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Een van de geslachten waar niet direct aan wordt gedacht, als het gaat om winterbloeiende gewassen,
is Stachyurus . Deze tamelijk onbekende plant kan in de toekomst tot het standaardsortiment
boomkwekerijgewassen behoren. Er is een toenemende vraag naar een breder sortiment met andere
sierwaarden dan bloei in het voorjaar of de zomer; Stachyurus past hier zeer goed in.
SYSTEMATIEK

Stachyurus is een klein geslacht, dat in de familie van de Stachyuraceae is geplaatst. Over de
classificatie van deze familie zijn de systematici het niet geheel eens, maar nadat de Stachyuraceae
voorheen bij de Theaceae waren ondergebracht, wordt de familie nu als op zichzelf staand
beschouwd binnen de orde van de Violales. Ook worden argumenten voor verwantschap met de
Flacourtiaceae aangevoerd.
Stachyurus bevat acht tot tien soorten, afhankelijk van de interpretatie, die de verschillende
systematici hanteren. In Nederland zijn drie soorten in cultuur. Naast S. chinensis en S. praecox,
wordt ook S. himalaicus op zeer beperkte schaal gekweekt. Over de kenmerken van de laatstgenoemde soort bestaat enige verwarring, hierover meer bij de soortsbeschrijving.
MORFOLOGIE

De tot Stachyurus behorende soorten zijn eenhuizige bladverliezende of groenblijvende struiken tot
kleine bomen met verspreide bladstand. De enkelvoudige bladeren hebben gewoonlijk een gezaagde
bladrand. De bloeiwijze is een okselstandige, hangende tros, die bestaat uit een aantal bloemen. Ze
worden in het najaar gevormd. De afzonderlijke bloemen en vooral de vruchten zijn zeer kort
gesteeld. Hieruit blijkt, dat - morfologisch gezien - de bloemen in een tros en dus niet in een aar
bijeen staan. (De Nederlandse naam staartaar is daarom feitelijk onjuist). De planten bloeien
gewoonlijk vóór of soms ook tijdens het uitlopen van het blad. De bloemkleur is in de regel
groengeel tot geel, zelden wit of purperrood. De bloemen zijn gewoonlijk tweeslachtig en hebben
vier kelkbladen en vier of vijf kroonbladen, vier in de lengte gedeelde meeldraden en een bovenstandig vruchtbeginsel, bestaande uit vier vruchtbladen. De vrucht is een vierhokkige droge,
leerachtige bes.
Het verspreidingsgebied van Stachyurus beperkt zich tot Centraal- en Oost-Azië (Nepal, China,
Taiwan en Japan).
CULTUUR EN GEBRUIKSWAARDE

Met Stachyurus zijn in cultuur weinig problemen. De plant groeit het beste op zure gronden en zal op
kalkrijke bodem minder goed gedijen. Zoals andere gewassen, die vrij vroeg uitlopen is ook
Stachyurus enigszins gevoelig voor nachtvorst. Het jonge blad bevriest bij een gemiddelde nachtvorst, maar de plant zal zich vrijwel zeker herstellen.
Tijdens de opkweek van Stachyurus zijn er weinig of geen problemen. De planten zijn eenvoudig
door middel van stekken te vermeerderen. Dit kan zowel in februari (zg. winterstek) als in juli. De
soorten kunnen ook door middel van zaaien worden vermeerderd, maar dit is niet aan te bevelen
gezien de variatie in bloemkleur, die voor kan komen.
Jonge planten kunnen gedurende de winter behoorlijk invriezen. Het is dus zaak om deze in een
tunnel of koude kas te overwinteren. Wanneer twee- of driejarige planten eenmaal zijn uitgeplant, is
dit gevaar minder groot. De bekendste twee soorten, S. chinensis en S. praecox en hun cultivars
(uitgezonderd var. matsuzakii) zijn in Nederland voldoende winterhard. Met de andere soorten is in
West-Europa nog onvoldoende ervaring opgedaan. Gezien de natuurlijke verspreiding - deze
soorten komen alle voor in de provincies Guizhou (Kweichow), Sichuan (Szechuan) en Yunnan in
Zuidwest-China- is de winterhardheid waarschijnlijk net niet voldoende voor Nederland, zeker niet
in strenge winters. De winterhardheid hangt overigens af van de hoogte waarop ze in het natuurlijke
verspreidingsgebied groeien. In Engeland heeft men de ervaring metS. himalaicus, dat deze slechts
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in de mildere regio's van het land een winter kan overleven.
De groeikracht en het regeneratievermogen van Stachyurus zijn enorm. Hoewel oude struiken
dikwijls zeer rijk bloeien, kunnen deze rigoureus worden gesnoeid. Na het snoeien zal de plant
stevige nieuwe scheuten produceren, die in één seizoen meer dan 1.5 m hoog kunnen worden!
Er zijn weinig ziekten of plagen waarvoor Stachyurus gevoelig is. Voor veel voorkomende ziekten
en plagen, zoals bladvlekkenziekte, meeldauw, roest en Verticillium hoeft niet te worden gevreesd.
Ook bladluizen worden op Stachyurus niet of weinig waargenomen.
De gebruikswaarde van Stachyurus ligt vooral in het gebruik in tuin en park, maar ook in het
openbaar groen kan deze struik worden geplant. Aangezien Stachyurus relatief eenvoudig door
middel van winter- of zomerstek kan worden vermeerderd, zijn deze niet extreem duur in aanschaf.
Ondanks het grote regeneratievermogen is deze struik niet bestand tegen het herhaaldelijk afbreken
van takken, zoals dit op sommige plaatsen in het openbaar groen gebeurt. Wanneer Stachyurus in het
openbaar groen wordt geplant, verdient het de voorkeur deze op enige afstand van wegen en paden te
plaatsen.
Door de zeer vroege bloei, die tussen de bloei van Harnamelis en de meeste voorjaarsbloeiers-zoals
Forsythia - valt, vult Stachyurus een periode op waarin geen struiken bloeien met gele bloemen.
Wanneer Stachyurus achter lagere struiken in de tuin wordt geplant, kan deze in de zomer als groene
achtergrond dienen.

