs en de primula-gele
bloemen 6 cm in doorsnede. De plant werd gewonnen door de Plant Breeding Derarture of the
Cornell University in samenwerking met de Longwood Gardens. De plant werd benaamd en
opgenomen in de catalogus van de Emlong Nursery, Stevensville, Michigan, 1967".
Deze Amerikaanse selectie werd in Boskoop vergeleken met zaailingen van H. frondosum. Er was
nauwelijks enig of zelfs geen verschil waar te nemen.
Omstreeks 1988 werd 'Sunburst' als nieuwigheid ter keuring aangeboden, maar in verband met de
schaarse bloei en de ontsierende (verbruinende) uitgebloeide bloemen (evenals bij de soort) werd de
plant niet bekroond.
Hypericum 'Gemo'- zie Hypericum kalmianum 'Gemo'
Hypericum 'Gold Penny' - Hypericum androsaemum 'Dart's Golden Penny'
Hypericum henryi HoRT. p.p. - zie Hypericum forrestii en H. pseudohenryi

Hypericum 'Hidcote' (Engeland, vóór 1954) - zie kleurenfoto blz. 53
(Hypericum x cyathiflorum x H. calycinum)
syn. Hypericum hookerianum ' Hidcote'
Hypericum patulum ' Hidcote'
Hypericum 'Hidcote Gold'
Tot 1.5(-2) m hoge, half wintergroene struik met breed-opgaande takken. B. eivormig, donkergroen
tot blauwig groen, aanvankelijk vaak iets bronskleurig. BI. plat-schotelvormig, 8 cm, zuiver
goudgeel, met zeer korte meeldraden en zalmkleurige helrnhokjes, kelkbladen afgerond, juliseptember(-oktober).
Dit is thans een van de meest gekweekte en aangeplante, winterharde houtige Hypericums. Door
regelmatig te snoeien (terugzetten) blijven de planten aanmerkelijk Jager dan 1.5 m.
In 1954 werd 'Hidcote' in Engeland onderscheiden met een Awardof Merit en een A wardof Garden
Merit, maar de plant dateert vermoedelijk al van vóór 1930. De herkomst van 'Hidcote' is nog steeds
in het duister gehuld, maar stekmateriaal is wellicht vanuit Hidcote Manor verspreid naar kwekerijen
in Engeland en vervolgens naar diverse andere landen.
Dr N.K.B . Robson veronderstelde destijds dat ' Hidcote' zeer waarschijnlijk een hybride zou zijn van
H. forrestii x H. calycinum. Volgens de nieuwste gegevens zou deze plant een kruising zijn van de
hybride H. x cyathiflorum x H. calycinum. Daar in Engeland struiken voorkomen van ruim 2 m
hoog, valt het sterk te betwijfelen of H. calycinum een van de ouders is. De helmhokjes mogen dan
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wel min of meer de kleur hebben van die van H. calycinum, maar de zeer lage groeiwijze en vooral
ook de bloemvorm en zeer lange meeldraden van deze soort sluiten vrijwel zeker invloed van H.
calycinum uit! Zie voorts ook onder H. x dummeri.

Hypericum hircinum L.- Bokkekruid- Corsica en Sardinië (cult. 1594)- zie kleurenfoto blz. 18
Opgaande ~truik,. 60-100(-180) cm hoog met roodbruine twijgen, sterk vertakt naar de top. B. smaltot bre~d-e1vorrrug, (2-)4-7 cm lang, tamelijk lichtgroen tot iets blauwig groen, vaak dun, bij wrijven
sterk nek~nd (bokkelucht). Bl. aan de top van de zijtwijgen, alleenstaand of 3 bijeen, circa 3 cm, geel,
komvorrrug met 12-22 mm lange meeldraden (langer dan de kroonbladen), stijl opvallend lang
(10-24 ~), kelk na de bloei (vóór het rijpen van de vruchten) afvallend(!), juni-september. Vr.
besvorrruge doosvrucht, ovaal tot slank-ovaal, 11-13 mm lang, groen, later soms bronskleurig groen,
vervolgens donkerbruin en dor.
Deze soort (waarvan de subsp. rnajus (AlT.) RoBSON het meest voorkomt) is thans vrijwel geheel uit
de cultuur ~erdwene~. Hetgeen zo nu en dan nog onder de naam H. hircinum te koop wordt
aangeboden IS de hybnde H. x inodorum. H. hircinum bloeit rijk en ook opvallend, maar de vruchten
hebben geen bijzondere sierwaarde. De houdbaarheid van snijtakken op water is bovendien erg kort
en het blad heeft een onaangename geur. Beter en vaak ook mooier zijn de meeste cultivars van H. x
inodorum.
Hypericum hircinum ' Loke' -zie Hypericum x inodorum 'Loke'

Hypericum hookerianum WIGHT ET ARN.- Nepal, Birma, Thailand, Yunnan en Zuid-India (ingev.
vóór 1853)
Matig hoge, halfwintergroene struik. B. leerachtig, blauwig groen, eirond tot bijna rond. Bl.
komvormig, tamelijk groot, in tuilen, licht- tot donkergeel, augustus-oktober.
Deze soort is in Nederland niet winterhard. De vorstresistente plant, die vele jaren onder deze naam
werd gekweekt bleek H. f orresfii te moeten heten (zie aldaar).
Hypericum hookerianum HoRT. - zie Hypericum forrestii
Hypericum hookerianum ' Gold Cup' - zie Hypericum x cyathiflorum 'Gold Cup'
Hypericum hookerianum 'Hidcote' -zie Hypericum 'Hidcote'

Hypericum humifusum L. - Liggend hertshooi - Europa, Noord-Azië, Japan, Madagaskar, Can.
Eilanden en Zuid-Afrika
Kruidachtig, nauwelijks verhoutend plantje met dunne, liggende tot iets opstijgende stengels,
2-4(-10) .~m h~og. B.l~.ncetvormig tot langwerpig, 1-1.5 cm lang, frisgroen. Bl. klein (10-12 mm),
e~ele b~Jeen m. een biJScherm, goudgeel, juni-september; bloemknoppen vaak roodachtig.
Dlt aar~ge kleme, vaak matvormende plantje behoort tot de Nederlandse flora en komt op
kwekenJen op zandgrond (o.a. Zundert) als onkruid voor. Thans wordt deze Hypericum ook
gekweekt voor bakbeplanting (bodembedekker) en als rotsplant.

Hypericum hyssopifolium CHAIX - Zuid-Europa
.
Struikje tot 70 cm hoog, met opgaande groeiwijze, soms ook breed-sprei~end. B. 1-2(-.2.5) cm lang,
lijnvormig tot smal-elliptisch, gewoonlijk met ter~~geslagen ~and, aan ZIJS~h~uten klemeren opeen
gedrongen. Bl. geel, tamelijk groot, in smalle, cihndervorrruge trossen, JUlll-a~~ust~s.
H. hyssopifolium groeit van nature in de bergen van Zuid-Europa. Op enkele bednJven m Nederland
is de plant"in cultuur.
Hypericum x inodorum MILL., NON WrLLD. (cult. 18e eeuw) - zie kleurenfoto blz. 18
(Hypericum androsaemum x H. hircinum)
syn. Hypericum x persisfens F. ScHNEIDER
Hypericum x persisfens ' Elatum'
Hypericum x inodorum 'Elatum'
Hypericum elafum (van de kwekerijen)
Opgaande struik, 60-200 cm hoog, in cultuur meestal 70-.~ 10 ~.m hoog. B. 4-8 c~ lang, bree?eivormig tot soms lancetvormig, (licht- tot) donkergroen, biJ w:!Jven meestal zwak ~~ekend. ~ 1. m
rijkbloemige tuilen, geel, 2.5-3 cm met lange meeldrad~n, .~tiJl 8-16 ~ lang (biJ de cultiv~s
meestal4-6 mm lang), juli-augustus, kelkbladen na de bloei (tiJdens het nJpen van de.vruchten) met
afvallend(!), vrij breed en uitstaand of iets hangend, óf smal en hangend. Vr. besvorrrug, smal-ovaal,
10-12 mm lang, donker bruinrood, later dofzwart
.
Van deze zeer veel aangeplante hybride zijn enkele typen (als H. x .modor.um, als H. elafum .of
anderzijds) in cultuur. Vroeger is hiervan ook vaak gezaaid, vandaar emge v~natie m de. nakomeh?gen, die ook weer vegetatief worden vermeerderd. De plant op het proefveld m Boskoop IS afkomst~g
van fa Jac. Schoemaker. Identiek is de cultivar 'Loke' uit Denemarken en een onbenaamde selectie
van André van Nijnatten uit Zundert. Alle drie bleken ook zeer winterhard te zijn:
. ..
De meeste cultivars zijn waarschijnlijk toevallige terugkruisingen met H. androsaemum. HierbiJ
werden de bessen steeds groter en mooier gekleurd (waarop werd geselecteerd), maar bleef de
. . .
opgaande habitus van H. hircinum behouden.
Van de hierna volgende cultivars is een aantal door doelbewuste hybndisatie ontstaan; ande:e
daarentegen werden in gemeentelijke beplantingen gev?nden. ~waar f!· x inodorum meestal m
groepen wordt aangeplant) en van een cultivarnaam voorzien. Dit IS wellicht ook een van de redenen
dat enkele benaamde selecties identiek zijn.
Na de tamelijk strenge en langdurige w~nter van 199~- 1996 is duidelijk. waargenomen, dat h~t
verschil in winterhardheid van de H. x modorum-cultivars enorm groot IS. Op het proefveld m
Boskoop waren bepaalde cultivars voor 100% dood, andere daare~tegen bleken volkomen winterhard te zijn. Een en ander hierover zal bij de desbetreffende cultivars worden vermeld.

Hypericum inodorum WILLD., NON MILL. - zie Hypericum xylosteifolium

Hypericm~ h?mifusum 'Hyro' (Yellow Surprise®) (Fa K. Roos, Bergen, Nederland, 1996)
Aa?vankehJk liggende, later breed-opgaande, sterk vertakte, bossige plant, 10-15(-20) cm hoog. B.
klem (5-12(-18 mm), breed-ovaal tot omgekeerd-eirond. Bl. klein (circa 15 mm), geel, juniseptember.

