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SPUKER 1)

In 1993 en 1994 werd op verzoek van de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen een zeer groot deel van de in Nederland gekweekte cultivars van de Phlox
(Paniculata Groep) bijeengebracht. Dit werk werd verricht door H. Griffioen (E. Griffioen & Zonen)
te Voorschoten en het sortiment werd aldaar op de kwekerij opgeplant. Het doel hiervan was het zeer
grote sortiment te keuren op sier- en gebruikswaarde.
De keuringscommissie heeft het opgeplante sortiment in 1994, 1995 en 1996 uitgebreid op sier- en
gebruikswaarde beoordeeld. Er werden 45 cultivars positief gewaardeerd. Een aantal van 29 kan uit
het sortiment verdwijnen zonder het te schaden. Deze kregen bij het keuren een te lage beoordeling
omdat de kleur te veel gelijkt op die van andere cultivars of omdat zij te slecht groeien of te
ziektegevoelig zijn. Deze cultivars worden genoemd onder het hoofd "Niet aanbevolen cultivars".
Ook werden er op enkele andere locaties keuringen verricht met minder bekende en nieuwere
cultivars. Een aantal van 45 stuks kon nog niet worden gekeurd, omdat deze nog te kort geleden en
bovendien op verschillende plaatsen zijn opgeplant. Regelmatig worden er nog nieuwe Ph/oxcultivars uit binnen- en buitenland aangeschaft en opgeplant. Deze kunnen hopelijk in de nabije
toekomst op hun waarde worden beoordeeld.
Alle cultivars zullen in het kort worden beschreven. Er zal voor zover mogelijk worden vermeld door
wie en wanneer de plant is gewonnen enlof in de handel gebracht.
Door informatie in te winnen bij collega's en instanties in binnen- en buitenland werden diverse
waardevolle gegevens verkregen. Helaas zijn er vrij veel van de vroegere firma' s verdwenen,
waardoor een aantal ontbrekende gegevens niet of nauwelijks meer was te achterhalen.
Een woord van dank is op zijn plaats aan H. Griffioen voor het bijeenbrengen en opplanten van het
sortiment en aan de leden van de keuringscommissie. Voorts worden bedankt M. Foerster, P. en B.
zur Linden, prof. dr J. Sieber en dr H. Sirnon (Duitsland); A.(Alan) Bioom, Engeland; C. Jansen, C.J.
Kooij, P. Oudolf en Chr. Spijker (Nederland). Zij allen hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van dit rapport.
Ook zullen de bij de keuring gemeten bloemkleuren worden vermeld. Deze kleuren werden met
behulp van de RHS Colour Chart bepaald door R.T. Houtman en J. Spijker, respectievelijk secretaris
van de keuringscommissie en coördinator van het Phlox-project. De kleurbepalingen werden bij zeer
zonnig weer uitgevoerd.
Een aardige constatering tijdens het bepalen van de juiste bloemkleur was, dat telkens bij de cultivars
met een "oog" op slechts twee kleuren werd uitgekomen. Dit waren hoofdzakelijk RHS CC 57A en
RHS CC 66A (beide Red-Purple Group). Helaas kon deze meting later niet worden herhaald om er
voor 100% zeker van te zijn, aangezien sommige kleuren op een later tijdstip enigszins anders leken.
Het is zeer goed mogelijk dat er bij Phlox kleurverschillen zijn waar te nemen, aangezien kleuren
afhankelijk zijn van het weer. Ook bijvoorbeeld de rijpheid van de bloemen is een belangrijke factor
bij het bepalen van de juiste kleur.
Noord-Amerika is de bakermat van Phlox paniculata. Tussen 1700 en 1800 werden de eerste mee
naar Engeland genomen en vandaar naar het vasteland van Europa. Na Frankrijk (Lemoine)
begonnen ook in Duitsland (bijv. Foerster), Engeland (bijv. Symons-Jeune) en Rusland (bijv.
Gaganow) kwekers zich bezig te houden met het kweken en veredelen van deze belangrijke
tuinplant. Ook in Nederland zijn vroeger al goede cultivars gewonnen ("Moerheim", Dedemsvaart).
Hopelijk zullen er in de nabije toekomst cultivars uit Rusland in West-Europa worden geïmporteerd,
onder andere van de meer dan 120 cultivars, die in het boek van Gaganow zij n beschreven. Dit is van
belang, vooral omdat daar verscheidene lagere cultivars zijn ontwikkeld.
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Vasteplantenkwekerij S.J. Spijker BV, Hillegom.
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De cultivars van de Paniculata Groep kunnen in bloeitijd en hoogte in grote lijnen als volgt worden

VERMEERDERING

ingedeeld:
De cultivars van de Phlox Paniculata Groep worden gewoonlijk vermeerderd door wortelstek Dit
zijn 5-10 cm lange wortels, die worden uitgestrooid in kistjes of buiten op het land en met een laagje
grond worden afgedekt. Ook bestaat de mogelijkheid de planten te vermeerderen door scheuren
(relatief langzame methode) of door middel van kopstek Een zelden gebruikte methode is vermeerdering door stengelstek

·

Bloeitijd:
(vroeg)
juni-juli
(midden)
juli-augustus
augustus·-september (laat)

Hoogte:
50- 70 cm (laag)
70-100 cm (halfhoog)
100-150 cm (hoog)

ZIEKTEN EN PLAGEN

~~grootste

aantasting !sin het algemeen die door meeldauw, waarvoor bijna alle cultivars gevoelig
op meer manieren te
goedkoop en milieuvnendehJk. Preventlef spmten rs zeer belangrijk, want de sporen moeten geen kans krijgen zich op
de bladeren vast te zetten.
Een ander problee~ is, dat phloxen nogal eens last kunnen hebben van nematoden (aaltjes). Zowel
wortelknobbelaaltJeS als stengelaaltjes kunnen de planten ernstig aantasten, waarbij vernietiging van
de aangetaste plant het enige middel is om de partij gezond te houden. Thans krijgen phloxen vaak
een warmwaterbehandeling waardoor de aaltjes worden bestreden.
.~oewel de een rr_under dan de ander. Op kwekerijen is deze schimmel
be.strrJd~~· waarvan. dre m~t s~uitzwavel er een is. Dit middel is bovendien

ZIJn,

POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS
Hieronder worden de 45 positief gewaardeerde cultivars in alfabetische volgorde genoemd en van
een (korte) beschrijving voorzien:

*

'A.E. Amos' (vóór 1939)
Bloemen scharlaken tot zalmkleurig oranjerood (RHS CC 44B) met iets donkerder oog (RHS
CC 57 A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.