SORTIMENT
Stachyurus brachystachyus - zie Staebyurus ebioensis var. braebystaebyus

Staebyurus ebioensis FRANCH. - China
syn. Stachyurus duclouxii PITARD EX CHUNG
Stachyurus praecox DIELS
Stachyurus sinensis HoRT.
Dit is een van de twee soorten, die in de cultuur van betekenis zijn. De naam wordt soms foutief
gespeld als S. sinensis. Deze uit China afkomstige struik wordt vaak verward met de (in naam)
bekendere S. praecox. Wanneer de twee soorten met elkaar worden vergeleken, vallen er enkele
verschillen op. Tijdens de bloei is te zien dat de stijl van de bloemen vanS. chinensis even lang of iets
langer is dan de kroonbladen. Bij S. praecox is deze korter. Ook de plotseling toegespitste bladeren
vormen een duidelijk kenmerk ten opzichte van de lang toegespitste bladeren van S. praecox.
Bovendien bloeit S. chinensis in de regel een tot twee weken later danS. praecox. De bloemen vanS.
chinensis zijn vrijwel altijd groengeel, dit in tegenstelling tot S. praecox, waarvan de bloemen
minder groen zijn. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de bloemkleur van laatstgenoemde soort
variabel is.
Deze soort groeit van nature in een landklimaat, wat zijn weerslag vindt in de winterhardheid. Uit
ervaring in de kwekerijen is bekend, dat S. chinensis beter afhardt dan S. praecox, die van nature
voorkomt in Japan. De jonge twijgen van S. chinensis sterven veel minder snel in na een koude
winter.
Stachyurus chinensis wordt op den duur een iets afgeplatte struik van ongeveer 3.5-4 m hoog; in het
natuurlijk verspreidingsgebied wordt de plant meestal iets groter. De jonge twijgen zijn purperkleurig, zelden bruin of groen. De bladeren zijn ovaal tot ovaal-langwerpig, 5-15 cm lang en opvallend
plotseling toegespitst. De bladrand is gekarteld, terwijl de bladvoet afgerond of enigszins hartvormig is. De trossen hebben een lengte van 5-11(-23) cm en bevatten 20-35(-60) bloemen. De
afzonderlijke bloemen zijn 8 mm lang en 4-6 mm in doorsnede. Deze zijn vrijwel altijd zacht
groengeel (zelden geel). De stijl is even lang of iets langer dan de kroonbladen. De vruchten zijn
donkergroen en 6 mm groot.
S. chinensis is een bijzonder mooie soort, die opvalt vanwege de mooi gevormde en tamelijk lange
tot lange bloemtrossen. Ondanks dat de afzonderlijke bloemen iets kleiner zijn dan die van de andere
soorten en cultivars, blijft deze struik zeer aanbevelenswaardig.
In "Sylva Sinica" worden twee variëteiten van deze soort genoemd, te weten S. chinensis var.
cuspidatus LI en S. chinensis var. latus Lr. Eerstgenoemde zou verschillen vanwege de nog
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duidelijker toeg~spitste bladtop, terwijl var. latus een bladtop .heef~, die .uitge:an~~toegespitst is.
Waarom deze variëteiten deze status hebben is de auteur van dit artikelmet dmdehjk. Voor zover
bekend is Li de enige auteur, die deze variëteiten onderscheidt.

Staehyurus ebioensis var. braebystaebyus C.Y. Wu & S.K. CHEN
syn. Stachyurus brachystachyus (C.Y. Wu & S.K. CHEN) Y.C. TANG & Y.L. CAo
Deze variëteit wordt door Wu & Chen in een studie over Stachyurus ( 1981) onderscheiden. De plant
wijkt af door de kortere trossen. Evenals d~. o~?er .s. chinensis. g~noemde variëte.i.ten lijkt d~ze
onderscheiding overbodig. Ze vallen waarschiJnliJk bmnen de variatie van de natuurliJke populaties
binnen de soort.