Hypericum x inodorum 'Annebel' (J.J. Uithol, Waddinxveen, Nederland, 1995).. .
Breed-opgaande struik, 80-100 cm hoog. B. breed-eirond, 4-6(-7.5) cm lang, tameliJk lichtgroen,
later blauwgroen, rand zwak gewelfd. BI. diepgeel, 2.5-3 cm, komvorrru~, m~eldra~en zeer lang,
kelkbladen breed, iets afhangend, j uli-augustus( -september). Vr. besvorrrug, eivorrrug, 8.5- 10 mm
.
lang, 5-11(-13) per tuil, groen, spoedig bruinachtig rood, later brui~~w.~t. .
Dit is een nieuwe, goed winterharde selectie, die naar alle waarschiJnliJkheid mmder door roest
wordt aangetast, maar wel tamelijk kleine vruchten heeft in grote tuilen. 'Annebel' he~ft ge~n last
van zonnebrand, echter wel van doorwas. De plant werd in 1995 bekroond met een Getmgschn~t v~n
Aanbeveling, maar kwam - vanwege de vrij kleine bessen- in 1996 niet voor een hogere bekromng m
aanmerking.

Sinds voorjaar 1996 wordt deze door zaaien vermeerderde Hypericum op zeer grote schaal in pot
gekweekt. De plant zou ook overjarig zijn, maar heeft - volgens de gegevens - 's winters enige
bescherming nodig.

Hypericum x inodorum 'Autumn Blaze' (G.A.J.M. Moerings, Boskoop, Nederland, 1987) - zie
kleurenfoto blz. 18

Deze f!ypericum is i? de handel gebracht door firma K. Roos te Bergen. De cultivarnaam 'Hyro' is
afgeleid van Hy(pencum) en Ro(os). Op deze "nieuwe" hertshooi is in Nederland kwekersrecht
aangevraagd.
Er dient te worden opgemerkt, dat 'Hyro' vrijwel zeker niet tot H. humifusum behoort. Helaas kon de
eventuele juiste naam tot nu toe niet worden achterhaald.
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syn. Hypericum androsaemum 'Autumn Blaze'
Stijf-opgaande, tot 1 m hoge struik. B. breed-eirond, 4-6(-7.5) cm lang, do~ergroen. ~1. diepgeel,
2.5 cm, kelkbladen (in knop) vaak purperrood, juni-augustus. Vr. besvorrrug, breed-eirond, 10-13
mm lang, groen, later bruinrood, tenslotte zwart, augus~us-oktober.
.
Dit is de eerst benaamde, besdragende Hypericum, d1e m 1987 ter keunng werd aangeboden als
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snij heester. De plan~ werd in 1987 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling en eenjaar later
met een Getmgschnft van Verdienste. Sindsdien is de plant in zeer grote aantallen aangeplant om er
bestakken van te snijden voor gebruik in gemengde boeketten. Aanvankelijk leek de plant goed
gezond, maar later werd vaak veel roest geconstateerd. Tijdens de winter van 1995-1996 is ook een
aanzien~ijk aantal planten bevroren. 'Auturnn Blaze' bleek nogal gevoelig te zijn voor strenge en
lan?dunge vorst. Q~a beskl.~ur, winterh,ardheid en gevoeligheid voor roest schijnt 'Bosaro' (Royal
Flan-®) een verbetenng te ZIJn, hoewel Auturnn Blaze' op veilingen nog steeds een van de meest
aangevoerde Hypericums is.

Hyp~ri~um x inodorum 'Beauty' (Boomkwekerij Snepvangers, Molenschot, Nederland, 1991)
Groer WIJZe opgaand, tot 1.2 m hoog. B. smal-ei vormig met puntige top, tamelijk lichtgroen, later fris
blauwgroe~. BI. geel, 3.5 cm, kelkbladen smal en afhangend. Vr. besvormig, eirond, 9-11 mm lang,
donker brumrood, later zwartachtig, eind augustus.
Deze selectie werd door kweker F. Klapwijk, Burg-Haamstede op een door hem gekocht perceel
aangetroffen. Boomkwekerij Snepvangers uit Molenschot toonde op vakbeurs Plantarium '91 in
_Boskoop deze plant voor het eerst onder de naam 'Beauty'. Door deze firma werden ook de planten
mgezonden voor het proefveld in Boskoop.
'Beaut~' is. in ~ezen niet nieuw (het is niets anders dan een zogenaamd 'Elatum' -type) en is
b?vendren rdenti~k met de eveneens in 1991 in de handel gebrachte ' Surprise' (zie aldaar). Beide
ZIJn volkomen wmterhard en worden ook gekweekt voor de snij.
Hypericum x inodorum 'Bomaj' (Majestic Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1996)
Breed-opgaande struik. B. zeer donkergroen, ovaal tot eivormig. BI. geel; kelkbladen opvallend
groot en ?reed. Vr. besvormig, vrijwel rond (appelvormig), groot tot zeer groot, bruinrood, later
zwartachtig.

D~ vruchten zijn weliswaa: nagenoeg rond, maar aan de lengte van de stijlen is te zien dat het geen
zmvere H. androsaemum IS, maar de plant heeft weinig eigenschappen meer van H. hircinum.
Hypericum x inodorum 'Bosakin' (King Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1996)
Breed-~pgaande struik. B. zeer dm.lk:ergro~n, ovaal tot eivormig. BI. goudgeel. Vr. besvormig,
breed-errond tot rond, zeer groot, drep brmnrood, later zwartachtig.
Hypericum x inodorum 'Bosapin' (Pinky Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1996)
Matig hoge, opgaande struik. B. eivormig tot ovaal, donkergroen. BI. geel. Vr. besvormig, eirond,
groot, zalmroze (aan de basis vaak lichtgroen), later helderrood, op den duur zwartachtig.
Hypericum x inodorum 'Bosapri' (Prince Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1994)
syn. Hypericum androsaemum 'Bosapri'
L.age struik, 60-70 cm hoog met dicht bebladerde, opgaande takken. B. breed-eivormig tot driehoeki?.' (3-)4.5-7(-9) cm lang, dof donkergroen. BI. goudgeel, opvallend komvormig, 3 cm, kelkbladen
vr.IJ smal en afhangend, juni-augustus. Vr. besvormig, ovaal tot eivormig (driekantig), soms
rrusvormd (gedeukt), 10-12 mm lang, lichtrood, later bruinrood, uiteindelijk dofzwart, tweede helft
augustus.
De aanvankel!~k helderrode vruchten van deze selectie steken zeer goed af tegen de donkergroene
bladeren. SchiJnt goed bruikbaar te zijn als containerplant en is minder geschikt voor de snij. De
winterhardheid is matig tot goed.

Hypericum x inodorum 'Bosaque' (Queen Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1996)
Opgaande struik. B. ov~al tot br~ed-eirond, donkergroen. BI. goudgeel. Vr. besvormig, eirond, matig
groot, donkerrood tot Iets oranJerood, later zwart.
De bloeiwijze van deze nieuwe Hypericum is opvallend open.
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Hypericum x inódorum 'Bosaro' (Royal Flair®) (H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1994)
syn. Hypericum androsaemum 'Bosaro'
Tot 80 cm hoge, opgaande struik. B. breed-eivormig tot ?riehoekig, (3-)4.5-?C-9) cm lang, donkergroen. BI. goudgeel (aan de buitenzijde i~ts.oranjekleung), kroonbl~den emgszms teruggeslagen,
3-3.5 cm, kelkbladen smal en afhangend, juli-augustus. Vr. besvorrrug, breed-ovaal, (8-)10-12 mm
lang, circa 8 mm breed, zeer donker bruinrood, later do~zwart, vroeg (eerste helft augustus).
De gele bloemen en de donkere vruchten van deze selectie contras~eren zeer g?e~ met de donkergroene bladeren. De opbouw van de bloeiwijze is compact. De wmterhardherd rs goed.

Hypericum x inodorum 'Bosasca' (Scarlet Flair®) H. & B.R. van den Bosch BV, Rijnsburg,
Nederland, 1996)
.
Opgaande struik met rechte takken. B. ovaal tot eivormig, frisgroen. B.l. goudgeel. Vr. besvorrrug,
breed-ovaal tot rond, groot, bruinrood tot helderrood, later zwartachtig.
Hypericum x inodorum 'Dual Flair' (H. & B.R van den Bosch BV, Rijnsburg, Nederland, 1994)
- zie kleurenfoto blz. 35
syn. Hypericum androsaemum ' Bosadua' (Dual Flair®)
Opgaande, 80(-100) cm hoge struik. B. eivormig, (4-)6-8.5(-10) cm Jan?, tamelij.k lichtgroen,. later
donkerder, zeer lang groen blijvend. BI. goudgeel, 3-3.5 cm, k~lkbl.aden c.m knop) Iets roodachtig, na
de vruchtzetting geel verkleurend, juni-augustus. Vr. besvorrrug, eivorrrug, 12-15 mm lang, 8-9 mm
breed bruinrood, eerste helft augustus, later dofzwart
Deze Hypericum wordt speciaal aangeplant voor de snij. In de kas gekweekt kan er zelfs t~eemaal
van worden gesneden, vandaar ' Dual Flair' ). De vruchten contrasteren zeer goed met de fnsgroene
bladeren. De winterhardheid is matig tot goed.
.
'Dual Flair' is geen merk(naam) zoals soms geschreven, maar een cultrvarnaam. De later gegeven
cultivarnaam 'Bosadua' is overbodig en komt daardoor te vervallen.
Hypericum x inodorum 'Elatum' - zie Hypericum x inodorum MILL.

Hypericum x inodorum 'Elstead' (W. Ladhams, Elstead, Surrey, Engeland, 1933)- zie kleurenfoto blz. 35
syn. Hypericum x persisfens ' Elstead'
Groeiwijze breed-opgaand, tot circa 80 cm hoog. B. breed-eirond, gr~en (vaak al i~ augustus d~or
roestaantasting gedeeltelijk verdorrend). BI. geel, 3.5 cm, kelkbladen (m knop) vaak Iets roo~achtlg,
juni-juli(-augustus). Vr. besvormig, langwer~ig-ovaal, 10-13 mm lang, rozerood, later lichtend
.
rood, augustus-september, tenslotte zwartachtig..
Deze cultivar met prachtig gekleurde vruchten IS helaas erg roestgevoehg. Op zwaardere grond
(kleigrond) zijn de planten vaak veel gezonder. De planten op het proefveld in Boskoop bleken ook
na de winter 1995-1996 zeer vorstgevoelig te zijn.
Opgemerkt dient te worden dat in het verleden voor deze cultivar vaak de "gewone" H. x inodorum
werd verhandeld!