***

'Amethyst' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1953)
Bloemen zacht lilablauw (RHS CC 81B) met donkerder hart (RHS CC 74B), augustusseptember; 70-100 cm hoog.
Deze mooie cultivar wordt thans veel gebruikt voor de snij en in gemengde boeketten

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation/Anerkennung) : ***

= uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
** = zeer goed (very good/sehr gut)

*

= goed (goodlgut)
s = voor speciale doeleinden (jor special purposes/

o

Phlox paniculata L. (Vlambloem) kleurenfoto blz. 108
syn. Phlox decussata LYON

Ex

für Spezialzwecke)
vervallen (can be eliminated/entbehrlich)

= kan

Oostelijke Verenigde Staten (cult. Engeland 1732) - zie

PuRsH, NON HORT.

Vaste plant m.et op~aande stengels, 50-150(-200) cm hoog. Bladeren ovaal-langwerpig, 6-12(-15)
cm lang, krmsge~rjs . tegenoverstaand, vrijwel zittend, onderzijde met duidelijke zijnerven en
opvallend netadeng, licht-tot donkergroen. Bloemen in grote pluimen, 2-2.5(-3) cm in doorsnede,
meestal purperkleurig roze met roomkleurige helmknoppen. Bloeitijd (juni-)juli-september.
Deze ~h~ox-soor~ he~~t haar verspreidingsgebied in de staten New York en Pennsylvanië, westelijk
tot Illmms en zmdehJk tot Arkansas en Florida, maar optimaal in de staat Ohio.
Hoewel de bloemkleur van de planten in het wild in het algemeen purperkleurig roze is, zijn er in de
natuur soms exemplaren me~ afwijkende kleuren waar te nemen, zoals wit, lila, blauwlila, paars,
purperrood,.roze,. zalm(-oranJe) en scharlakenrood. Door hybridisatie van planten met deze kleuren
en door het mkrmsen van een of meer andere Phlox-soorten, zijn er vele cultivars met schitterende
kleuren ontwikkeld.
Een aantal van de hedendaagse cultivars - die Bergmans in 1939 samenvatte onder de (ongeldige)
na~ Phlox. x hort~ru~1 - zouden volgens hem hybriden zijn, ontstaan door kruising van Phlox
p~ntculata (mcl. var1ëterten) en P. maculata. Niet alleen door Bergmans' opvatting, maar ook door
dre van anderen, worden de thans gekweekte cultivars niet (meer) ingedeeld bij de soort Phlox
paniculata, maar bij de Phlox Paniculata Groep. Dit houdt in, dat de juiste naam voor bijvoorbeeld de
culti;ar 'Ameth~st' niet Phlox paniculata 'Amethyst' is, maar Phlox (Paniculata Groep) 'Amethyst . Daar welhebt een aantal van de hedendaagse cultivars (dit is niet meer met zekerheid na te
gaan) door hybridisatie is ontstaan, worden deze alle ingedeeld bij de Phlox P ANICULAT A
GROEP, óók de cultivars die mogelijk of wellicht zuivere selecties zijn uit de soort Phlox
paniculata. Een en ander is een modernere nomenclatorische benaming, die (nog) niet door iedereen
wordt gedeeld (zie bijv. Fuchs, 1994, blz. 103).
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verwerkt.

*

'Balmoral' (?, Otley, West-Yorkshire, Engeland, vóór 1956)
Bloemen amarantroze tot lilaroze (RHS CC 73A/B), augustus-september; 70-100 cm hoog.

*

'Barnwell' (?, Otley, West-Yorkshire, Engeland, vóór 1956)
Bloemen donkerroze (RHS CC 57C/66C), juli-augustus; 50-70(-100) cm hoog.

*

'Biue Boy' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen lilablauw (RHS CC 87B) met wit midden, juli-augustus ; 70-100 cm hoog.
Ook deze cultivar wordt voor het gebruik in gemengde boeketten gekweekt.

*

'Border Gem' (Fairbourn, Engeland, vóór 1939)
Bloemen diep violetblauw (RHS CC 78A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.

***

'Bright Eyes' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóó~ 1_988)
Bloemen lichtroze (RHS CC 65C) met rood oog (RHS CC 66A), ]Uh-augustus; 70-100 cm
hoog.
.
.
..
Deze prachtige cultivar is een van de betere m het sortrment voor de smJ.

***

'David' (R. Simon, Monkton/F.M. Mooberry, Brandywine Museum, Pennsylvanië, USA,
vóór 1991)
Bloemen zuiverwit, geurend, augustus-september; 100-150 cm hoog.
Dit is een zeer opvallende, hoge en laatbloeiende witte cultivar, die vrij van meel~auw z~u
zijn. Deze mooie plant werd door ing. G. Fortgens in de Verenigde Staten gezren en m
Nederland geïntroduceerd.

***

'Düsterlohe' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1964)
..
.
Bloemen diepviolet (RHS CC 74A), juni-juli; 100-150 cm. ~?og .
De cultivar 'Düsterlohe' heeft een zeer opvallende, maar moerliJk te beschriJVen mome kleur!.

***

'Elizabeth Arden' (vóór 1956)
Bloemen zacht lilaroze (RHS CC 73B) met iets donkerder oog (RHS CC 67C), groot,
juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.
Dit is een zeer fraaie cultivar met een goede groei.
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**

'Europa' (Wrede/W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsland, 1910)
Bloemen wit met karmijnrood oog (RHS CC 74A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Een zeer oude cultivar, die nog steeds in het gekweekte sortiment aanwezig is.

**

'Eva Cullum' (Bloom's Nurseries, Bressingham, Diss, Norfolk, Engeland, 1976
Bloemen roze (RHS CC 73A) met rood oog (RHS CC 57B), augustus-september; 70-100 cm
hoog.
Deze minder bekende cultivar werd bij de keuring hoog gewaardeerd.

*

*

'Eventide' (B . Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen lilablauw (RHS CC 78B), augustus-september; 100-150 cm hoog.
Deze cultivar is eveneens geschikt voor de snij.
'Feuerpyramide' (P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland, vóór 1975)- zie kleurenfoto
blz. 107
Bloemen oranjerood (RHS CC SOA) met purperrood hart (RHS CC 57A), juni-juli; 70-100
cm hoog.

***

**

'Judy' (Gebr. Van de Reep, Hillegom, Nederland, 1983)
Bloemen roze (RHS CC 68A), in grote pluim, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Een nieuwe cultivar met zeer goede eigenschappen. De plant werd uit een partij zaailingen
geselecteerd.
'Katherine' (A. Viette, Fishersville, USA, circa 1990)
Bloemen lichtlila met wit hart, juli-augustus( -september); 70-100 cm hoog.
Dit is een cultivar, die al door M. Viette in 1920 werd gewonnen en recentelijk door zoon
André Viette werd aangemeld en verspreid. De plant is sinds 1993 in Nederland in cultuur.

**

'Kirchenfürst' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1956)
Bloemen violetrood (RHS CC 66A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Deze Phlox heeft een prachtige, opvallende kleur. De stengels zouden iets steviger moeten
zijn.