Staebyurus ebioensis 'Celina' (L.A. Terlouw, Leusden, Neder!., 1990)- zie kleurenfoto blz. 125
De moederplant van ' Celina' is een uit zaad gekweekte kloon van Stachyurus chinensi~ . Deze staat
in Arboretum "Hemelrijk" te Essen, België. Kweker Terlouw merkte de plant op toen hiJ op bezoek
was bij familie De Belder en deze daar zag bloeien. Hij kreeg toestemming de plant te vermeerderen,
te benamen en in de handel te brengen.
..
'Celina' is een forse struik tot 4 m hoog. De twijgen en bladeren zijn als die van de soort, waarbiJ
moet worden opgemerkt, dat oudere twijgen iets meer roodbruin van kleur zijn.
Het opvallendste kenmerk zijn de zeer lange, (10-)12-18(-2~) cm lange trossen. Deze bevatte.n
(20-)30-45( -60) afzonderlijke bloemen, 8 mm lang en 4-6 mmm doorsnede. Evenals van de soort IS
de kleur zacht groengeel (RHS CC 1C/154D). De langste trossen bevinden zich in de regel ~an het
begin van de twijg, meer naar het eind van de twijg worden deze korter (3-10 cm, be;;taande mt 5-10
bloemen). Een goede eigenschap is dat ook oudere planten lange tross~n producere~. Een ~ndere
goede eigenschap van 'Celina' is dat er bloemen worden gevormd op eenJang hout. Dit houdt m, ~~t
er ook in het voorjaar na rigoureuze snoei bloemen kunnen worden verwacht. De trossen. ZIJn
weliswaar niet zo lang als die op de tweejarige twijgen, maar de meeste andere Stachyurus-cult1vars
bloeien niet op eenjarige hout.
.
'Celina' is een goede aanwinst in het relatief kleine Stachyurus-sort1ment.

Staebyurus ebioensis 'Joy Forever' (L.A. Terlouw, Leusden, Nederland, 1995)
Deze nieuwe cultivar valt op door het bonte blad. De basiskleur is donkergroen met soms enkele
geelgroene vlekken en een helder groengele rand.
.
Deze bontbladige plant ontstond toen een zomerstek m plaats van n~:ma~l groene, ge~lgerande
bladeren produceerde. De plant groeit minder krachtig dan de soort en hjkt met ~f nauweh~ks last te
hebben van terugslag. De originele plant van 'Joy Forever' heeft tot nu toe met gebloeid.

Staebyurus ebioensis 'Magpie' (Hillier Nurseries Ltd., Winchester, Engeland, 1948)
'Magpie' werd omstreeks 1945 in de kwekerij van Hiliier ontdekt ~n nadat men deze kloon .enige
jaren had waargenomen, werd deze in 1948 op ~e.markt gebra~ht. B1~nen he~ S~achyurus-sortime.nt
is het een opvallende plant; het is een van de we1mge bontbladige cultivars, d1e mEuropa be.~end IS.
' Magpie' is een opgaande struik, die veel minder fors groeit dan de so?rt. J?e bl~emen, tWIJgen en
bladeren zijn hetzelfde als die vanS. chinensis, maar de bladra~den ZIJn cremew1t. !Je breedte .van
deze rand kan per blad sterk verschillen. De randen van het Jonge blad kunnen m het ~oorpar
prachtig lichtroze zijn getint. Het komt regelmatig ~oor, dat er scheu~en worden gevormd, die alleen
geheel crèmewitte bladeren bezitten. Deze zullen m de regel spoedig afsterven door het ontbreken
van chlorofyl.
.
Omdat 'Magpie' bontbladig is, groeit de plant duidelijk ~~~er dan de andere cult~vars van S.
chinensis. Na de winter kan de plant voor een groot deel ZIJn mgestorven. Dit neemt met weg.' dat
deze plant erg opvallend is en bijna het gehele jaar e~? bepaalde sierwaarde heeft. In de late wmter
bloeit de plant en vanaf het voorjaar tot de herfst ZIJn de planten bezet met bonte bladeren.

Stachyurus duclouxii - zie Staebyurus ebioensis
Stachyurus esquirolii - zie Staebyurus yunnanensis
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Stachyurus himalaicus HooK.

F.

& THoMs. Ex BENTH.