Hypericum x inodorum 'Excellent Flair' (H. & B.R. van den Bosch, Rijnsburg, Nederland,
1991) - zie kleurenfoto blz. 35
syn. Hypericum androsaemum ' Excellent Flair'
Tot ruim 1 m hoge struik met stevige, opgaande takken. B. breed-~ivormig, tam~lij~ puntig, zwak
blauwgroen. BI. geel, 3 cm, kelkbladen groen, breed uitstaand tot Iets hangend, J Uh -~ugustus. Vr.
besvormig breed-eivormig, (13-)15 mm lang, 4-11 per tuil, glanzend groen, later brmnrood (RHS
CC Greyed-Red Group 178A-B), augustus-oktober, u.it~!n~elijk zwart.
.
,
,
De kleur van de zeer grote vruchten van 'Excellent Flarr rs rets roder ?an dre van A~tu~ Blaze ·
De plant werd in 1991 bekroond met een Getuigsc~ift van Aanbevelmg. Op Plantarmm 91 werd
'Excellent Flair' bekroond met een Gouden Medarlle.
Het blad van deze cultivar heeft helaas iets last van zonnebrand. 'Excellent Flair' wordt daarom wel
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onder scha~~w_doek ge~weekt. De plant is goed winterhard en wordt thans op zeer grote schaal
(voornamelijk m het bmtenlan~) gekweekt en ~e t~en worden in enorme aantallen op veilingen
~angevoerd. Wanneer deze cultivar onder gunstige kirmaatomstandigheden wordt gekweekt (zoals ·
m Equador) kunnen de bessen nog groter worden.

Hypericum x_ inodorum 'Goudelsje' (Darthuizer Boomkwek. BV, Leersum, Nederland, 1966)

?~gaande strmk tot ongeve_er 80 cm hoog. B. eivormig, heldergroen. Bl. circa 3 cm, diep goudgeel,

JUli-augustus. Vr. besvorrmg, langwerpig, klein.
Deze cultivar is een zogenaamd 'Elatum' -type en wordt naar alle waarschijnlijkheid niet meer
gekweekt.

Hypericum x inodorum 'Hysan' (Statens Forsogsstation, Hornum, Ars, Denemarken, 1976)
syn. Hypericum androsaemum 'Hysan'
Struik met opgaande takken, ~0(- 100) cm hoog. B. smal-eivormig, groot, donker blauwgroen. Bl.
gee!, 2.5-3 ~m, kelkbladen (m knop) vaak purperrood, juli-september. Vr. besvormig, ovaal,
brumrood, Circa 11.5 mm lang.
Deze Deense cultivar bleek na d_e strenge en langdurige winter van 1995-1996 ernstig van de vorst te
hebben ~e~eden. ?e plant_ werd m de handel gebracht als een cultivar van H. androsaemum, maar dit
bleek OUJUISt te ZIJn. Wellic~t.berust dit op een vergissing, want in het originele artikel is ' Hysan' wél
~orrect_vermeld als een krmsi~g van H. androsaemum en H. hircinum (= H. x inodorum MILL.). Het
IS ovengeus vreemd dat een m Denemarken geselecteerde cultivar zo gevoelig is voor vorst.

Hypericum x inodorum 'Loke' (Denemarken, 1990)
syn. Hypericum hircinum 'Loke'

?~gaande struik tot 1 m ho?g. B. smal-.ei~ormig, donkergroen. Bl. geel, 2.5-3 cm, meeldraden lang,

JUli-~ugustus. Vr. besvorrmg, smal-elliptisch, 9-11 mm lang, bruinrood, later dofzwart en dor.
Een m D~nemarken geselecteerde plant, die als een vorm van H. hircinum werd verspreid. Dit kan
?nmogelrjk, d~~ de kelkbladen na de bloei niet afvallen. De plant behoort tot de hybride H. x
~nodorum en lijkt zeer veel op of is identiek met de in Nederland al vele jaren gekweekte H. x
modo run:.(H. elatum van de kwekerijen). 'Loke' kwam ook - evenals deze - zonder vorstschade door
de tamelijk strenge en langdurige winter van 1995-1996.

Hypericum x inodorum 'October Revolution' (Gebr. Kolster, Boskoop, Nederland, 1995)
syn. Hypericum x inodorum 'Kolster's Revolution'

Breed-o~gaande strui~ tot 1 m hoog. Bladeren eivormig, tamelijk lichtgroen. Bl. goudgeel. Vr.
~esvorrmg, helde~ br,mnrood, smal-ovaal, 11-13 mm lang, later zwartachtig, september-oktober.
~~ktober Revolutwn vorm_t zeer vele en ~ange takken met talrijke, pas in september-oktober
riJpen~~ vruchten. De plant IS daarom geschikt voor de late snij. Deze nieuwe cultivar is kwekers-

rechtelijk beschermd.

Hypericum x inodorum 'Orange Flair' (H. & B.R. van den Bosch, Rijnsburg, Nederland, 1989
syn. Hypericum androsaemum 'Orange Flair'

~ot 60(-75) cm hoge, breed-opgaande struik. B. langwerpig-eivormig, 4-6 cm lang, tamelijk
lich_tgroen, late~ donkerder. Bl. goudgeel, ~irca 2.5 cm, kelkbladen vóór de bloei purperkleurig
brmnrood, later vergroenend en groter, JUnr-augustus. Vr. besvormig, 4-10 per scherm, eivormig,
(8-)10-12 mm lang, (5-)6-8 ~breed, helderrood, later glanzend donkerrood (RHS CC, Red Group
46B, later 46A) en tenslotte VIa donkerbruin naar zwart verkleurend.
Van deze ro?dvruch_tige cultivar zijn de vruchten eerder rijp dan die van 'Elstead'. Deze zijn ook
rode~ (dus ?Iet oranJe!) zoals de naam suggereert. Deze cultivar werd in 1989 bekroond met een
?etmgs~hnft va~ Verdienste. Het leek duidelijk ee? verbetering van de eveneens roodvruchtige
Elste.~d . Spoedrg daarna b_leek ~e plant (althans buiten) nogal gevoelig te zijn voor roest en in de
tameliJk strenge en lang_~unge wmter van 1995-1996 zijn de planten op het proefveld in Boskoop
geheel bevroren. Ook ZIJn de takken van deze cultivar in het algemeen te kort voor de snij.
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Hypericum x inodorum 'Pink Fantasy' (Gebr. Kolster, Boskoop, Nederland, 1995)
Opgaande struik tot circa 80 cm hoog. B. eivormig, donkergroen. Bl. goudgeel, 2-2.5 cm. Vr.
bes vormig, roze, langwerpig-ovaal, 11-13 mm lang, augustus-september.
Dit is een nieuwe selectie met opvallend roze gekleurde vruchten.

Hyperi~u~

x inodorum 'Red Glory' (W.J.L. Planken, Berkel en Rodenrijs, Nederland, 1990)

syn. Hypericum androsaemum ' Red Glory'
Breed-opgaande struik tot 1 m hoog. B.langwerpig eirond, ~~ )5 -7 (-9) ~m lang, held~rgroe?, later
donker blauwgroen. Bl. goudgeel, circa 3 cm, kelkbladen voor ~e bloer purperkleung brmnrood,
later groener en groter (tot zeer groot), juni-augustus. Vr. besvorrmg, breed-ovaal, (10-) 13 mm lang,
7-9 mm breed, donkerrood tot diep bruinrood (RHS CC, Red Group 46A, later 59A), matglanzend,
..
later zwart.
In september 1984leek deze cultivar met "rode" vruchten en ~t~vig_e lang~ t~en - toen deze biJ een
keuring aan de keuringscommissie van de KNMT op de veiling m BleiSWIJk werd getoond - een
ideale plant voor de snij te zijn. De plant werd bekroond met 8.8 punten en behaalde daarmee net ?Iet
een Eerste Prijs, waarvoor 9 punten staan. Ter plekke werd de plant ook van een naam vo~rzren .
Deze Hypericum met grote vruchten werd in 1989 in Boskoop be?"oond met ee~ Get~rgschnft van
Aanbeveling. Het Proefstation voor de Boomkwekerij. verspreidde . deze cultiVar m 1990 voor
verdere cultuur maar 'Red Glory' is later door andere (meuwere) cultrvars overtroffen. In een later
stadium bleek cle plant, ten opzichte van andere cultivars, nogal gevoelig te zij n voor roest en vorst en
deze maakt na het bloeien en tijdens de vruchtzetting ook tamelijk veel naschot. ~e bladeren van ~e
plant hebben bovendien een vrij sterke, onaangename geur, hetgeen een nadeelrs voor het gebrmk
als snijtak.

Hypericum x inodorum 'Rheingold' (Darthuizer Boomkwek BV, Leersum, Nedérland, 1987) zie kleurenfoto blz. 35
Struik met rechtopgaande takken tot 75(-90) cm hoog. B. eirond, licht?roen, later ~onkerder. ~ l.
geel, 2.5 cm, kelkbladen smal en teruggeslagen, juni-juli. Vr: b~s~?rrmg, langw~rpig-ovaal, diep
bruinrood circa 12 mm lang, talrijk, zeer vroeg (vanaf half JUli nJp voor de SillJ).
Een cultiv~, die door dr D.O. Wijnands werd geselecteerd en enige tijd (intern) de aanduiding dro~~
van "Wijnands' Keuze". De plant werd in 1987 in cultuur genomen door Darthuizer BoomkwekenJen BV en in overleg met de winner 'Rheingold' genoemd.
..
Dit is de allervroegste cultivar voor de snij en de plant is bovendien zeer aantrekkeliJk. Ook voor
vakbeplanting is ' Rheingold' zeer geschikt. De ~interhardhei_d is goed, maar de plant heeft soms last
van gelig blad en zonnebrand. Deze Hypericum IS ook _volop m cultuur om er takken met bessen van
te snijden en deze worden in grote aantallen op verlmgen aangevoerd.
Hypericum x inodorum 'Scenario' (M.A. Koppert V.O.F., Valkenburg I Viaflor BV, Rijnsburg,
1995)
.
Opgaande struik, in het eerste jaar al65-80_cm hoog. B_. ei v?_rmig met ronde top, matrg groot, groen
tot donkergroen. Bl. geel, in knop iets oranJe aan de bmtenziJde, meeldraden Jan~ , kelkbladen breed
en uitstaand, juni-augustus. Vr. besvormig, klein, eivormig, donker purperrood, rets glanzend, tot 18
stuks per tuil.
.. . .
.
De bessen van deze nieuwe cultivar lijken op die van ' Rheingold' , maar ze ZIJn met Identiek.
Hypericum x inodorum 'Summergold' (vóór 1976)
..
Dit is een cultivar met gele, later gelig groene bladeren. De plant heeft tameliJk veel last van
verbranding op een standplaats in volle zon.
.
..
In 1981 werden door firma P.G. Zwijnenburg te Boskoop planten mt Japan g~rmportee~d ~nder de
onjuiste naam "H. hybr. aurea" (afkomstig van Mr Tamari). Hoe een en ander rs gegaan, rs met m~er
na te gaan, maar vanaf 1982 werden de nakomelingen verhandeld als H. ' Summerg?_I~ . Derg~l!Jke
geelbladige (onbenaamde) planten werden in 1979 ook door de auteur op kwekenJ Wakoh van
Shinri Wakaiki bij Takarazuka in Japan waargenomen.
.
... .
Mogelijk ontstond de geelbladige ' Summergold' in Ja~a~ , ~aar Groot.~B nttan~Ie ligt meer voor de
Somethmg
hand. De plant wordt genoemd in het supplement van Hiliier s Manual Somethmg
New" 1976-1977 als H. x inodorum ' Summergold' . De plant behoort ongetWIJfeld tot deze
hybride. In de M~ual van 1991 (6th ed.) wordt bij 'Summergold' opgemerkt: " 'Ysella' is similar"
(zie ook onder 'Ysella').