**

'Kirmesländler' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1938)
Bloemen wit met rood oog (RHS CC 57 A), augustus-september; 100-150 cm hoog.
Vooral door de late bloei is dit een belangrijke cultivar in het sortiment.
'Kirschkönig' (P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland, 1990)
Bloemen licht karmijnrood met donker oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Een nieuwe cultivar, waarvan men goede verwachtingen heeft. De plant werd daarom met
twee waardesterren bekroond.
'Latest Red' - zie 'Spätrot'
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'Lilac Time' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1962) - zie kleurenfoto blz.

~~:emen licht lilablauw (RHS CC 78C/81 C) met licht oog, juli-augustus; ~0-1 00 cm hoog.
Niet alleen als tuinplant, maar voor de snij is dit ook een zeer goede cultivar.

s 'Mia Ruys' (B. Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1922)
Bloemen zuiverwit, groot, juni-juli; 50-70 cm hoog.
.
Dit is een mooie witte cultivar, maar de tamelijk zwakke plant wordt met veel meer gekweekt.

*

'Mies Copijn' (H. Copijn, Groenekan, Nederland, vóór 1956)
Bloemen lichtroze (RHS CC 73C) met purperrood oog (RHS CC 66A), juli-augustus;
50-70(-100) cm hoog.
.
.
Speciaal voor de border is dit een mome cultivar.
'Mount Fuji' - zie 'Fujiyama'

*

'Nachodka' (Rusland, vóór 1991)
Bloemen licht lilaroze met wit midden, augustus-september; 70-100 cm h9og ..
Er komen langzamerhand enkele oude cultivars uit Rusland, die zeke~ een aanwmst kunnen
betekenen voor het in Nederland gekweekte sortiment. 'Nachodka' IS er een van.

*

'Neubert' (syn. 'Newbird') (Duitsland, vóór 1939)
Bloemen donkerrood (RHS CC 57 A), juli-augustu~; 70-100(-150) cm hoog.
Deze Phlox is nog steeds een van de standaardcultlvars.

'Fujiyama' (syn. 'Mount Fuji'; 'Mt Fujiyama') (Verenigde Staten, vóór 1978)
Bloemen zuiverwit, in tamelijk kleine pluim, augustus-september; 70-100 cm hoog.
Een cultivar, die een goede aanvulling in het witbloeiende sortiment lijkt te zijn.

*

*

**

'Flamingo' (P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland, 1971)
Bloemen roze (RHS CC 62A) met donker oog (RHS CC 57A), juli-augustus; 70-100 cm
hoog.
Dit is een schitterende cultivar met mooie contrasterende kleuren.

s 'Graf Zeppelin' (W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsland, vóór 1939)
Bloemen wit met rood oog (RHS CC 66A), juli-augustus(-september); 70-100 cm hoog.
Dit is de mooiste witte Phlox met rood oog, maar de plant groeit niet erg sterk.

**

.
.
s 'Lavendelwolke' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1939)
Bloemen zeer licht lilablauw (RHS CC 75A/75B) met iets donkerder oog, m grote plmmen,
d
juli-augustus; 100-150 cm hoog.
In de tuinarchitectuur is deze hoge Phlox voor aanplant achter in de border nog stee s een
· geliefde cultivar.

'Newbird' - zie 'Neubert'

***

'Orange' (syn. 'Orange Perfection') (A. Schöllhammer, Langenargen am Bodensee, Duitsb ·
land, 1950)
·
d (RHS CC 40A) met donker hart (RHS CC 57 A), augustus-septem er,
BI oemen oranJeroo
50-70(-100) cm hoog.
.
.
Een Phlox met een opvallende kleur, maar de plant bloeit onre~elmatlg.
..
Hoewel deze cultivar vaak 'Orange Perfection' wordt genoemd, IS de oorspronkelijke- door
de winner gegeven - naam 'Orange' de juiste!
'Orange Perfection' -zie 'Orange'

*

'Otley Purple' (?, Otley, West- York~hi:e, Engeland, vóór 1962)
Bloemen paarsrood (RHS CC 74A), ]Uh-augustus; 50-70(-100) cm hoog.
Als lagere cultivar zeker een waardevolle plant.

**

'Pax' (A. Schöllhammer, Langenargen am Bodensee, Duitsland, 1946)- zie kleurenfoto blz.
108
Bloemen wit, augustus-september; 70-100 cm hoog.
.. .
.
.
Dit is een van de betere witte cultivars, die op de meeste kwekenJen m het sortiment aanwezig
is.

*

'Rembrandt' (1900) - zie kleurenfoto blz. 108
Bloemen wit, juli-augustus; 70-100 cm ?_oog.
.
.
Dit is een goede cultivar, die ook als smjbloem wordt gebrmkt.
Fuchs vermeldt dat deze - vermoedelijk in Nederland gewonnen- Phlox al mt 1900 dateert.
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**

'Rijnstroom' (F. Koppius, Kwekerij "Rijnstroom", Alphen a/d Rijn, Nederland, vóór 1910)zie foto omslag
Bloemen roze (RHS CC 57D), juli-augstus(-september); 70-100 cm hoog.
Een oude Nederlandse aanwinst, die in alle sortimenten aanwezig is.

***

'Windsot' (?, Otley, West-Yorkshire, Engeland, vóór 1956) .
. .
.
Bloemen zalmkleurig oranjerood (RHS 44A), in zeer grote plmmen, JUli-augustus, 70-100(·
b 1
··k
If
oor de
150) cm hoog.
Een mooie Phlox met een goede groei. Deze is bovendJen een e angnJ e cu Jvar v
snij.

s 'Rosa Spier' (B . Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1953)
Bloemen zachtroze (RHS CC 73C) met donkerder hart (RHS CC 67C), juli-augustus;
100- 150 cm hoog.
Dit is een hoge en stevige cultivar voor aanplant in de border.

*

'Sandringham' (R.M. Bath Ltd, Wisbech, Norfolk, Engeland, vóór 1953)
Bloemen zachtroze (RHS CC 62C) met purperrood hart (RHS CC 57C), juli-augustus;
50-70(-100) cm hoog.
Er zijn ook gegevens gevonden, dat deze cultivar in de handel zou zijn gebracht door R.M.
Bath Ltd, Wisbech, Engeland.

*

*
***

**

**

'Sir Maleolm Campbell' (Prichard?, Engeland, vóór 1955)

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS
De volgende 29 cultivars zijn met een "o" be?ordeeld, hetgeen wil zegg~n dat deze uit het in
Nederland gekweekte sortiment kunnen verdWIJnen, zonder het te schaden.
'AIDA' (W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsl.an?, 1933)
Bloemen paarsrood tot violetrood, ]Uh-augustus; 70- 100 cm hoog.
, ALBERT LEO ScHLAGETER' (syn. ' Leo Schlageter') (G. Arends, Ronsdorf, Wuppertal, Duitsland,

Bloemen oranjerood (RHS CC 40A/50A) met donker oog (RHS CC 66A), juli-augustus;
100-150 cm hoog.
De prachtige oranjerode kleur van deze Phlox valt in de border altijd op.