syn. Stachyurus sigeyosü MASAMUNE
Dit is een forse struik, die in het natuurlijke verspreidingsgebied kan uitgroeien tot een kleine boom
van 4-5 m ~oog. De jonge twijgen zijn geelgroen tot enigszins purperkleurig, later kleuren deze
(donker)b~um. Het blad is ovaal tot langwerpig-eivormig en 7-15 cm lang en 4-7 cm breed. De
bladvoet IS afgerond. tot wigvormig, terwijl de bladtop lang is toegespitst. De bladrand is fijn
gezaagd. In streken m Europa, waar het milder is dan in Nederland, is S. himalaicus meestal
half-bladverliezend.
De bloemen bevinden zich in trossen met een lengte van 7-10 cm. Er kunnen zich tot 30 bloemen aan
een tr.os on~~ikkele~: J?e afzonderlijke bloemen zijn 7 mm lang en 4-6 mm in doorsnede. Evenals bij
S. chmens1s IS de stiJl Iets langer dan de kroonbladen. De bloemkleur is variabel. Hoewel er in de
meeste literatuur alleen sprake is van crèmekleurige tot groengele bloemen, wordt deze soort in
~nder~ werken beschreven met wijnrode tot paarsrode bloemen. Ook de grootte van het blad varieert
m de literatuur van 6-23 cm en de lengte van de trossen loopt uiteen van 3-11 cm. De vruchten zijn
ron~ tot ovaal, circa 8 mm in doorsnede en kortgesteeld (3 mm).
Gezien deze morfologische onduidelijkheden is het in de toekomst niet ondenkbaar dat er aan de
status van S. himalaicus als soort zal worden getornd.
'
~et natuurlijke verspre!?ingsgebied strekt. zich uit van Centraal-Nepal tot West-China (Yunnan,
Sichuan en het westeliJk deel van Hubei). In de literatuur wordt ook melding gemaakt van
vindplaatsen in Taiwan.
S. hin:alaicus is in Nederland .niet goed winterhard. In strenge winters kan deze plant doodvriezen.
Ook m rrulde Ned~rlandse wmters kunnen takken terugvriezen. In tegenstelling tot de andere in
N_ederland aanwezrge soorten en cultivars bloeit deze soort pas in april, net vóór of tijdens het
Uitlopen van het blad.
Stac~yurus himalaicus is de meest tot d~.verbeelding sprekende soort van het geslacht. Op enkele
f~to s ~eeft .~e auteur ~en opvallend WIJnrode tot purperrode kleur gezien. De bloemen van S.
h1ma~azcus ZIJn zeer vanabel van kleur; deze kan variëren van crème tot groengeel en roodachtig. Als
substituut wordt veelal S. praecox 'Rubriflorus' genoemd, maar wanneer er een goede kloon met
rode bloemen vanS. himalaicus in omloop zou zijn, is deze qua bloemkleur te prefereren boven de
eerder genoemde S. praecox ' Rubriflorus', hoewel deze laatste beter tegen vorst kan.
Stachyurus japonicus - zie Stachyurus praecox
Stachyurus lancifolius - zie Stachyurus praecox var. matsuzakii
Stachyurus leucotrichus - zie Stachyurus praecox var. Ieucotrichus
Stachyurus fittoralis - zie Stachyurus praecox var. matsuzakii
Stachyurus matsuzakü- zie Stachyurus praecox var. matsuzakii

Stachyurus obovatus (REHo.) HANo.-MAZz.
syn. Stachyurus yunnanensis var. obovatus REHD.
S. obovatus is een groe~blij.~ende stru·i·k tot 2-3 m hoog. De jonge twijgen zijn purperkleurig groen,
lat~r g.~elgroen tot. brumgnJs. De tWIJgen hebben opvallend langgerekte lenticellen, hetgeen een
dmdeliJ~ kenmerk IS va~ deze: ni~~ in Nederland in cultuur voorkomende soort. De groenblijvende,
leerachtige bladeren ZIJn durdelijk omgekeerd-eivormig (zelden omgekeerd-lancetvormig) van
vorm, 7-9 cm lang en 1.8-3 cm breed. De bovenzijde van het blad is diepgroen en de onderzijde
bleekwoen. D.e bladtop is lang toegespitst, terwijl de bladvoet wigvormig is. De bladrand is gezaagd,
~~t mtzondenng van het onderste gedeelte van de bladschijf en de uiterste top die gaafrandig tot fijn
~I)n. getand. De. ?loei wijzen zijn korte, circa 1.5-2 cm lange trossen met 4-7 bloemen. De afzonderlijke bloemen ZIJn 5 mm groot en groenwit tot groengeel. De vruchten zijn 6 mm in doorsnede, bijna
rond en kort gesteeld (2-3 mm).
W.~: F~ng onderscheidt in zijn "Icones Plantarum Omeiensium" S. obovatus als soort in plaats van
varreteit van ~· yun':anensis. De belangrijkste redenen, die hij hiervoor aanvoert, zijn de duidelijk
omgekeerd-eivorrruge bladeren en de korte armbloemige bloeiwijzen. Hoewel de meeste vind132

plaatsen in Yunnan zijn, wordt deze soort ook noordelijker (op de Emei Shan in Sichuan) aangetroffen. S. obovatus komt daar vrij algemeen voor op hoogten tussen 500 en 1600 m. Gezien de
klimaatsomstandigheden op de natuurlijke standplaatsen in het verspreidingsgebied lijkt deze soort
voor Nederland twijfelachtig winterhard.
Het-is niet waarschijnlijk, mede vanwege de twijfelachtige winterhardheid, dat deze soort voor de
sierteelt enige waarde zal hebben.
Stachyurus ovalifolius - zie Stachyurus praecox var. matsuzakii
Stachyurus praecox DIELS - zie Stachyurus ebioensis

Stachyurus praecox SIEB. & Zucc. - zie kleurenfoto blz. 125
syn. Stachyurus japonicus STEUD.
De meest gekweekte soort is ongetwijfeld S. praecox. Meestal wordt deze soort uit zaad gekweekt.
Daardoor kunnen de planten vrij variabel zijn, met name in de bloemkleur. Deze varieert van
crèmegeel tot zachtgeeL Als het gaat om de bloemkleur, is het beter een goede kloon of al bestaande
cultivars te kweken en deze door middel van stek te vermeerderen.
Zoals al beschreven, wordt deze soort veelal metS. chinensis vergeleken en zijn niet alle planten in
cultuur soortecht. Toch zijn de soorten zo duidelijk te onderscheiden, dat deze problemen gemakkeIijk kunnen worden opgelost. Hieronder worden de verschillen nog eens naast elkaar gezet:
Stachuyrus chinensis
- Jonge twijgen purperkleurig (zelden bruin
of groen)
- Bladtop opvallend plotseling toegespitst
- Bladrand gekarteld, bladvoet soms
enigszins hartvormig
- Bloemen zacht groengeel (zelden heldergeel)
- Stijl even lang of langer dan de kroonbladen