0!? -
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Hypericu.m ~ i~odo~um 'Surprise' (D.J. van Veen, Ter Aar, Nederland, 1991)
Deze c.~l~1var lS 1dent1ek met .de eveneens in 1991 in de handel gebrachte 'Beauty'. Zie voor een
b~schrlJ;'mg ald,aar._ De plant.l~ volkomen winterhard en wordt gekweekt voor de snij hoewel dez
'
e
met en Beauty wel een vellmgcode heeft.
Hypericum x inodorum 'Ysella' (Engeland, vóór 1987)
syn. Hypericum 'Ysella'
OpgaandeVstrubik tot b~jna 1 ~ hoog. B. zacht goudgeel, later vergroenend. Bl. goudgeel J·uliaugustus. r. esvorffilg, brumrood.
'
De ~lant is in Nederland bekend geworden als H. 'Ysella' en is mogelijk identiek met 'Sumrner
~ol~ · In de Engelse. "T~e ~lant Finder" (1996/97 edition) staat 'Ysella' genoteerd onder H ~
mo orum. Deze cultivar 1s lil Nederland nog slechts sporadisch in cultuur.
·
:yp~ricum kalmi~num L. - Noordoost-Verenigde Staten en Oost-Canada (ingev.
ree - op~aand strmk, 80( -100) cm hoog, aanvankelijk met opgaande takken onderin

1759)
s oedi kaal
met afs~hllferende bast.B.smal-elliptisch tot lijnvormig, 2.5 -5 cm lang blau~ig groen J1 2-2g5(-3)
cm, zmv~rgeel, meeldraden oranjegeel, in de _oksels van de terminal~ bladeren, juni-a~gust~s.
De b~uw1f g~oene bladeren slaan op de al vele Jaren vegetatief vermeerderde kloon. Planten uit zaad
op ge kweeHt e?ben ~aa~ ook groene bladeren. De winterhardheid van deze mooie en veel gek
wee te ypencum 1s Uitstekend.

Hypericum kalmianum 'Gemo' (Denemarken, vóór 1987)
syn. Hypericum erectum 'Gemo'
Hypericum 'Gemo'
T~r_nelijk

stijf-opgaande plant tot 1 m hoog. B. lancetvormig tot smal-elliptisch, 4-6 cm lan
g,
gnJsgroen. ~l. 2.5-3 c~, geel, meeldraden oranjegeel, juni-augustus(-oktober).
D~z.e Hypencum wer?. lilpenemarken geselecteerd en verspreid onder de naam H. erectum 'Gemo'
D 1 \1 ~ ze~r o~;~arschlJnhJk, daar ere~tum een tweejarige, zeer variabele Oost-Aziatische soort i~
~e :~ er a en een hoogte, d1e varleert van 20-60 cm. De plant behoort ongetwijfeld tot een
men aanse soort en het meest waarschijnlijke is H. kalmianum.
In ~?J. RHS flant Find~r, 1996/97 editi?n, blz. 17, wordt verondersteld dat het een selectie is uit H.
fGro IJ!c,um 0 eledn hybnde van H. proliftcum x H. densiflorum. Op blz. 327 staat de plant als H
emo verme .
·

f!·

Hyperinm1 kalmianum 'Sonnenbraut' - zie Hypericum 'Sonnenbraut'

Hypericum kalmianum 'Sunshine'
Deze cultivar komt voor in de "Naamlijst van houtige gewassen" (5e druk 1995) E · ·
achterhalen hoe de
· d
.. .
'
· r 1s met meer te
t d'
h . ze naam lil e naam1IJSt 1s terechtgekomen. Gegevens hierover werden tijdens de
s u Ie van et lil Nederland gekweekte Hypericum-sortiment niet meer gevonden.

Hypericum lancasteri RossoN- China (Noord-Yunnan en Zuid-Sichuan)- zie kleurenfoto blz. 53
Kleine, sierlijke struik met roodgetinte en berijpte jonge twijgen. B. smal-elliptisch, 4-5 cm lang,
blauwig groen. Bl. goudgeel, 4.5-5 cm, kelkbladen opvallend stervormig geplaatst, zeer puntig, vaak
enigszins rood gekleurd. Vr. een doosvrucht, roodachtig.
Deze ftaaie soort werd geïntroduceerd door Roy Lancaster en Keith Rushforth, die beiden zaden
verzamelden op een 2000 m hoog gelegen plateau (Hua Hongdong) bij Kunming (Yunnan) in
oktober 1~80. Ook de auteur van dit artikel verzamelde hiervan zaden op dezelfde plaats, maar de
jonge planten zijn door vorst in de strenge winter van 1984-1985 verloren gegaan.
De plant werd later door dr N.K.B. Robson genoemd naar Roy Lancaster. Sinds enkele jaren is H.
lancasteri ook in Nederland in cultuur, maar de groei laat helaas te wensen over. De winterhardheid
is bovendien voor Nederlandse omstandigheden ook onvoldoende. In Engeland staan in een aantal
tuinen prachtige exemplaren, die goed groeien en volop bloeien.
Hypericum montanum L. - Berghertshooi-West-en Centraal-Europa
Tweejarige, kruidachtige plant met opgaande, driehoekige stengels, 40-60(-80) cm hoog. B. eirond
tot smal-ovaal, tamelijk spits, 2-4 cm lang. Bl. klein, in eindstandige, dichte bloeiwijzen, bleekgeel,
juni-september.
Deze soort behoort tot de Nederlandse flora, maar is de laatste jaren zeldzamer geworden. De plant
wordt thans op bescheiden schaal gekweekt. De sierwaarde is tamelijk gering.

Hypericum x moserianum

ÄNDRÉ

(J.J. Moser, Versailles, Frankrijk, 1887)

(Hypericum calycinum x H. patulum)
Min of meer bladhoudende, 40-60 cm hoge en brede struik met roodbruine, overhangende takken. B.
smal- tot breed-eivormig, 4-6 cm lang, blauwig groen. Bl. 1-3 bijeen, 5.5-6 cm, goudgeel, meeldraden in knop en bij het ontluiken met rode helmknoppen(!), kelkbladen afgerond, juli-oktober.
Deze oude cultuurvorm zou volgens de literatuur een hybride zijn van de bodembedekkende H.
calycinum en de niet winterharde struikvorm H. patulum. Of dit werkelijk zo is valt te betwijfelen.
De rode helmknoppen zouden overgenomen kunnen zijn van H. calycinum, maar de komvormige
bloem zou dan van H. patulum moeten zijn. Ook de geringe winterhardheid duidt in de richting van
H. patulum.
De oude H. x moserianum heeft bijzonder mooie bloemen, maar is helaas te vorstgevoelig voor
aanplant in Nederland. De plant wordt voornamelijk voor export gekweekt.

Hypericum x moserianum 'Tricolor' (J.J. Moser, Versailles, Frankrijk, 1891)
Als H. x moserianum, doch met wit, roze en groen gevlekte, smalle bladeren en iets kleinere
bloemen. Deze aardige bonte plant groeit het beste op een enigszins beschutte, zonnige standplaats.
'Tricolor' is als mutant ontstaan op de kwekerij van Moser. De laatste jaren wordt deze plant weer
meer gekweekt.
Hypericum olympicum L. - Zuidoost-Europa en West-Azië (ingev. 1675)
syn. Hypericum polyphyllum HoRT., NON B01s & BALANSA

Hypericum kouytchense LEVL. -China (Guizhou) (ingev. 1907)
syn. Hypericum
Hypericum
Hypericum
Hypericum

patulum var. forrestii HoRT.
patulum var. grandiflorum HoRT.
patulum 'Sungold'
pendulijlorum HoRT.

Tot 1 Il_l hoge, halfwintergroene struik met overhangende takken. B. eirond donkergroen Bl 6-7 5
~~' ·kni·kk~ndb go~geel, kroonbladen teruggeslagen, meeldraden zeer lan~, kelkbladen t~eg~spit~t
· 'JUm-o_ ~o er. r. (zaaddoos) slank met lange stijlen, in de volle zon gedeeltelïk rood
lant
Deze soort 1s thans nog slechts sporadisch in cultuur. Enkele tientallenjaren gelede; werd
als H. patulum var.forrestii. Omstreeks 1970 importeerde de Kon. Kwektrijen
oer em~. te Dede~svaart H. patulum 'Sungold' uit de Verenigde Staten, maar dit bleek niets
'J:ders~e ZIJn dan de h1er be~chrev~n var.forrestii. Volgens dr Robson heet deze Chinese soort H
. o~ytdc ense. dDe b.loemvorm 1s als d1e van H. pseudohenryi (H. patulum var. henry i HoRT p p ) maa~
1s lil oorsne e c1rca 2 cm groter.
· · ·'

~~ vo~o~ g,~kweekt
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Lage, plat-bolronde halfheester met liggende en opstijgende takjes, (15-)20(-25) cm hoog. B. klein
(102-20 mrn), elliptisch, puntig, blauwgroen tot blauwgrijs. Bl. zuivergeel, een tot enkele bijeen aan
de top van de slanke takjes, circa 6 cm, meeldraden zeer lang, mei-juli.
Mooie plant voor kleine tuinen en rotstuinen. H. olympicum wekt de indruk een vaste plant te zijn.
Meestal sterft de plant in de winter bovengronds geheel af. Deze soort is bij vaste plantenkwekers in
Nederland al heellang in cultuur; in het verleden steeds onder de onjuiste naam H. polyphyllum en
deze behoort mogelijk tot de f. unijlorum.

Hypericum olympicum 'Calypso' (Fa Huisman, Boskoop, Nederland, 1991)
Een goed groeiende selectie tot 25 cm hoog met 3-4 cm grote, goudgele bloemen, mei-juli.
Deze nieuwe selectie verwierf op Vakbeurs Plantarium '93 een Zilveren Medaille.
Hypericum olympicum 'Citrinum' (Engeland, vóór 1959)
Deze selectie heeft 3.5 cm grote, zacht citroengele bloemen. 'Citrinum' wordt soms beschouwd als
een selectie uit de f. unijlorum, maar behoort vermoedlijk tot de f. minus.
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Hyp~ricum oly~picum

'Edith' (Engeland, vóór 1988)
~~;~~~~s~ets sprerdend halfheestertje. B. klein, grijsgroen. Bl. tamelijk groot, heldergeel, juni'Edith' is een mooie selectie uit de f. minus, die lang doorbloeit.