~;~~en karmozijnkleurig scharlaken (RHS CC 57B) met purper oog (RHS CC 57 A), juni-juli;

'Spätrot' (syn. 'Latest Red') (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1935)
Bloemen karmijnrood (RHS 57B/66C), augustus-september; 70-100 cm hoog.
Deze wordt als laatbloeiende cultivar nog steeds gekweekt.

'ANTOINETTE SIX' (Van der Schoot, Hillegom, Nederland?, vóór 1956)
Bloemen wit, klein, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

70-100 cm hoog.

'Starfire' (B. Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1937)- zie kleurenfoto

'BLUE leE' (vóór 1988)
Bloemen wit met lichtblauw, juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.

blz. 107
Bloemen helderrood, in grote pluimen, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Door de fraaie bloemen en het aanvankelijk bijna zwarte blad(!) is dit een opvallende cultivar.

'CAROLINE VAN DEN BERG' (B. Ruys, Kwekerij .":r-.:toerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1927)
Bloemen lila tot violetblauw (RHS CC 80B), ]Uh-augustus; 70-100 cm hoog.

'Tenor' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1939)
Bloemen lichtrood (RHS CC 57B), met iets donkerder oog (RHS CC 57A), juni-juli; 70-100
cm hoog.
Deze Phlox groeit zeer goed en is bovendien een prima cultivar voor gebruik in gemengde
boeketten.
'The King' (Verenigde Staten, vóór 1939)
Bloemen paarsblauw (RHS CC 78A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Een stevig plant; in de donkere kleuren één van de betere cultivars.

'CECIL HANBURY' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen zalmroze met karmijnrood oog (RHS CC 57C), juli-augustus; 50-70(-100) cm hoog.
'CINDERELLA' (B . Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór. 1?56)
.
Bloemen roze (RHS cc 74C) met donker oog (RHS CC 57A), ]Uh-augustus, 70- 100 cm hoog.
'DRESDEN CHINA' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1_95.6)
.
Bloemen roze (RHS CC 75AIB) met donker oog (RHS CC 57C), JUh-augustus(-september),
100-150 cm hoog.

s 'Vintage Wine' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1962)
Bloemen helder purperrood (RHS CC 74A), juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Deze cultivar werd met een "s" bekroond, uitsluitend vanwege de opvallend mooie
bloemkleur.

***

*

*
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'White Admiral' (vóór 1955) - zie kleurenfoto blz. 107
Bloemen wit, juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.
Van de witte cultivars is deze een van de beste. De herkomst is onbekend.
'Wilhelm Kesselring' (syn. 'William Kesselring') (B. Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1923)
Bloemen paarsblauw (RHS CC 78A) met wit oog, juni-juli; 50-70 cm hoog.
Een bijzonder mooie, oude en lage cultivar, die thans weer iets meer wordt gekweekt.

'EcLAIREUR' (V Lemoine, Nancy, Frankrijk, 1913)
Bloemen purp~rviolet (RHS CC74B) met wit oog, juli-augustus; 50-70(-100) cm hoog.
'ERNTEFEUER' (syn. 'Harvest Fire') (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1~3~)
.
52B) met rood oog (RHS CC 57B), ]Uh-augustus( -september),
Cc
(RHS
d
l
k
h
Bloemen sc ar a enroo
70-100 cm hoog.
'EvA FoERSTER' (syn. 'Salmon Beauty') (K. Fo~rster, ~o~nim, Duitsland, 1934)
Bloemen zalmroze (RHS CC 52A/58B) met wit oog, ]Uh-augustus; 70-100 cm hoog.
'FRAU ALFRED voN MAUTHNER' (syn. 'Spitfire' ) (B. Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart,
Nederland, 1927)
Bloemen zalmkleurig oranje, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

'William Kesselring' - zie 'Wilhelm Kesselring'

' HAUPTMANN KöHL' (W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsland, 1929)
Bloemen intensief rood (RHS CC 57B), juli-augustus; 70-100 cm hoog.

'William Ramsay' (Fairbourn, Engeland, 1913)
Bloemen purperrood (RHS CC 74A) tot oranjerood, (juli-)augustus-september; 70-100 cm
hoog.

'HocHGESANG' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1969)
Bloemen wit, juli-augustus; 100- 150 cm hoog.
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'lMTA' (vóór 1991)
Bloemen roze met rood oog, juli-augustus; 50-70 cm hoog.
'IRrs' (vóór 1910)
Bloemen intens purperblauw, juli-augustus(-september); 70-1 00(-150) cm hoog.

~~IGLUT'

(syn. 'July Glow') (K. Foerster, Bornim, Duitsland 1934)
oemen rood (RHS CC 66A), juli-augustus; 70-100 cm hoo~.

'KARNELIUK' (Rusland?, vóór 1991)
Bloemen oranjerood; 70-100 cm hoog.

NIET GEKEURDE CULTIVARS
De volgende 45 in Nederland voorkomende oude én nieuwe Phlox-cultivars konden (nog) niet
word~n gekeurd. Voor de volledigheid worden deze hier (met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving) toch genoemd. Het zijn:
'ALABASTER' (Theoboldt, Aulendorf, Duitsland, 1969)
Bloemen wit.
Deze cultivar lijkt slecht te groeien.

'Leo Schlageter' -zie ,ALBERT LEo SCHLAGETER'

'AuGUSTSCHNEEZWERG' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, vóór 1991)
Bloemen wit, juli-augustus(-september); 50-70 cm hoog.

'MRs MrLLY VAN HoBOKEN' (B Ruys Kwekerï "M
. "
Bloemen zachtroze (RHS CC 63D) , t r h Jd oerheim , Dedemsvaart, Nederland, 1922)
cm hoog.
me IC troo oog (RHS CC 67A),juli-augustus; 70-100(-150)

'BARCr' (Miss Pepper®) (G. Bartels, Aalsmeer, Nederland, 1992)
Bloemen lichtroze (RHS CC 62B) met rood oog (RHS CC 66B), klein, (juli-)augustus-september;
70-100 cm hoog.
Deze nieuwe Phlox is vrijwel zeker een hybride met een andere soort of cultivar.

'P.D. WrLLIAMs' (B. Ruys, Kwekerij "Moerhei " D
Bloemen lilaroze (RHS CC 75 B)
d k
m ' edemsvaart, Nederland, 1932)
hoog.
met on er oog (RHS CC 57AJB), groot, juli-augustus; 70-100 cm

'BLUE EvENING' (P. Oudolf, Hummelo, Nederland, 1990)
Bloemen donker lilablauw, juli-augustus; 100-150 cm hoog.