Stachyurus praecox
- Jonge twijgen roodachtig bruin tot groenig
(zelden purper)
/
- Bladtop lang toegespitst
- Bladrand gezaagd, bladvoet afgerond
- Bloemen crèmegeel tot zachtgeel
- Stijl korter dan de kroonbladen

Stachyurus praecox is een opgaande struik, 3-5 m hoog met enigszins overhangende twijgen. De
jonge twijgen zijn groenig tot roodachtig bruin. Het heldergroene blad is ovaal tot ovaal-langwerpig
en 6-14 cm lang, onderzijde glimmend groen. De bladtop is lang toegespitst en de bladvoet afgerond.
De bladrand is fijn gezaagd. De afzonderlijke bloemen zijn 8 mm lang en 5-7 mm in doorsnede en
bevinden zich in hangende trossen van 4.5-8 cm lengte. Per tros zijn er 10-25 bloemen. De
bloemkleur varieert van crèmegeel tot zachtgeeL De stijl is korter dan de kroonbladen.
In de Japanse literatuur worden diverse variëteiten en forma' s genoemd. In hoeverre deze als
zodanig zullen worden aangehouden, is - gezien de grote variabiliteit van S. praecox - onduidelijk.
Voor de volledigheid worden er hier enkele genoemd:
S. praecox f. bicolor SAKATA- Bloemen enigszins paars. Deze forma werd aangetroffen in het zuiden
van het eiland Kyushu.
S. praecox var. microphyllus NAKAI-Bladeren kleiner dan die van de soort. De plant komt voor op
het hoofdeiland Honshu.
S. praecox var. parvifolius MAKINO EX HARA -Bladeren kleiner dan die van de soort.
S. praecox f. rotundifolius TuYAMA - Bladeren min of meer rond. Deze forma groeit van nature op het
eiland Kyushu.
S. praecox SrEB. & Zucc. uit Japan (aldaar "Kibushi" genoemd) werd als eerste soort van dit geslacht
beschreven in het midden van de 19e eeuw. Er werd lange tijd aangenomen, dat S. praecox ook in
China zou voorkomen. Bij latere studies bleek het onder de naam S. praecox uit China afkomstige
materiaal allemaal S. chinensis of S. himalaicus te zijn. Hierdoor is in Europa en de Verenigde Staten
de verwarring tussen S. praecox en S. chinensis in de kwekerijen waarschijnlijk ontstaan . •.

Stachyurus praecox 'Gracilis'
De cultivar ' Gracilis ' verschilt van de soort omdat de bloemen alleen vrouwelijke voortplantingsorganen bezitten. De bloemen hebben dus geen meeldraden, maar alleen een vruchtbeginsel , stijl en
stempel. Buiten deze eenslachtigheid zijn de verschillen met S. praecox minimaal.
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Stachyurus praecox var. leucotrichus HAYASHI
syn. Stachyurus leucotrichus HoRT.
Stachyurus praecox ' Leucotrichus'
Over deze variëteit, die in Nederland op beperkte schaal in cultuur is, wordt in de literatuur niet veel
vermeld. De plant komt in het wild voor in Japan, in hetzelfde areaal als de soort. De kenmerken van
deze p~ant zijn als die van de soort, maar de plant ontwikkelt zich iets breder. Het belangrijkste
v~rschli met S. praecox zijn de kleinere bloemen, die in kortere trossen bijeen hangen. De trossen
ZIJn 4.5-6 cm lang en bevatten 15-25 afzonderlijke bloemen. Deze zijn circa 7 mm lang en hebben
een doorsnede van 4-6 mm. Overigens moet worden opgemerkt, dat slechts 50-60% van alle
knoppen daadwerkelijk tot bloem uitgroeien.
De naam leucotrichus (= wit behaard) slaat op de beharing van de hoofdnerf aan de onderzijde van
het blad. De bloemen zijn zeer licht crèmegeeL
Deze variëteit wordt wel in Nederland gekweekt, maar is zeker geen topper binnen dit geslacht. De
sierwaarde is minder dan die van andere soorten en cultivars. Het is evenwel voor verzamelaars en
botanici een interessante plant.