Hypencum
.
·
o Iympicum
f. minus RAUSKNECHT- Centraal- en Zuid-Griekenland
syn.

Hypericum perforaturn L. - Sint-Janskruid- Europa
Kruidachtige plant met min of meer ronde stengel, 20-60 cm hoog. B. klein, smal-ovaal tot eivormig
met zeer vele doorzichtige punten (olieklieren). BI. goudgeel, circa 2 cm, juni-september.
Deze zeer variabele soort behoort tot de Nederlandse flora en komt algemeen voor langs wegbermen, v_ooral op zandgrond. De plant wordt thans ook gekweekt. Het Sint-Janskruid is goed te
herkennen aan de bloemknoppen die veel donkerrood sap bevatten, dat bij stukwrijven vrij komt.
Deze Hypericum-soort werd en wordt nog steeds gekweekt voor medicinale doeleinden.

Hyper~cum

fragile HoRT., NON HELDR. & SART.
Hypencum repens HoRT., NON L.

Hypericum x persisfens - zie Hypericum x inodorum MILL.

Min
meer
kruipende vorm. B . zeer klem
· (8- 15 mm), smal-elliptisch. BI. 1-3 bijeen, zuivergeel,
3-3.5ofcm,
juni-augustus.

Hypericum polyphyllum HoRT. - zie Hypericum olympicum

~;~:/~:n~~Ju~~t~e~~~%e~~Jr;;~::. plantenkwekers in Nederland in cultuur; in het verleden steeds

Hypericum prolificum L.- Oost- en Centraal-Verenigde Staten (ingev. circa 1750)- zie kleuren-

Hypericum. olympi~um 'Schwefelperle' (H. Klose, Kassei Duitsland 1971
tot opstijgende takken. B. klein:

~~:,eJ~:~;~g:~~~~ggende

blauwach~ig gro~n. BI. zwavelgeel,

Hypericum oly~picum 'Sulphureum' (Engeland, vóór 1959)
Laag
B. klem.
.. l.1.
·
. Bl. licht zwavelgeel' 6 cm, mei-JU
De halfheestertJe.
lt.
ze cu rvar rs een selectie uit de f. minus.
Hypericum_olympicum 'Sunburst' (Engeland, 1974)
HalfheestertJe met opgaande groeiwijze. B. klein. Bl. goudgeel 6 cm
Deze plant werd m 1974 door Hilli b
d
.. .:
·
'Sunburst' is een selectie uit de f. u~ifl~~:~~ en waarschrJnhJk vanaf deze kwekerij verspreid.

kl~in,

gr~e~.~~gee~~~~~~~J~~i-~u~~~~~-st-Europa

Hypericum olympicum f uniflor
D J
Laag halfheestertje. B.
blau:i;

&

Hypericum oly~picum 'Variegatum' (Engeland, vóór 1959)
t~a~o~~~~~~gs~r,X?. ~- klein: ~oomgeel ger_and. Bl. goudgeel, juni-augustus.
arregaturn rs ontstaan urt de f. minus.
Hypericum patulum THUNB. EX MuRRAY - Zuidwest-China
struik tot circa 1 m hoog · B · eivormig, toegesprtst.
. Bl. komvorrrug,
. goudgeel, circa
5Breed-opgaande
cm, juli-augustus.
h
.
Deze soort is in Nederland niet winterhard De w·
(namelijk var.forrestii en var henryi) van d .
mterdardbe planten, dre vroeger als variëteiten
·
eze soort wer en eschouwd bleken n· t t t H
l
b h
te e oren. Deze twee- met teruggeslagen kroonblade (') h
'.
.. Ie o . patu um
H. pseudohenryi. Een ander met komvormig bl
n
eten resp~ctrevehJk H. kouytchense en
var. hen i (of als H h
. e oem~? - Ie e~eneens m cultuur was als H. patulum
bestand dan H. patulu;~ryz) heet thans H. forrestu. Deze rs ook aanmerkelijk beter tegen vorst

d.-

Hypericum patulum var. forrestii HORT. - zie Hypericum kouytchense

foto blz. 36
Opgaande, dicht vertakte, min of meer ronde struik tot ruim 1 m hoog. B. langwerpig, 2.5-5(-8) cm
lang, matglanzend donkergroen. Bl. 2-2.5 cm, zuivergeel, in eindstandige trossen, juli-september.
Deze zeer winterharde, rijkbloeiende soort heeft een goede sierwaarde. De plant verschilt van H.
kalmianum voornamelijk door de grotere en opvallend donkergroene bladeren. H. proliftcum is zeer
winterhard en wordt regelmatig op Nederlandse kwekerijen aangetroffen.
Hypericum pseudohenryi RossoN- China (Yunnan en Sichuan) (ingev. 1908)
syn. Hypericum patulum var. henryi HoRT. p.p.
Tot 80(-100) cm hoge struik met overhangende takken. B. smal-eivormig tot elliptisch, 3.5-5 cm
lang. Bl. diepgeel, 3.5-5 cm, kroonbladen teruggeslagen, meeldraden opvallend láng, kelkbladen
toegespitst(!), juli-augustus.
Deze plant is in Nederland allang in cultuur, tot voor kort onder de onjuiste naam H. patulum var.
henryi. Zie ook onder H. forrestii.
Hypericum pseudopetiolatum A. KELLER - Japan
Tweejarige plant met slanke, vaak vertakte stengels, 10-40 cm hoog. B. dun, smal-ovaal tot smal
omgekeerd-eirond, 2-4 cm lang, 0.6-1.2 cm breed, stomp aan de top. Bl. circa 1 cm in doorsnede,
juli-augustus.
De plant groeit van nature op vochtige plaatsen in de bergen van Japan. In Nederland wordt deze
soort op enkele bedrijven te koop aangeboden.
Hypericum pseudopetiolatum var. yakusimense - zie Hypericum yakusimense
Hypericum quadrangulum L. - Gevleugeld hertshooi- West-, Centraal- en Zuid-Europa
syn. Hypericum terrapterum FRIES
Kruidachtige plant met aan de stengels 4 (gegolfde) vleugels, (10-)30-50 cm hoog. B. (8-)10-12(-25)
mm lang, breed-elliptisch, met vele doorschijnende puntjes (olieklieren). BI. zeer klein, geel,
juli-september.
Deze soort behoort tot de Nederlandse flora en wordt thans voor aanplant in openbaar groen op
enkele bedrijven gekweekt. H. quadrangulum dient op een vochtige plaats te worden geplant. De
sierwaarde is tamelijk gering.

Hypericum patulum var. henryi HoRT. p.p. -zie Hypericum forrestii
Hypericum repens HoRT. - zie Hypericum olympicum f. minus
Hypericum patulum var· henryi HORT· p ·p · - zre
· H ypencum
.
pseudohenryi
Hypericum patulum var. grandiflorum HoRT. - zie Hypericum kouytchense
Hypericum patulum 'Gold Cup' -zie Hypericum x cyath ifl orum 'Gold Cup'
Hypericum patulum ' Sungold' -zie Hypericum kouytchense
Hypericwn pendulijlorum HoRT. - zie Hypericum kouytchense
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Hypericum reptans HooK.F. ET THOMS EX DYER- Himalaja (Sikkim) (cult. 1881)
Laag groenblijvend struikje met kruipende stengels, vaak wortelend en heeft daardoor een matvormige habitus. B. elliptisch, lichtgroen, 6-12(-20) mrn lang, tegen de stengels liggend. Bl.
alleenstaand, goudgeel, de buitenzijde iets rood getint (bloemknoppen karmijnkleurig geel), circa 4
cm, juni-september.
Dit is een mooie plant voor de rotstuin of elke andere plaats met weinig ruimte. H. reptans heeft wel
zon nodig. De winterhardheid is slechts matig.

...
Hypericum rhodoppeum - zie Hypericum cerastoides
Hypericum rogersii - zie onder Hypericum 'Rowallane'

Hypericum 'Rowallane' (Slieve Donard Nurs., Newcastle, Noord-Ierland, circa 1932)
(Hypericum hookerianum 'Charles Rogers' x H. addingtonii)
Half bladhoudende struik, 1.5-2 m hoog met sierlijk overhangende takken. B. eivormig, donkergroen. Bl. komvormig, intens goudgeel, 5-7.5 cm, juli-september.
Deze matig winterharde cultivar wordt in Nederland naar alle waarschijnlijkheid niet gekweekt. Wel
werd op een kwekerij in Boskoop een partij zaailingen van 'Rowallane' aangetroffen, die uiterlijk
weinig van elkaar verschilden, slechts 1 m hoog waren en niet de typische bloemvorm van
'Rowallane' hadden.
In het verleden werd de plant in Engeland foutief als H. rogersii gekweekt.

Hypericum 'Sonnenbraut' (VEG Saatzucht-Baumschulen, Berlin, Duitsland, 1986)
syn. Hypericum kalmianum 'Sonnenbraut'
Dichte, plat-bolronde struik tot 90 cm hoog en 1.2 m breed. B. langwerpig, tamelijk grof, tot 7 cm
lang, grijzig groen, in de herfst oranjegeel. BI. helder lichtgeel, 3-3.5 cm, juni-augustus.
Deze uit het vroegere Oost-Duitsland afkomstige selectie werd geïmporteerd als H. kalmianum
'Sonnenbraut', maar de plant behoort vermoedelijk tot H. frondosum. Zolang dit niet met zekerheid
kan worden vastgesteld, wordt aangeraden de naam H. 'Sonnenbraut' te gebruiken, zonder een
speciesnaam toe te voegen.

Hypericum telrapterum - zie Hypericum quadrangulum

Hypericum trichocaulon Bo1ss. & HELDR. -West- en Centraal-Kreta (ingev. 1849)
Kruipend of overhangend struikje, stengels slank, 5-25(-45) cm lang, soms aan de basis met wortels.
B. ovaal tot lijnvormig, 5-11(-14) mm lang. BI geel, tamelijk groot, mei-juli.
Hypericum uralum BucH.-HAM. EX D. DoN- Himalaja, Indochina en Sumatra (ingev. 1820)
syn. Hypericum 'Buttercup'
Breed-opgaande struik tot ruim 1 m hoog met overhangende takken. B. smal-eivormig, 2.5-3 cm
lang, blauwig groen, rand vaak gegolfd, bij wrijven met sinaasappelgeur. BI. 2.5-3.5 cm, komvormig
(?), kelkbladen tamelijk toegespitst tot afgerond, juli-september.
De naam "uralum" zou zijn afgeleid van het Nepalese "Urala swa" en niet van het Oeralgebergte,
zoals soms wordt verondersteld.
De plant moet niet worden verward met de in 1984 in de handel gebrachte H. densiflorum
'Buttercup' (zie aldaar).