'PüNKTCHEN' (H Ha
L
.
BI
. .
gemann, angenhagen, Dmtsland 1989)
d nk '
oemen oranJerood (RHS CC 52A/58 B)
met o er oog, juli-augustus; 50-70 cm hoog.

'BwE MooN' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen lilablauw, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

'PuRPURMANTEL' (W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsland, 1930)
· 1I-augustus.
.
Bloemen donkerpaars (RHS CC 74 A) , JU

'BLUE PARADTSE' (P. Oudolf, Hummelo, Nederland, 1993)
Bloemen donker lilablauw, geurend; 70-100(-150) cm hoog.
Deze nieuwe cultivar heeft een opvallende bloemkleur, maar geen stevige stengels.

'REorvrvus' (K. Fo~rster, Bornim, Duitsland, vóór 1975)
Bloemen zalmkleung karmijn (RHS BB 52A)
d
50-70(-1 00) cm hoog.
met onker oog (RHS BB 57A), augustus-september;

'BRIGADIER' (Thos Carlile Ltd, Engeland, vóór 1952)
Bloemen zalmkleurig oranje (RHS CC 40A), met klein rood oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

'RoTER RrEsE' (A Schöllha
L
Bloemen rood (RHS CC 5-;;e.r,r angenargen am Bodensee, Duitsland, 1954)
, JU I-augustus(-september); 100-150 cm hoog.

'B. SYMONS-JEUNE' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, 1956)
Bloemen donkerlila, juli-augustus; 100-150 cm hoog.

'Salmon Beauty' -zie 'EvA FoERSTER'

'CHARLES H. CuRns' (B. Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland, 1937)
Bloemen intens rood, in grote pluimen, juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.

'SAN ANTONIO' (Buchner, München, Duitsland, vóór 1930)
Bloemen purperrood (RHS CC 67A), juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.
'ScHNEERAuscH' (syn 'S
drr ') (K F
Bloem
. . kn . . no~ I t
. oerster, Bornim, Duitsland, 1949)
D
e~ _wit, m op lichtlil a, augustus-september· 70-100 cm hoog
eze cu trvar muteert soms naar planten met licht iilablauwe bloeme~.
'SJEPTEMBERGLUT' (G. Arends, Ronsdorf, Wuppertal Duitsland 1918)
B
··
'
,
oemen zalmkl · k
eung armrJnrood, augustus-september; 70-100(-150) cm hoog.
'Snowdrift' -zie 'SCHNEERAUSCH'
'Spitfire' -zie 'FRAU ALFRED VON MAUTHNER'
'TARAS SUECENKo' (vóór 1991)
Bloemen, bloeitijd en hoogte onbekend.
'VIKING' (syn. 'Wikin ') (G
&
.
Bloemen lichtr
g
oos
Koenemann, Niederwalluf, Duitsland 1914)
oze, augustus-september; 70-100(-150) cm hoog.
,
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'DoDo HANBURY FoRBES' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1962)
Bloemen roze met donker oog, augustus-september; 70-100 cm hoog.
'EARLY GEM' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen zachtroze met karmijnrood oog, juni-juli; 50-70 cm hoog
'FAIRY's PETTICOAT' (B . Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen lilaroze met donkerder oog; juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.
'FANAL' (A. Schöllhammer, Langenargen am Bodensee, Duitsland, 1939)
Bloemen rood met donker oog, juli-augustus; 50-70(-100) cm hoog.
'FESSELBALLON' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1949)
Bloemen lichtroze met karmijnrood oog, juli-augustus; 100-150 cm hoog.
'FESTKLEID' (P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland, 1991)
Bloemen donker lilaroze met rood oog, juli-augustus(-september); 70-100 cm hoog.
'FEUERFACKEL' (P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland, 1971)
Bloemen zalmrood, augustus-september; 70-100 cm hoog.

Il9

...
'FmEuo' (B . Ruys, Kwekerij "Moerheim", Dedemsvaart, Nederland?, vóór 1939)
Bloemen wit met groot karmijnrood oog, juli-augustus(-september); 70-100 cm hoog.

'SILBERLACHS' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1956)
Bloemen zeer zachtroze, juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.

' GLOWWORM' (circa 1950)
Bloemen roze, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

'SIR J~HN FALSTAFF' (Prichard?, Endgeland,. vóór t19p5~imen juli-augustus; 100-150 cm hoog.
Bloemerf donker zalmroze met roo oog, m gro e
,

' GLuT' (A. Schöllhammer, Langenargen am Bodensee, Duitsland, 1943)
Bloemen karmijnrood, juli-augustus; 70-100(-150) cm hoog.

'SPÄTLICHT' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1978)
h
Bloemen zalmkleurig oranje, augustus-september; 70-100 cm oog.

'HANNY PFEIDERER' (W. Pfitzer, Stuttgart, Duitsland, 1907)
Bloemen wit met rozerood oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.

, (A Schöllhammer Langenargen am Bodensee, Duitsland, 1942)
'STERNHIMMEL
·
'
. .
(
t ber)· 70-100 cm hoog.
Bloemen licht lilablauw met wit oog, JUli-augustus -sep em
,

'H.B. MAY' (Wells, Engeland?, vóór 1939)
Bloemen zuiverroze, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'JuLES SANDEAU' (syn. 'Württembergia') (V. Lemoine, Nancy, Frankrijk, 1911)
Bloemen roze (RHS CC 61D), juni-juli; 50-70( -100) cm hoog.
'LANDHOCHZEIT' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1949)
Bloemen lichtOroze met rood oog, juli-augustus; 100-150 cm hoog.
'LrcHTSPEL' (P. Oudolf, Hummelo, Nederland, 1990)
Bloemen donker lilaroze, vrij klein, juli-augustus; 100-150 cm hoog.
Miss Pepper® - zie ' BARCI'
'NACHBARS NEID' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1960)
Bloemen wit, augustus-september; 70-100(-150) cm hoog.
' NrCOLAS FLAMEL' (vóór 1956)
Bloemen licht lilaroze met wit midden, juni-juli; 70-100( -150) cm hoog.
'PASTORALE' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1949)
Bloemen roze met purperen oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
Deze cultivar lijkt zeer sterk op of is identiek met 'Windsor'.

i1~::::::1~~~~i~ 9r~~rood met iets lichter oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'UsrEcH' (P G Gaganow, Rusland, 1937)
· ·
·
· ·-·uli· 70-100 cm hoog.
Bloemen paarsbl~uw met wrt :~, Ja~~~re c'ultivars geïmporteerd. De plant lijkt zeer veel op de nog
DezePhloxwerdm 1991 mete e e
. .
h
'Uspech' lij'kt een zeer goede cultiVar.
oudere 'Wilhelm Kesselring', maar groert rets oger.
'VrooRov' (vldóór 1991) d met rood hart J·uli-augustus(-september); 70-100 cm hpog.
Bloemen he er rozeroo
'
' VroLETTA GLORIOSA' (K. Foerster, Borni~, _Duitsland: 1956)
Bloemen licht violetblauw met wit oog, JUli-augustus, 100-150 cm hoog.
'W ANADIS' (Goos & Koenemann, ~i~derwalluf: Duitsland, 1911)
Bloemen licht lilablauw met oog, JUli-augustus, 70-100 cm hoog.
' Württembergia' - zie , JULES SANDEAU'
' ZEMCIUZINA' (vóór 1991)
Bloemen, bloeitijd en hoogte onbekend.