Stachyurus praecox 'Marginatus' (Japan)
Deze bontbladige cultivar is waarschijnlijk alleen in Japan bekend. De bladeren zijn geelgerand.
?mdat alle_en Sugim?to ~~ze cultivar op zeer beknopte wijze noemt, is het niet zeker of de plant nog
m cultuur rs. MogeliJk lijkt het blad van deze bonte cultivar veel op de in dit artikel beschreven
nieuwe S. chinensis 'Joy Forever'.
Stachyurus praecox var. matsuzakii (NAKAI) MAK.
syn. Stachyurus lancifolius Komz.
Stachyurus Zittoralis NAKAl
Stachyurus matsuzakii NAKAI
Stachyurus ovalifolius NAKAI
Stachyurus praecox subsp. matsuzakii (NAKAI) SuGIM.
De varië~ei~ matsuzakii (door Sugimoto beschouwd als een ondersoort) komt, in tegenstelling tot de
soort - die m geheel Japan voorkomt - alleen voor in de kustgebieden aan de Grote Oceaan, met als
centrum het Japanse eiland Honshu en als noordelijke grens de 36e breedtegraad.
Dit verschil in natuurlijke standplaats, blijkt eveneens uit de winterhardheid. Tijdens een gemiddelde Nederlandse winter zullen de takken gedeeltelijk insterven (ook de oude). Wanneer de temperatuur beneden -l5°C daalt, kan de plant doodvriezen.
S. praecox var. matsuzakii is in alle delen groter dan de soort. De bladeren zijn aan de bovenzijde
bleekgroen en aan de onderzijde blauwgroen. Deze zijn 13-25 cm lang. Ook de jonge twijgen en
oudere takken zijn dikker en steviger. De bloemen zijn zachtgeel en iets groter dan die van de soort.
De trossen zijn 5-10 cm lang en hebben 15-25 afzonderlijke bloemen. De donkergroene vruchten
zijn 1-1.5 cm groot.
Het is een aanbevelenswaardige plant, ware het niet dat de winterhardheid voor Nederland onvoldoende is. Wanneer men deze plant in Bretagne, Ierland of Zuid-Engeland zou aanplanten, komt
deze veel beter tot wasdom en zal kunnen uitgroeien tot een grote struik (5 m), die ieder voorjaar rijk
zal bloeien.
Opgemerkt dient te worden, dat Sugimoto (in New Keys to Woody Plantsof Japan, 1978) de onder
de synoniemen vermelde S. lancifolius beschouwt als S. praecox subsp.lancifolius (Komz.) SuGIM.;
later (in Wild Flowers of Japan; Woody Plants, 1989) door Sugimoto gepubliceerd als S. praecox
var. lancifolius (Komz.) HARA.
Ook de in Japan voorkomende S. macrocarpus Komz. wordt door Sugimoto als species gehandhaafd, terwijl andere taxonomen deze sterk op S. praecox var. matsuzakii gelijkende plant als een
synoniem van laatstgenoemde beschouwen.

Stachyurus praecox 'Petra' (Fa C. Esveld, Boskoop, Neder!. , 1993)- zie kleurenfoto blz. 125
Deze nieuwe cultivar is een rijkbloeiende kloon, die bovendien een goede, heldergele bloemkleur
heeft. Zoals al eerder vermeld, is het niet raadzaam om S. praecox door middel van zaad te
vermeerderen. Veel beter is het om een kloon met goede eigenschappen vegetatief te vermeerderen.
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'Petra' heeft dergelijke eigenschappen en is derhalve een goede vervanger voor uit zaad vermeerderde planten.
Buiten de verschillen in bloeiwijze zijn de kenmerken van ' Petra' als die van de soort. In Dendraflora
Nr 32 (1995), blz 100, is een uitgebreide beschrijving van deze cultivar opgenomen.

.
Stachyurus praecox 'Rubriflorus' (Japan)
.
. . .
De naam van dezecultivar doet vermoeden, dat het om een roodbloeiende cultrvar gaat. D1t rs met het
geval. Wanneer de bloemen nog in knop zijn is de kleur dof paarsrood. Deze kleur verbleekt sp~edi_g
als de bloemen open gaan en deze zijn dan bleek crèmeroze. Wanneer S. praecox wordt gezaard, rs
het mogelijk om uit het zaaisel een plant te selecteren, die dezelfde bloemkl~ur heeft.
..
De 7-10 cm lange trossen bevatten 10-25 afzonderlijke bloemen. Naar het emde van de tWIJgen
worden de trossen steeds korter. Behalve het kleurverschil zijn de verschillen met S. praecox zeer
klein. Ook het blad en de groeiwijze komen overeen.
Van deze Japanse cultivar zijn meer klonen in cultuur. Diverse S. praecox-klonen met "rode"
bloemen - die uit zaailingen werden geselecteerd - zijn als 'Rubriflorus' verhandeld. Derhalve
kunnen kleine verschillen in bloemkleur en troslengte voorkomen.
Wetende dat de bloemkleur niet rood is, is 'Rubriflorus' een aardige cultivar, vooral voor verzamelaars.
Stachyurus salicifolius FRANCH.
Het blad van deze, in de natuur zeldzame soort is zeer afwijkend van de andere Stachyurus-soorten.
Zoals de naam doet vermoeden (salicifolius = wilgbladig) zijn de bladeren lang en smal van vorm.
Het is een struik van circa 2-3 m hoog. De plant heeft een losse groeiwijze en maakt "slappe" takken.
In de natuur zijn er exemplaren aangetroffen met een bijna kruipende groeiwijze .. De jo_nge tw_ij gen
zijn (geel)groen van kleur, oudere worden (donker)bruin_. De dunne bladeren, dre, pap1erachtrg tot
leerachtig aanvoelen, zijn smal- tot zeer smal-lancetvorrmg, 6-13 cm l~ng en ~.8- 1.2 cm breed_. A_~n
de top zijn de bladeren lang toegespitst, de bladvoet is afgerond tot wrgvor~g. De bladr.~nd rs fiJn
gezaagd. In tegenstelling tot de donkergroene bovenzijde van het blad, rs de onderziJde bleek
purpergroen.
. .
De groenig gele bloemen bevinden zich in trosse~,. die uit de oks~lknoppen van het één- of tweeJarige
hout groeien. Deze zijn 5-7 cm lang, de afzonderhJke bloemen crrca 7 mm groot. De groene vruchten
. .
.
zijn bijna rond en hebben een doorsn~de van 7 ~-.
Deze soort komt van nature voor in Zurdwest-Chma, m de provmcres Gmzhou en Yunnan. Ook op
Emei Shan (Sichuan) is deze plant aangetroffen, op hoogten tussen 1500 en 2100 m. De plant groeit
van nature op licht beschaduwde plaatsen in bossen.
.. .
Hoewel er melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van deze plant in E~ropa (Frar:laïJk), r~_S.
salicifolius in Nederland niet in cultuur. Gezien de afwijkende bladvorm en rmndere groerkracht lijkt
het mogelijk een goede aanvulling van het aanwezige sortiment.
Stachyurus sigeyosii- zie Stachyurus himalaicus
Stachyurus sinensis HoRT. - zie Stachyurus chinensis