Hypericum xylosteifolium (SPACH) RossoN- Noordwest-Turkije en Zuidwest-Georgië
syn. Hypericum inodorum WILLD., NON MILL.
Opgaande struik met breed-uitstaande, onvertakte takken en krachtige uitlopers vormend. B.
3.5-5( -7) cm lang, smal-elliptisch, donkergroen. BI. alleenstaand, geel, 2-2.5 cm, juli-september.
Deze soort is in Nederland wellicht niet meer in cultuur. De plant heeft geen bijzondere sierwaarde,
daar deze nooit rijk bloeit.

Hypericum yakusimense (Y. KlMuRA) KomzuMI- Japan (Yakushima)
syn. Hypericum pseudopetiolatum A. KELLER var. yakusimense Y. KIM.
Een soort, die voorkomt op het eiland Yakushima en nauw verwant is aan de in Japan voorkomende
H. pseudopetiolatum. De plant wordt in Nederland sporadisch gekweekt.

Hypericum 'Ysella' -zie Hypericum x inodorum 'Ysella'
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In 1965 (Dendroflora Nr 2) werden de Hypedeurns als volgt beoordeeld:

* H.

androsaemum
*** H. calycinum
0 H: densijlorum
* H. forrestii (H. hookerianum)
*** H. 'Hidcote'
o H. hircinum
,
,
* H. x inodorum (H. x pers. Elatu~)
s H. 'Elstead'(H. x pers. ' Elstead)

* H.

o H.
** H.
o H.
o H.
* H.
0 H.

kafmianum
..
kouytchense (H. patufum forrestu)
x moserianum
patufum
profijicum
.
pseudohenryi (H. patufum henryt) ,
'Rowallane' (H. hook. 'Rowallane )

·'k t soorten en cultivars·
b 1
Indeling voor gebruik van de e angnJ se
Openbaar groen Tuinen Bodembedekker
Soorten en cultivars
H. androsaemum
H. _ ' Dart' s Golden Penny'
H. cafycinum (+ 'Senior')
H. densijlorum 'Buttercup'
H. x dumm. 'Peter Dummer'
H. 'Elda'
H. frondosum 'Sunburst'
H. 'Hidcote'
H. humifusum 'Hyro'
H. x inodorum
H. - 'Auturnn Blaze'
H. - ' Dual Flair'
H. - ' Excellent Flair'
H. - ' Rheingold'
H. - 'Surprise'
H. kafmianum
H. ofympicum
H. profijicum
H. 'Sonnenbraut'

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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SUMMARY
The genus Hypericum belongs to the Clusiaceae and includes about 400 species occuring from the moderate
zone to the subtropics. Much has been changed since the firstjudging report in Dendraflora 2 of 1965. In the
report ofthis issue only those species and cultivars of Hypericum cultivated in the Netherlands are mentioned. A
number are not well known occuring only in collections or specialised nurseries. A small range of species and
cultivars are commonly used in public parks and private gardens, but a specific group Hyperia tm x inodorum is
especially grown for berries to be cut as branches for mixed bouquets. The cultivars of this hybrid can also be
usedm the garden but they are mostly cultivated for cutting berry branches. Some are more susceptible tofrost
m wmter than others. In a breeding programm attempts are being made to raise hypericums resistent to rust.
Another part of the research deals with the keeping quality of the branches in water. Meanwhile, cultivation of
berrying branches has greatly expanded.
Every couple of years the plants need to be pruned severely close to ground level to keep plants bushy. Some are
severely attacked by rust, mildew and sametimes red spider mites, which can in part be prevented by cultivation
measures. The rust spores often survive on the living leaves, therefore it helps combat the disease if the old
fallen leaves are removed and burned. Hypericums are propagated by cuttings, some species by seed. After
years of th~rough study Dr N.K.B. Robson, England corrected and brought up to date the nomendature of many
of the species. Almost all the species and cultivars of Hypericum have pure yellow to golden-yellow fl owers.
The species and culttvars mentioned in this artiele are briefly described.
I. = leaves; fl . = flowers; fr. = fruits