'PRINcE GEORGE' (Engeland, vóór 1956)
Bloemen helder oranjescharlaken, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'PRVNELLA' (B. Symons-Jeune/Bakers, Codsall, Engeland, vóór 1956)
Bloemen diep purperrood tot blauw, (juli-)augustus-september; 70-100 cm hoog.
'PuDERQUASTE' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1949)
Bloemen zachroze met karmijnrood oog, (juni-)juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'RHEINLÄNDER' (Goos & Koenemann, Niederwalluf, Duitsland, 1913)
Bloemen zalmkleurig oranje met donkerroze oog.
'RosA PASTELL' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1951)
Bloemen lilaroze met donker oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'RoYAL PuRPLE' (Engeland, vóór 1939)
Bloemen donker violetblauw met dieper oog, (juni-)juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'ScARLET GEM' (Thos Carlile Ltd, Engeland?, vóór 1954)
Bloemen zalmkleurig rood met rood oog, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
'ScHNEEFERNER' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1953)
Bloemen wit met zeer lichtroze, juli-augustus; 70-100 cm hoog.
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OVERZICHT POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS (in kleurgroepen)
Bloemkleur
(hoofdkleur):
intensief rood
(licht-)rood

Naam cultivar:

*

'Neubert' I 'Otley Purple' I ' William Ramsay'
s 'Vintage Wine'

*** 'Starfire'
** ' Kirchenfürst' I 'Kirschkönig' I 'Tenor'

*

1957 1961 1996 Cultivars:
++
+-I'
++
+

*
**
***
*

0

**

'Feuerpyramide' I 'Spätrot'
0

zalmkleurig
oranjerood

*** ' Orange ' I ' Windsor'

*

'A.E. Amos' I 'Sir Maleolm Campbell'

* 'A.E. Amos'
0
0

***
0

0

*
*
*
0

*

++

*
0

roze

***

*** 'Bright Eyes ' I ' Elizabeth Arden' I 'Flamingo'

**

'Eva Cullum' I 'Judy' I 'Rijnstroom'
* 'Balmoral' I ' Barnwell' I 'Mies Copijn' I 'Nachodka' I 'Sandringham'
s 'Rosa Spier'

violetblauw

*** ' Düsterlohe'
** 'The King'

*
lilablauw

*** 'Amethyst'

**
*

wit

' Border Gem' I 'Wilhelm Kesselring'
'Lilac Time'
'Blue Boy' I ' Eventide'

0
0

++
++
0

*
**
**

'Europa' I 'Fujiyama' I 'Pax'
'Katherine' I 'Kirmesländler' I ' Rembrandt'
s 'Graf Zeppelin' I ' Lavendelwolke' I 'Mia Ruys '

0
0
0

***
+
++
++
+

0

*
*
*

*** 'David' I 'White Admiral'

**
*

0

***
+

++
++

*
*

++

**

***
0

**
**
0

*
*
***
0

**
KEURINGSRAPPPORTEN 1957, 1961 EN 1996

++
++

**
*

s
0
0

In het volgende overzicht worden de in (1994, 1995 en) 1996 gekeurde phloxen vergeleken met de
keuringsresultaten in 1957 en 1961. Deze resultaten zijn in een aantal gevallen sterk afwijkend van
elkaar. De cultivars waarbij geen sterren of plussen zijn vermeld, werden in die jaren niet gekeurd en
worden daarom niet in dit rapport vermeld. Een deel van de nu gekeurde cultivars is pas na 1961
ontstaan.
De in 1957 positief gewaardeerde cultivars zijn met een+ vermeld. De met++ vermelde cultivars
behoorden toentertijd tot het goede handelssortiment De namen van deze cultivars zijn in het rapport
van 1957 onderstreept en in het hier onderstaande overzicht met++ weergegeven.

0
0

0

**
++

*

1957 1961 1996 Cultivars:

0
0

'Aida'
'Alb. Leo Schlageter'
'Amethyst'
'Antoinette Six'
' Balmoral'
'Barnwell'
'Blue Boy'
' Blue lee'
' Border Gem'
' Bright Blue'
' Bright Eyes '
' Brodesen'
' Bühne'
'Carol. van den Berg'
'Cecil Hanbury'
'Cinderella'
'David'
'Dresden China'
'Düsterlohe'
'Eclaireur'
'Elizabeth Arden'
'Erntefeuer'
'Europa'
' Eva Cullum'
' Eva Foerster'
' Eventide'
' Feuerpyramide'
' Flamingo'
' Frau A.von Mauthner'
' Fujiyama'
' Graf Zeppelin'
' Hauptmann Köhl'
' Hochgesang'
' Imta'
' Iris'
' Judy'
'Juliglut'
' Karneliuk'