Stachyurus yunnanensis FRANCH.
syn. Stachyurus esquirolii H. LÉVL.
Evenals de hierboven beschreven soort komt ook S. ywmanensis voor in de Chinese provincies
Sichuan en Yunnan. Op Emei Shan (Mount Omei), hetgeen waarschijnlijk de meest noordelijke
vindplaats van deze soort is, werd de plant aangetroffen op hoogten tussen 800 en 1800 m.
S. yunnanensis is een grote, opgaande struik tot kleine boom van ~-4 m hoog (som~ 5 m), met ee_n
"losse" habitus. De twijgen zijn purperkleurig groen, later brum tot purperbrum. ~et blad rs
langwerpig tot breed-lancetvormig, 9-13 cm lang en 2.5-4 cm breed en voelt leerachtr? aan. De
bladtop is lang toegespitst, terwijl de bladvoet wigvormig is. De bladrand van de drepgroene
bladeren is gezaagd.
..
..
De bloeiwijzen zijn relatief klein, 3-5 cm lang en ook de afzonderlrJke bloemen ZIJn slechts 5 mm
groot. De kleur van de bloemen is groengeel. . .
.
.
De bloemen van S. yunnanensis en S. obovatus zrJn het rmnst attractief van het hele geslacht. De
bladeren vanS. yunnanensis zijn smaller dan die vanS. salicifolius. Omdat laatstgenoemde soort op
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grotere hoogten is aangetroffen lijkt deze meer geschikt om zich in het Nederlandse klimaat te
kunnen h~ndhaven. ~·. yunnanensis daarentegen zal in Noordwest-Europa waarschijnlijk niet voldoende wmterhard ZIJn.
Door E.H. Wilson w~rd in 19 ~ 0 materiaal verzameld, dat door Rehder werd beschreven als
Stachyurus yunnanensts var. pedtcellatus REHD., deze variëteit zou afwijken van de soort (en ook van
alle andere Stachyurus-soorten) door de duidelijk gesteelde (3-5 mrn) bloemen en vruchten.
Stachyurus yunnanensis var. obovatus - zie Stachyurus obovatus
Tot ~et g~~lacht Sta~hyurus behoren nog enkele obscure soorten. Deze zijn ooit beschreven en op
geldrge WIJZe .gep.~bhceer~.' maar omd~t er nog geen monografie is geschreven, is de status van deze
soorten ondmdehJk. Er Zl}~ echter dne soorten, die vrijwel zeker afwijken van de hierboven al
beschreven soorten. Drt ZIJn:
Stachyurus oblongifolius WANG & TANG
Struik tot 3 m hoog. Bladeren langwerpig tot omgekeerd-eivormig, 4-8 cm lang. Bloemtrossen circa
5 cm lang.
Deze soort werd aangetroffen in de Zuidwest-Chinese provincies Guizhou en Sichuan.
Stachyurus retusus YANG
Deze ~.truik wordt ~irca 3 m hoog. De bladeren van deze soort zijn uitgerand tot afgeplat aan de top
(als biJ Alnus glutmosa).
Stachyurus szechuanensis FANG
Grote struik tot kleine boom, tot 5 m hoog.

Naam

Blad

Bloemgrootte

Bloemkleur

S. chinensis

Ovaal/ovaal-langwerpig,
5- 15 cm, top plotseling
toegespitst.
Als de soort.

Tros 5-1 1 cm, 20-35
bloemen.
Bloem 0.8 x 0.4-0.6 cm.
Tros 10-20(-25) cm, 3550 bloemen.
Bloem 0.8 x 0.7 cm.
Als de soort.

Zacht groengeel,
zelden geel.

Tros 7- 10 cm, tot 30
bloemen.
Bloem 0.7 x 0.4-0.6 cm.

Crème-groengeel,

Tros 1.5-2
bloemen.
Bloem 0.5
Tros 4.5-8
bloemen.
Bloem 0.8

cm, 4-7

Groenwit-groengeel.

cm.
cm, I0-25

Crèmegeel-(zacht)geel.