Hypericum acmosepalum - 1.20 cm; I. narrow-ovate; fl. 5-6 cm, corolla leaves reflexed; fr. (capsule) red.
Hypericum androsaemum- 50(-70) cm; I. broad-ovate; fl. 2-2.5 cm, bowl-shaped; fr. berry-shaped, 7- 14 per
mflorescence, black.
' Albury Purple' - I. purple-coloured; fr. large, more red than those of the species.
' Apricot Beauty' - fr. round, apricot-coloured brownish-pink; good for cutting.
' Dart's Golden Penny' - fr. spherical, black; suffers somewhat from sun-burning.
'Gladis Brabazon' - I. whitish-pink spotted; fr. black.
Hypericum athoum - sub-shrub, 8-20 cm; I. broad-ovate; fl . 2.5-3 cm.
Hypericum beanii - 80(-100) cm; I. ovate, somewhat arehing; fl. 4.5-6 cm.
Hypericum bellum - 80(-100) cm; I. broad-ovate; fl. 2.5-3.5 cm; fr. (capsule) greenish, wrinkled.
Hypericum bellum subsp. latisepalum - 150 cm; I. large; fl. 4-6 cm, bowl-shaped.
' Pale Yellow Form' - I. round; red-tinted; fl. large, light yellow.
Hypericum buckleii - mat-forming sub-shrub, 15 cm; I. obovate; fl. 2.5(-3) cm, 1-3 together.
Hypericum calycinum - evergreen, 25(-35) cm, with vigorous runners; I. narrow-ovate; fl. about 8 cm, with red
anthers.
Hypericum cerastoides - herbaceous; I. narrow- to broad-elliptic; fl. 2-4 cm.
Hypericum choisianum - about 100 cm; I. smal!, narrow-oval; fl. 4-5 cm; insufficiently winter hardy.
Hypericum coris - dwarf; I. in a wreath; fl. 1.5-2 cm; moderately winter hardy.
Hyper~cum x cyathiflorum ' Gold Cup' - 1. narrow-elliptic, more or less in 2 rows; fl. 6-7 cm, bowl-shaped.
Hypen cum densiflorum - 80-120 cm; I. lmear to narrow-oval; fl. 1.5-2 cm; very winter hardy.
' Buttercup' - to more than 120 cm; fl. 2 cm, numerous.
' Goldball' - to 80 cm; I. more or less evergreen; fl. with orange stamens.
Hypericum x dummeri 'Peter Dummer' - to 80 cm; I. ovate; fl. 7-7.5 cm, dish-shaped.
Hypericum 'Eastleigh Gold' - semi-evergreen; I. elliptic; fl. 6 cm, slightly bowl-shaped.
Hypericum 'Elda' - to about 100 cm; I. narrow, in two rows; fl. 5-6 cm, bowl-shaped.
Hypericum empetrifolium - evergreen dwarfish to 25 cm; I. small, narrow-linear; fl. 1.2- 1.8 cm.
Hypericum empetrifolium var. oliganthum - almost creeping.
Hyper~cumforrestii - toabout 100 cm; I. ovate, nice autumn colour; fl. 5-6 cm, bowl-shaped; winter hardy.
fjypencu~1 jrondosum - to about 100 cm, dome-shaped; I. oblong; fl. 3.5-4 cm, many stamens; winter hardy.
Sunburst -; 1.. 5.5-6, cm, oblong; fl. 6 cm (accordmg to statement); resembles strongly the mother plant.
Hypen cum Hidcote - to 1.5-2 m; I. ovate; fl. 8 cm, flat dish-shaped; winter hardy.
Hypericum hircinum - 60- 100(-180) cm, I. narrow- to broad-ovate; fl. 3 cm; fr. berry-shaped, green, later
bronze-coloured green.
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Hypericum hookerianum- semi-evergreen; I. ovate to almost round, leathery; fl. fairly large, bowl-shaped; not
winter hardy.
·
Hypericum humifusum- herbaceous, mat-forming, 2-4(-10) cm; I. lancet-shaped to oblong; fl . smal!, 10-12
mm.
'Hyro'- 10-15(-20) cm; I. small oval to obovate; fl. small, about 15 mm; plant Breeders' Rights applied for;
probably not a form of H. humifusum.
Hypericum.hyssopifolium- to 70 cm; I. linear to narrow-elliptic; fl. rather large.
Hypericum x inodorum - 60-200 cm, mostly 70-110 cm; 1. broad-ovate to lanceolate; fl. 2.5-3 cm; fr.
berry-shaped, dark brownish-red, later dull black; many cultivars wtth enormous differences m hardme~s.
'Annebel' - fr. oval, 8.5-10 mm, 5-11(-13) per cluster, green, soon becoming browmsh-red, later browmshblack; no troubles with sun-burning but it forms secondary shoots.
.
'Autumn Blaze' - fr. broad-ovate, 10-13 mm, green, later brownish-red, finally black; aftersome years heavtly
attacked by rust; in '95-'96 many plants were frozen.
.
.
' Beauty' - fr. oval, 9-1 1 mm; dark brownish-red, laterblackish; fully wi~ter hardy.
'Bomaj ' - fr. apple-shaped, large to very large, browmsh-red, later blackish. .
' Bosakin' - fr. broad-ovate to round, very large, deep browmsh-red, later blackish.
' Bosapin' - fr. ovate, large, salmon-pink, later bright red, in the end blackish.
'Bosapri' - fr. oval to ovate (about triangular), 10- 12 mm, soft red, later browmsh-red, finally dull black; very
winter hardy; berry branches less suitable for cutting.
' Bosaque' - fr. ovate, moderately large, dark red to somew~at orange-red, later black
' Bosaro'- fr. broad-ovate, (8-)10-12 mm, very dark browmsh-red, later dull black; wmter hardy.
' Bosasca' - fr. broad-oval to round, large, brownish-red to bright red, later blackish.
' Dual Flair' - fr. ovate, 12-15 mm, brownish-red, later dull black; winter hardy.
' Elstead' - fr. 10-13 mm, pinkish-red, later shining red, finally black; very susceptible to rust and very
susceptible to frost.
.
' Excellent Flair' - fr. broad-ovate, (13-) 15 mm, 4-11 per cluster, shiny green, later browmsh-red, finally black;
leaves suffer a little from sun burning, therefore best cultivated under protection; winter hardy.
'Golden Dawn' - fr. brownish-red, later blackish, numerous; reasonably winter hardy.
/
' Goudelsje' - fr. oblong, smal!.
'Hysan' - fr. oval, 11.5 mm, brownish-red; susceptible to frost.
.
.
'Loke' - fr. narrow-elliptic, 9-11 mm, browmsh-red, later dull black and wtthered; hardy. .
' October Revolution' - fr. narrow-ovate, 11-13 mm, bnght browmsh-red, later blackish, matunng late; subJeCt
to Breeders' Rights.
.
' Orange Flair' - fr. ovate, (8-)10-12 mm, 4-10 per cluster, bright red, later shiny red, along dark brown fmally
black; rather susceptible to rust; insufficiently winter hardy; branches m general too short for cuttmg.
' Pink Fantasy' - fr. oblong-oval, 11-13 mm, pink.
.
' Red Glory' - fr. broad-oval, large (10-)13 mm, dark red to deep brownish-red, later dull shmy black;
susceptible to rust; insufficiently winter hardy; many secondary shoots; leaves smell unpleasant.
.
' Rheingold' - fr. oblong-oval, 12 mm, deep brownish-red, numerous; suffers somewhat from sun burmng;
winter hardy; the earliest for cutting branches.
.
.
' Scenario' - fr. ovate, smal!, to 18 per cluster, dark purphsh-red, somewhat shmy.
'Summergold' - I. yellowish, later yellowish-green; too much sun burning.
' Surprise' - identical with ' Beauty'.
'Ysella' - fr. brownish-red.
Hypericum kalmianum- to 1 m; I. lancet-shaped to narrow-elliptic; fl. 2-2.5(-3) cm; vegetatively propagated
clone with bluish-green leaves; seedlings often with green leaves.
'Gemo' - a Danish selection with greyish-green leaves; fl. 2.5-3 cm.
.
Hypericum kouytchense- semi-evergreen, to 100 cm; I. ovate; fl. 6.5-7 cm; fr. (seed pod) slender, m full sun
partly red.
. .
Hypericum lancasteri - small shrub with red-tinted twigs; I. narrow-elhptic; fl. 4-4.5 cm, sepals placed
star-shaped; fr.(capsule) reddish; insufficiently winter hardy.
.
Hypericum montanum - biennial; herbaceous, to 80 cm; l. ovate to narrow-oval; fl. small; little omamental
value.
Hypericum x moserianum - more or less evergreen, to 60 cm; l. narrow- to broad-ovate; fl. 5.5-6 cm
bowl-shaped; limited winter hardiness.
'Tricolor' - with variegated leaves; only grow in sheltered spots.
.
Hypericum olympicum - low sub-shrub, ( 15-)20(-25) cm; I. small, elliptic; fl. 6 cm, one to several together; mee
for rock gardens.
'Calypso' - to 25 cm; fl. 3-4 cm.
'Citrinum' - fl. to 3.5 cm, lemon-yellow.
'Edith' - bushy small sub-shrub; I. small; fl. rather large; flowers over. a long period.
Hypericum olympicum f. minus- creeping; l. very small, narrow-elhpttc; fl. 3-3.5 cm, 1-3 together.
'Schwefelperle' - smal! sub-shrub; I. smal!, bluish; fl. large, sulphur-yellow.
' Sulphureum' - small sub-shrub; l. small; fl. 6 cm, sulphur-yellow.
'Sunburst' - upright sub-shrub; I. small; fl . 6 cm.
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Hypericum olympicum f. uniflorurn - low sub-shrub; l. smal!; fl. large.
' Variegatum' - low sub-shrub; l. smal!, creamy-yellow edged.
Hypericum patulum - about l m; l. ovate tapered; fl. about 5 cm, bowl-shaped;
not winter hardy.
Hypericum perforaturn - herbaceous, 20-60 cm; l. smal!, narrow-oval to ovate with numerous oil glands
(against the light) ; fl. about 2 cm; cultivated for medicinat purposes .
Hypericum proliftcum- to more than 100 cm; l. oblong; fl . 2-2.5 cm; very winter hardy.
Hypericum pseudohenryi- 80(-100) cm; l. narrow-ovate to elliptic ; fl. 3-3.5 cm.
Hypericum pseudopetiolatum- biennial plant; 20-40 cm; l. thin, narrow-oval to narrow obovate; fl . about 1 cm.
Hypericum quadrangulum- herbaceous ; (10-)30-50 cm; l. braad-elliptic with oil glands; fl . smal!.
Hyperiatm reptans- evergreen, low, creeping, mat-forming; l. elliptic; fl. single; ideal for rock gardens.
Hypericum ' Rowallane' - semi-evergreen, 1.5-2 m; l. ovate; fl . 5-7.5 cm, bowl-shaped; intensely goldenyellow.
Hypericum 'Sonnenbraut' - 90 cm; l. oblong, rather rough, in autumn orange-yellow; fl. 3-3.5 cm.
Hyperic~m1 trichocaulon- creeping, 5-25-(45) cm; l. oval to linear; fl. rather large.
Hypericum uralum - to more than 100 cm; l. narrow-ovate, edge sinuate; fl . 2.5-3.5 cm, bowl-shaped.
Hypericum xylosteifolium - upright with vigorous runners; l. narrow-elliptic ; fl. 2-2.5 cm, isolated, little
omamental value.
Hypericum yakusimense - similar to H. pseudopetiolatum; setdom cultivated in the Netherlands.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gattung Hypericum gehört zur Familie der Clusiaceae und umfaBt etwa 400 Arten, dievonder gemäBigten
Zone bis zu den Subtropen verbreitel sind.
Seit dem ersten Körungsbericht über die Gattung in Dendraflora Nr 2, 1965 hat sich im Hypericum-Sortiment
viel verändert. In diesem Bericht werden die in den Niederlanden angebauten Hyperiatm-Arten und Sorten
aufgeführt. Nicht wenige dav on sind nur wenig bekannt und kommen nur in den Sammlungen von Spezialbetrieben vor.
Hypericum werden häufig in öffentlichen Grünanlagen und in Privatgärten gepflanzt. Eine besandere Gruppe,
die Hypericum x inodorum-Hybriden, wird auch angebaut, urn fruchttragende Zweigeschoeiden zu können,
die dann in bunten SträuBen verarbeitet werden.
Einzelne Hypericum-Arten sind anfälliger gegenüber dem Befall von Rostpilzen als andere. Es laufen
Kreuzungsprogramme, bei denen versucht wird, rostresistente Hybriden zu finden. Gesucht wird auch nach
Hybriden, deren Zweige sich als "Schnittblumen" möglichst lange halten.
Hyperiatm-Arten und Sorten soliten im Turnus von 2 Jahren bis zum Boden zurückgeschnitten werden, urn
buschige Pflanzen zu erzielen. Einzelne Arten und Sorten können auch von Mehltau und Rote Spinne befallen
werden. Der Befall kann durch varbeugende MaBnahmen in Grenzen gehalten werden. Die Sporen der
Rostpilze überwintern auf den Blättern, deshalb soliten herabgefallene Blätter entfernt werden. HypericwnSorten werden durch Stecklinge, natürliche Arten gelegentlich auch durch Aussaat vermehrt.
Dr Robson, England, hat sichjahrelang intensiv mit der Gattung Hypericum beschäftigt, nicht wenige der heute
gültigen Namenbasieren auf seine Studien. Fast alle Hypericum-Arten und -Sorten haben rein- bis goldgelbe
Blüten. Die Früchte werden als Kapselfrüchte ausgebildet.
In der fotgenden Zusammenfassung werden die in dem Beitrag erwähnten Arten und Sorten kurz beschrieben.
Hypericum acmosepalum- 120 cm hoch; Blätter schmal-eiförmig; Blüten 5-6 cm breit, Kronblätter zurückgeschlagen; Früchte rot.
H. androsaemum- 50(-70) cm hoch; Blätter breit-eiförmig; Blüten 2-2.5 cm breit, schüsselförmig; Früchte
schwarz beerenartig, zu 7-14 in Dolden.
'Albury Purple'- Blätter purpurfarben; Früchte groB, stärker rot als bei der Art.
' Apricot Beauty '- Früchte rund, aprikosenfarben braunrosa; gut für Schnitt geeignet.
' Dat·t' s Golden Penny' - Früchte kugelrund, schwarz; etwas empfindlich gegen Sonnenbrand.
'Gladis Brabazon' - Blätter weiBrosa gefleckt; Früchte schwarz.
H. athoum - 8-20 cm hoher Halbstrauch; Blätter breit-eiförmig; Blüten 2.5-3 cm breit.
H. beanii- 80(-100) cm hoch; Blätter eiförmig, etwas hängend; Blüten 4.5-6 cm breit.
H. belhun- 80(-100) cm hoch; Blätter breit-eiförmig; Blüten 2.5-3.5 cm breit; Früchte grünlich, gerippt.
H. belhun subsp. latisepalum - 150 cm hoch; Blätter groB ; Blüten 4-6 cm breit, schüsselförmig.
' Pale Yellow Form' - Blätter rundlich; rot getönt; Blüten groB, hellgelb.
H. buckleii- 15 cm hoher Halbstrauch; Blätter verkehrt-eiförmig; Blüten 2.5(-3) cm breit, zu 1-3 beisammen.
H. calycinum- Immergrün, 25(-35) cm hoch, stark Ausläufer treibend; Blätter schmal-eiförmig; Blüten etwa 8
cm breit, Staubblätter rot.
H. cerastoides - Staude; Blätter schmal- bis breit-elliptisch; Blüten 2-4 cm breit.
H. choisianum - Etwa 100 cm hoch; Blätter klein, schmal-oval; Blüten 4-5 cm breit; nicht ausreichend
winterhart
H. coris - Zwergform; Blätter in Quirlen; Blüten 1.5-2 cm breit; nur mäBig winterhm·t.
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H. x cyathiflorul1] 'Gold Cup'- Blätter schmal-elliptisch, ±in zwei Reihen; Blüten 6-7 cm breit, schüsselför-

mig.
H. densiflorum- 80-120 cm hoch; Blätter lanzettlich bis schmal-oval; Blüten 1.5-2 cm breit; sehr winterhart