++
0

+
++
+
++

+

*
0

*
**
*

*
**
*
**
s

**
s

*
0

*
**
**
*

*
*
***
*
**
0
0
0
0

++
++

*
*

*
**
s
0
0

0

++

*

*

0

0
0

0

++
+

**

*
*
***

+
+

*

**
**

0

0

0

s
0

+
++
+

**
*
*
**

***

*
*
***

'Katherine'
' Kirchenfürst'
'Kirmes ländler'
' Kirschkönig'
'Lavendelwolke'
' Lilac Time'
' Mia Ruys'
,
' Mies Copijn
' Mrs M. van Hoboken'
'Nachodka'
'Neubert'
'Orange'
' Otley Purple'
' Pax'
'P.D. Williams'
'Pünktchen'
'Purpurmantel'
'Redivivus'
'Rembrandt'
' Rijnstroom'
'Rosa Spier'
'Roter Riese'
' San Antonio'
' Sandringham'
' Schneerausch'
' Septemberglut'
'Sir Male. Campbell'
' Spätrot'
'Starfire'
'Taras Suecenko'
' Tenor'
'The King'
' Viking'
' Vintage Wine'
'Violetta Gloriosa'
'White Admiral'
'Wilh. Kesselring'
'William Ramsay'
'Windsor'
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SUMMARY
In 1993 and 1994 at the request of the KVBC (Royal Boskoop Horticultural Society) a collection of Phlox
(Paniculata Group) was brought tagether at a nursery and its omamental value assessed as wel! as its utility
value inthegarden in the years 1994 up to and including 1996.
From about 100 cultivars 45 were positively assessed. A total of29 can be discarded from the assortment, either
because their colours resembie too closely those of other cultivars or else they grow very poorly or are too
susceptible to disease. Of another 45 cultivars, nothing could be said, because some of the older ones were not
available at planting time and the newer ones were too recently in cultivation in the Netherlands, therefore
insufficient experience was available. A number of herbaceous plant growers and experts from the Netherlands
and abroad have contributed to this report by judging the plants in the field or by offering very useful
information about the assortment. It is a pity, that a number of the older firms don' t exist any Jonger for they
probably could have been of great help in supplying information. The flower colours were determined on a
sunny day and are mentioned in this article. Interestingly it was noticed that all plants with flowers possessing a
so-called "eye" had colours in the same range of the colour chart the Red Purple-Group.
The species is native to North-America. Via England and France it was spread over Europe. In the Netherlands
also some cultivars were raised and in Russia some plants of less height were developed.
Usually the cultivars are propagated by root cuttings, sametimes the plants are divided or propagated by tip
cuttings. The plantscan suffer seriously from mildew, which however is easily controlled by a sulphur spray.
They can also be attacked by nematodes in which case the plants must be destroyed. The nematodes can be
controlled with a hot water treatment.

Stachyurus praecox 'Petra'

Phlox paniculata is a herbaceous perennial with upright sterns 50-150(-200) cm high, and oval-oblong
decussate leaves. The flowers of2-2.5(-3) cm across are arranged in large panicles. The ilowering time is from
(June-)July-September. Growers have developed cultivars with brilliant colours. Because of hybridisation the
cultivars are presently classified in the Phlox Paniculata Group including those which are most probably pure
selections.

A short description is given of the positively assessed Phlox cultivars:
fl. = flowers; ilowering time, June-July = 6-7 = early; July-August = 7-8 = mid; August-September= 8-9 =late;
h = height; 50-70 cm= low; 70-100 cm= medium; 100-150 cm= tal!.

*
***
*
*
*
*
***
***
***
***
**
**
*
*
***
**

' A.E.Amos' - fl. scarlet-red to salmon-coloured orange-red, with somewhat darker eye, 7-8 ; h. medium.
'Amethyst' - fl. soft lilac-blue with darker heart, 7-8 ; h. medium; used in mixed bouquets.
' Balmoral' - fl. amarant-pink to lilac-pink, 8-9; h. medium.
' Barnwell' - fl. dark pink, 7-8; h. low to medium.
' Blue Boy' - fl. lilac-blue with white eye, 7-8; h. medium.
' Border Gem' - fl. deep violet, 7-8 ; h. medium.
'Bright Eyes ' - fl. light pink, 7-8; h. medium; good for cutting.
'David' - fl . pure white, 8-9; h. tal!.
' Düsterlohe' - fl. deep violet, 6-7 ; h. tal!.
' Elizabeth Arden' - fl. soft lilac-pink with somewhat darker eye, 7-8; h. medium to tal!.
'Europa' - fl. white with carmine-red eye, 7-8 ; h. medium.
'Eva Cullum' - fl. pink with red eye, 8-9; h. medium.
' Eventide' - fl. lilac-blue, 8-9; h. tal!.
'Feuerpyramide' - fl. orange-red with purplish-red heart, 6-7( -8); h. medium.
' Flamingo' - fl. pink with dark eye, 7-8 ; h. medium.
'Fujiyama' - fl. pure white, smal! panicle, 8-9; h. medium.
s 'Graf Zeppelin' - fl. white with red eye, 7-8(-9); h. medium.
** 'Judy' - fl. pink, in large panicles, 7-8; h. medium.
* 'Katherine' - fl. light lilac with white heart, 7-8(-9); h. medium.
** ' Kirchenfürst" - fl. violet-red, 7-8; h. medium.
* ' Kirmesländler' - fl. white with red eye, 8-9; h. tal!.
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**

'Kirschkönig' - fl. light carmine-red with dark eye, 7-8 ; h. medium.
s 'Lavendelwolke' - fl. very light lilac-blue with somewhat darker eye, 7-8 ; h. tal! .
** ' Lilac Time' - fl. light lilac-blue with light eye, 7-8 ; h. medium.
s ' Mia Ruys' - fl . pure white, 6-7 ; h. low.
* '.Mies Copijn' - fl. light pink with purplish-red eye, 7-8 ; h. low to medium.
* ' Nachodka' - fl. light lilac-pink with white mid, 8-9; h. medium; introduced from Russia.
* ' Neubert' - fl. dark red, 7-8; h. medium to tal!.
*** 'Orange' - fl . orange-red with dark heart, 8-9; h. low to medium.
* ' Otley Purple' - fl. purplish-red, 7-8; h. low to medium.
** 'Pax' -ft. white, 7-8 ; h.low.
* ' Rembrandt ' - fl . white, 7-8; h. medium.
** ' Rijnstroom ' - fl. pink, 7-8(-9); h. medium.
s ' Rosa Spier' - fl . soft pink with darker heart, 7-8; h. tal! .
* 'Sandringham' - fl . soft pink with purplish-red heart, 7-8; h. low to medium.
* 'Sir Maleolm Campbell' - fl . orange-red with dark eye, 7-8 ; h. tal!.
* 'Spätrot' - fl. carmine-red, 8-9; h. medium.
*** 'Starfire' - fl . clear red, in large panicles, 7-8 ; h. medium.
** 'Tenor' - fl. light red with somewhat darker eye, 6-7; h. medium.
** ' The King ' - fl. purplish-blue, 7-8; h. medium.
s ' Vintage Wine' - fl. clear purplish-red, 7-8; h. medium.
*** ' White Admiral ' - fl . white, 7-8; h. medium to tall.
* 'Wilhelm Kesselring ' - fl . purplish-blue with white eye, 7-8; h. low.
* ' William Ramsay' - fl. purplish-red to orange-red, 7-8(-9); h. medium.
*** ' Windsor' - fl. salmon-coloured, in large panicles, 7-8; h. medium to tal!.

/

ZUSAMMENFASSUNG
Erica camea 'Winterfreude'

In den Jahren 1993 und 1994 wurden auf Antrag der Königlichen Vereinigung Boskooper Kulturen PhloxSorten der Paniculata-Gruppe zusammengetragen, in einer Baumschule gepflanzt und in den J ahren 1994 bis zu
1996 auf ihren Zier- und Gebrauchswert beurteilt.
Von den etwa 100 Sorten wurden 45 positiv bewertet. 29 Sorten können aus dem Sortiment eliminiert werden,
wei! ihre Blütenfarben zu ähnlich sind, wei! sie zu schlecht wachsen oder zu anfällig gegenüber Krankheiten
sind.
Von 45 Sorten kann noch nichts mitgeteilt werden, wei! etliche ältere Sorten nicht mit berücksichtigt worden
sind und neuere Sorten in den Nieder1anden noch nicht lange genug in Ku1tur sind und deshalb noch zu wenige
Erfahrungen vorliegen.
Mehrere in- und ausländischer Staudenzüchter und Experten haben an diesem Bericht als Korrespondenten
oder Informanten beigetragen. Es ist bedauerlich, daB einige ältere Firmen nicht mehr existieren. Deshalb
konnten Informationen über ältere Sortimente nicht mehr genutzt werden.
Die Farbmessungen an den Blüten wurden bei sonnigem Wetter vorgenommen und in diesen Werten hier
wiedergegeben. Auffallend ist, daB die Beurteilung blühender Pflanzen "mit dem Au ge" stets mit 2 Farben aus
dem Farbspektrum Rot-Purpur auskam.
Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Art(en) wurden über England und Frankreich in Europa
verbreitet. Auch in den Niederlanden sind Sorten gezüchtet worden. Aus RuBland stammen einige niedrig
bleibende Sorten.
Phlox-Sorten werden durch Wurzelschnittlinge, Teilung oder krautige Kopfstecklinge vermehrt. Phlox-Sorten
sind anfallig gegenüber den Befall mit Mehltau, sie werden deshalb varbeugend mit Schwefelmittel behandelt.
Durch Nematoden befallene Pflanzen müssen unbedingt vernichtet werden. Nematoden lassen sich durch eine
Warmwasserbehandlung bekämpfen.
Phlox paniculata-Sorten sind Stauden, die mit ihren aufrechten Sprossen Höhen von 50-100(-200) cm
erreichen können. Die oval-lanzettlichen Blätter stehen kreuzweise gegenständig. Die 2-2.5(-3) cm breiten
Blüten stehen in etwa groBen, endständigen Dolden zusammen. Die Blütezeit dauert von Juni-(Juli) bis
September. Einige Sorten warten mit leuchtenden Blütenfarben auf.
Die positiv bewerteten Phlox-Sorten werden nachfolgend kurz beschrieben:
Bl. = Blüten; 6-7 (Juni-Juli) frühe Blütezeit; 7-8 (Juli-August) mittelfrühe Blütezeit und 7-8 (AugustSeptember) späte Blütezeit; Wuchshöhe: niedrig 50-70 cm; halbhoch = 70-100 cm und hoch = 100-150 cm.
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'A.E. Amos' - BI. scharlachrot bis lachsfarben orangerot mit etwas dunklerem Auge, 7-8; halbhoch.
'Amethyst' - BI. heli lilablau mit dunklerem Auge, 7-8; halbhoch.
'Balmoral' - BI. amarantrosa bis lilarosa, 8-9; halbhoch.
'Barnwell' - BI. dunkelrosa, 7-8; niedrich(-halbhoch).
'Blue Boy' - BI. lilablau mit weiBer Mitte, 7-8; halbhoch.
'Border Gem' -BI. dunkelviolett, 7-8; halbhoch.
'Bright Eyes' - BI. hellrosa, 7-8; halbhoch.
'David' - BI. reinweiB, 8-9; hoch.
' Düsterlohe' - BI. tiefviolett, 6-7; hoch.
'Elizabeth Arden' -BI. helllilarosa mit dunklerem Auge, 7-8; halbhoch(-hoch).
'Europa' -BI. weill mit karminrotem Auge, 7-8; halbhoch.
' Eva Cullum' -BI. rosa mit rotem Auge, 8-9; halbhoch.
' Eventide' - BI. lilablau, 8-9; hoch.
' Feuerpyramide' -BI. orangerot mit purpurrotem Auge, 6-7(-8); albhoch.
'Flamingo' - BI. rosa mit dunklerem Auge, 7-8; halbhoch.
'Fujiyama' - BI. reinweiB, in kleinen Dolden, 8-9; halbhoch.
'Graf Zeppelin' -BI. weiB mit rotem Auge, 7-8(-9); halbhoch.
'Judy' -BI. rosa, in groBen Dolden, 7-8; halbhoch.
' Katherine' - BI. helilila mit weiBem Auge, 7-8(-9); halbhoch.
' Kirchenfürst' - BI. violettrot, 7-8; halbhoch.
' Kirmesländler' -BI. weiB mit rotem Auge, 8-9; hoch.
'Kirschkönig' -BI. heli karminrot mit dunklerem Auge, 7-8; halbhoch.
'Lavendelwolke' -BI. sehr heli lilablau mit etwas dunklerem Auge, 7-8; hoch.
'Lilac Time' - BI. helllilablau mit hellem Auge, 7-8; halbhoch.
'Mia Ruys' -BI. reinweiB, 6-7; niedrig.
'Mies Copijn' -BI. hellrosa mit purpurrotem Auge, 7-8; niedrig(-halbhoch).
'Nachodka' - BI. heli lilarosa mit weiBer Mitte, 8-9; halbhoch; rusische Sorte.
'Neubert' -BI. dunkelrot, 7-8; halbhoch(-hoch).
'Orange' -BI. orangerot mit dunklerem Auge, 8-9; niedrig(-halbhoch).
' Otley Purple' - BI. purpurrot, 7-8; niedrig(-halbhoch).
'Pax' -BI. weiB, 7-8; niedrig.
'Rembrandt' -BI. weiB, 7-8; halbhoch.
'Rijnstroom' - BI. rosa, 7-8(-9); halbhoch.
'Rosa Spier' - BI. hellrosa mit dunklerem Auge, 7-8; hoch.
'Sandringham' -BI. zartrosa mit purpurrotem Auge, 7-8; niedrig(-halbhoch).
'Sir Maleolm Campbell' -BI. orangerot mit dunklerem Auge, 7-8; hoch.
'Spätrot' -BI. karminrot, 8-9; halbhoch.
'Starfire' -BI. hellrot, in groBen Dolden, 7-8; halbhoch.
'Tenor' - BI. helirot mit etwas dunklerem Auge, 6-7; halbhoch.
'The King' - BI. violettblau, 7-8; halbhoch.
'Vintage Wine' - BI. heli purpurrot, 7-8; halbhoch.
'White Admiral' -BI. weiB, 7-8; halbhoch(-hoch).
'Wilhelm Kesselring' -BI. violettblau mit weiBem Auge, 7-8; niedrig.
'William Ramsay' -BI. purpur-bis orangerot, 7-8(-9); halbhoch.
'Windsor' -BI. lachsfarben, in groBen Dolden, 7-8; halbhoch(-hoch).
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