Ilex rotunda
I!ex latifolia
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'Buttercup' - Bis etwa 120 cm hoch; Blüten 2 cm breit, zahlreich.
'Goldball' -Bis 80 cm hoch; Blätter ± immergrün; Blüten mit orangefarbenen Staubbeuteln.
H. x äummeri 'Peter Dummer' -Bis 80 cm hoch; Blätter eiförmig; Blüten 7-7.5 cm breit, schüsselförmig.
H . 'Eastleigh Gold' - Halbwintergrün; Blätter elliptisch; Blüten 6 cm breit, leicht schüsselförmig.
H. 'Elda' - Bis etwa 100 cm hoch; Blätter schmal, in 2 Reihen; Blüten 5-6 cm breit, schüsselförmig.
H. empetrifolium- Bis 25 cm hohe wintergrüne Zwergform; Blätter klein, schmal-lanzettlich; Blüten 1.2-1.8
cm breit.
H. empetrifolium var. oliganthum - fast kriechend.
H. forrestii - Bis etwa 100 cm hoch; Blätter eiförmig, mit schöner Herbstfärbung; Blüten 5-6 cm breit
schüsselförmig; gut winterhart
H. frondosum- Bis etwa 100 cm hoch; Blätter länglich; Blüten 3.5-4 cm breit, mit zahlreichen Staubblättern;
gut winterhart
'Sunburst' - Blätter länglich, 5.5-6 cm lang; Blüten 6 cm breit.
H. ' Hidcote' - 150-200 cm hoch; Blätter eiförmig; Blüten 8 cm breit, flach-schüsselförmig ; gut winterhart
H. hircinum- 60-100( -180) cm hoch, Blätter schmal- bis breit -eiförmig; Blüten 3 cm breit; Früchte beerenartig,
anfangs grün, später bronzefarben grün.
H. hookerianum- Halbimmergrün; B1ätter eirund1ich bis nahezu rund, ledrig; Blüten ziemlich groB, schüsselförmig; nicht winterhart
H. humifusum - Krautig, Wuchs mattenförmig, bodendeckend 2-4(-10) cm hoch; Blätter lanzettlich bis
länglich; Blüten 10-12 mm breit.
' Hyro'- 10-15(-20) cm; Blätter klein oval bis verkehrt-eirundlich; Blüten etwa 15 mm breit. Züchterschutz
angemeldet. Gehört vermutlich nicht zu H. humifusum.
H. hyssopifolium - Bis 70 cm hoch; Blätter lanzettlich bis schmal-elliptisch; Blüten ziemlich groB.
H. x inodorum- 60-200 cm, meist 70-110 cm hoch; Blätter breit-eiförmig bis lanzettlich; Blüten 2.5-3 cm breit;
Früchte beerenartig, dunkei braunrot, später stumpfschwarz; mit zahlreichen Sorten häûfig in Ku1tur, es
bestehen groBe Unterschiede in der Winterhärte.
'Annebel'- Früchte eiförmig, 8.5-10 mm dick, zu 5-ll(-13) in Dolden, grün, später braunlichrot, zuletzt
braunschwarz; nicht anfällig gegen Sonnenbrand.
' Autumn Blaze' Früchte breit-eirund, 10-13 mm dick, grün, später braunrot, zuletzt schwarz; Pflanzen sind
nach einigen Jahren anfällig gegen Rostpilze; im Winter 1995/96 sind zahlreiche Pflanzen erfroren.
'Beauty' - Früchte eirund, 9-ll mm dick; dunkei braunrot, später schwärzlich; volkommen winterhart
'Bomaj'- Früchte apfelförmig, groB bis sehr groB, braunrot, später schwärzlich.
'Bosakin'- Früchte breit-eirund bis rund, sehr groB, tief braunrot, später schwärzlich.
'Bosapin'- Früchte eirund, groB, lachsrosa, später hellrot, zuletzt schwärzlich.
' Bosapri'- Früchte oval bis eiförmig (etwas 3kantig), 10-12 mm dick, hellrot, später braunrot, zuletzt
stumpfschwarz; gut winterhart; nicht für Schnitt geeignet.
'Bosaque'- Früchte eirund, mäBig groB, dunkeirot bis leicht orangerot später schwarz.
'Bosaro' - Früchte breit-oval, (8-) 10-12 mm dick, sehr dunkei braunrot, später stumpfschwarz; gut winterhart
'Bosasca' - Früchte breit-oval bis rund, groB, braunrot bis hellrot, später schwärzlich.
'Dual Flair' - Früchte eiförmig, 12-15 mm dick, braunrot, später stumpfschwarz; gut winterhart
'Elstead'- Früchte 10-13 mm dick, rosarot, später leuchtend rot, zuletzt schwarz; sehr anfállig gegen Rost; sehr
frostempfindlich.
'Excellent Flair' - Früchte breit-eiförmig, ( 13-) 15 mm dick, zu 4-11 in Dolden, glänzend grün, später braunrot,
zuletzt schwarz; Blätter etwas empfindlich gegen Sonnenbrand, deshalb Kultur unter Schattenhallen; gut
winterhart
' Goudelsje' - Früchte länglich, klein.
'Hysan' - Früchte oval, 11.5 mm dick, braunrot; frostempfindlich.
'Loke' - Früchte schmal-elliptisch, 9-11 mm dick, braunrot, später stumpfschwarz und trocken; nicht frostempfindlich.
'October Revolution' - Früchte schmal-oval, ll-13 mm dick, heli braunrot, später schwärzlich, spät reifend.
Steht unter Züchterschutz.
'Orange Flair' - Früchte eiförmig, (8-) 10-12 mm dick, zu 4-10 in Dolden, hellrot, später glänzend rot, dann
dunkelbraun, zuletzt schwarz; empfindlich gegen Rost; ungenügend winterhart; Zweige für Schnitt meist zu
kurz.
'Pink Fantasy' - Früchte länglich-oval, 11-13 mm dick, rosa.
'Red Glory'- Früchte breit-oval, groB, ( 10-) 13 mm dick, dunkei bis tiefbraunrot, später mattglänzend schwarz;
empfindlich gegen Rost; nicht ausreichend winterhart; reichlich Nachtrieb; Blätter haben einen unangenehmen
Geruch.
'Rheingold'- Früchte länglich-oval, 12 mm dick, tief braunrot, zahlreich; etwas empfindlich gegen Sonnenbrand; gut winterhart; früheste Sorte für Schnitt.
'Scenario ' - Früchte eiförmig, klein, bis zu 18 in Dolden, dunkei purpurrot, leicht glänzend.
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' Summergold' - Blätter gelblich, später gelblichgrün; oft mit Blattverbrennungen.
' Surprise' - Identisch mit ' Beauty'.
'Ysella' - Früchte braunrot.
H. kalmianum- Bis 100 cm hoch; Blätter lanzettlich bis schmal-elliptisch; Blüten 2-2.5(-3) cm breit; vegetativ
vermehrter Klon mit blaulichgrünen Blättern; Sämlingspflanzen haben oft grüne Blätter.
' Gemo ' - Dänische Selektion mit graugrünen Blättern und 2.5-3 cm breiten Blüten.
H. kouytchense- Halbwintergrün, bis 100 cm hoch; Blätter eirund; Blüten 6.5-7 cm breit; Früchte schlank, an
vollsonnigen Standorten gelegentlich rot gefárbt.
H. lancasteri - Kleiner Strauch mit roten Zweigen; Blätter schmal-elliptisch; Blüten 4-4.5 cm breit, Kelchblätter sternförmig ausgebreitet; Früchte rötlich; nicht ausreichend winterhart
H. montamtm - Zweijährig; bis 80 cm hoch; Blätter eirund bis schmal-oval; Blüten klein; Zierwert gering.
H. x moserianum - ± immergrün, bis 60 cm hoch; Blätter schmal bis breit-eiförmig; Blüten 5.5-6 cm breit,
schüsselförmig; nicht völlig winterhart
' Tricolor' - Buntblättrige Form für geschützte Pflanzplätze.
H. olympicwn- ( 15-)20( -25) cm hoher Halbstrauch; Blätter klein, elliptisch; Blüten 6 cm breit, einzeln oder zu
wenigen beisammen; gut für Steingärten geeignet.
'Calypso' - Bis 25 cm hoch; Blüten 3-4 cm breit.
'Citrinum ' - Blüten bis 3.5 cm breit, zitronengelb.
'Edith ' - Buschiger Halbstrauch; Blätter klein; Blüte ziemlich groB; lange Blütezeit.
H. olympicum f. minus- Wuchs kriechend; Blätter sehr klein, schmal-elliptisch; Blüten 3-3.5 cm breit, zu 1-3
beisammen.
' Schwefelperle' - Halbstrauch ; Blätter klein, bläulich ; Blüten groB, schwefelgelb.
' Sulphureum' - Niedriger Halbstrauch; Blätter klein; Blüten 6 cm breit, schwefelgelb.
'Sunburst' - Aufrechtwachsender Halbstrauch; Blätter klein ; Blüten 6 cm breit.
H. olympicum f. uniflorum - Niedriger Halbstrauch; Blätter klein; Blüten groB.
' Variegatum' - Niedriger Halbstrauch; Blätter klein, mit rahmgelbem Rand.
H. patulum- Etwa 100 cm hoch; Blätter eiförmig zugespitzt; Blüten etwa 5 cm breit, schüsselförmig; nicht
winterhart
H. peiforatum- 20-60 cm hohe Staude; Blätter klein, schmal-oval bis eiförmig mit durchsichtigen Öldrüsen
(Blätter gegen das Licht halten); Blüten etwa 2 cm breit; als Heilpflanze in Kultur.
H. prolificum- Bis etwa 100 cm hoch; Blätter länglich; B1üten 2-2.5 cm breit; sehr winterhart
H. pseudohenryi - 80( -100) cm hoch; Blätter schmal-eiförmig bis elliptisch; Blüten 3-3.5 cm breit.
H. pseudopetiolatum - Zweijährig; 20-40 cm hoch; Blätter dünn, schmal-oval bis schmal verkehrt-eirund;
Blüten etwa 1 cm breit.
H. quadrangulum- (10-)30-50 cm hohe Staude; Blätter breit-elliptisch mit Öldrüsen; Blüten klein.
H. reptans - Immergrün, kriechend, bodendeckend; Blätter elliptisch; Blüten einzeln ; gut für Steingarten
geeignet.
H. 'Rowallane' - Halbimmergrün, 150-200 cm hoch; Blätter eiförmig; Blüten 5-7.5 cm breit, schüsselförmig;
intensiv goldgelb.
H. 'Sonnenbraut'- 90 cm hoch; Blätter länglich, ziemlich derb, im Herbst orangegelb gefárbt; Blüten 3-3.5 cm
breit.
H. trichocaulon- Kriechend, 5-25(-45) cm hoch; Blätter oval bis lanzettlich; Blüten ziemlich groB.
H. uralum - Bis etwa 100 cm hoch; Blätter schmal-eiförmig, Rand eingerollt; Blüten 2.5-3.5 cm breit,
schüsselförmig.
H. xylosteifolium - Wuchs aufrecht, reichlich Ausläufer bildend; Blätter schmal-elliptisch; Blüten 2-2.5 cm
breit, einzeln stehend; Zierwert gering.
H. yakusimense - In den Niederlanden kaum angebaut.
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