S. chinensis ' Magpie'

Als de soort, maar

Stachyurus bloeit in het vroege voorjaar en komt thans iets meer in de belangstelling. Waren het eerst
alleen de soorten S. chinensis en S. praecox, door selectie van enkele goed bloeiende cultivars als S.
chinensis 'Celina' en S. praecox ' Petra', is het sortiment enigszins uitgebreid. Deze cultivars zijn qua
sierwaaide te preferen boven van zaad gekweekte planten.
Voorts lijkt het zinvol om enkele van de andere beschreven soorten te introduceren. De introductie
van een roodbloeiende S. himalaicus wordt binnen een aantal jaren verwacht. Ook S. salicifolius zou
een goede aanwinst in het sortiment kunnen zijn. Een probleem van deze twee soorten zal vrijwel
zeker de vorstgevoeligheid zijn. Het is dus zaak om de nieuwe introducties eerst grondig op
winterhardheid te toetsen, alvorens deze op de markt te brengen. Hierbij kan in het wild verzameld
zaad van grote(re) hoogten van grote betekenis zijn.
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SCHEMATISCH OVERZICHT

S. chinensis 'Celina'

TOT SLOT

SvLVA SINICA, Vol. 2, p. 1927-1932, 1985.
THE H ILLIER MANUAL OF TREES & SHRUBS, ed. 6 - David & Charles, London, 704 p., 1994.
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Als de soort.
Als de soort.

crèmewit gerand, iets
S. himalaicus

S. obovatus
S. praecox
S. praecox
var. leucotrichus

roze bij het uitlopen.
Ovaal/langwerpigeivormig, 7- 15 cm x
4-7 cm, top lang
toegespitst.
Omgekeerd-eivormig,

7-9 cm x 1.8-3 cm, top
lang toegespitst.
Ovaal/ovaal-langwerpig,
6- 14 cm, top lang
toegespitst.

minder vaak wijnroodpaarsrood.

x 0.5-0. 7 cm.

Als de soort.

Tros 4.5-6 cm, 15-25
bloemen.
Bloem 0.7 x 0.4-0.6 cm.

Licht crèmegeeL

Als de soort, 13-25 cm.

Tros 5-10 cm, 15-25
bloemen.
Bloem 0.8 x 0.7 cm.
Tros 6-10 cm, tot 35
bloemen.
Bloem 0.8 x 0.7-0.8 cm.
Tros 7- 10 cm, 10-25
bloemen.

Crèmegeel-(zacht)geel.

S. praecox
var. matsuzakii

S. praecox 'Petra'

Als de soort.

S. praecox ' Rubriflorus'

Als de soort.

S. salicifolius

Smal-/zeer smal-lancetvormig, 6- 13 cm x 0.81.2 cm, lang toegespitst.
Langwerpig/breed-lancetvormig, 9- 13 cm x 2.54 cm, lang toegespitst.

S. yunnanensis

(Helder)geel.
In knop dof paarsrood,
bij het openen bleek
Bloem 0.8 x 0.5-0.7 cm. crèmeroze.

Tros 5-7 cm.
Bloem 0.7 cm.

Groengeel.

Tros 3-5 cm.
Bloem 0.5 cm.

Groengeel.

SUMMARY
Stachyurus is a little known shrub. It belongs the smal! family Stachyuraceae. Stachyurus contains 8-10 species
depending upon the interpretation of the systematists. In the Netherlands three species are in cultivation S.
chinensis, S. praecox and to a very limited extent S. himalaicus. There is some confusion regarding the
characteristics of the last named.
They are monoecious, deciduous or evergreen shrubs or small trees with alternate simple leaves with serrated
edge. The inflorescences are axillary, pendulous racemes, which reach full developement in autumn.
Flowers and fruits are short-stalked. Usually the plants flower before and sametimes during leaf-flush. The
colour of the flowers is greenish-yellow to yellow, seldom white or purplish-red. Usually the flowers are
bisexual with four scpals and four or fi ve petals, four stamens and a superior ovary. The fruit is a fourchambered dry, leathery berry. The plant grows best on an acid soil and is somewhat susceptible to night frosts.
The young leaves can freeze but the plant will normally reeover very quickly. It is propagated by winter
(woody) cuttings or summer (leafy) cuttings in July. The speciescan also be increased by seed, but in that case
the resulting seedlings may vary in flower colour. Young plantscan freeze substantially. They need to be kept
over winter in a plastic tunnel. Older plants rarely freeze. S. chinensis and S. praecox and their cultivars are
sufficiently winter hardy in the Netherlands. With the other species too little experience has been gathered in
Western Europe. Given the areas, where these plants originate in the wild, they are not sufficiently winter hardy
in the Netherlands. In England S. himalaicus can only survive in the milder areas.
Their vitality and their regeneration-capacities are enormous. They flower freely and if necessary can be pruned
quite hard to promate strong regrowth. They can be used in gardens and parks as wel! as in public planting. In
spite of their good regeneration-capacities they are not resistent to repeated branch breakage. Therefore, they
need to be plantedat some di stance from roads or paths. Because they flower very earlyin a period in which few
other shrubs with yellow flowers appear, they fill an important gap. Planted bebind lower growing shrubs, they
provide a nice green background during sumrner. The assortment is here described.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die im März blühende Gattung Stachyurus ist als Baumschulptlanze bisher noch recht unbekannt, könnte aber
in Zukunft zum Standardsortiment der Baumschulen gehören.
Die Gattung gehört zur kleinen Familie der Stachyuraceae, sie umfaBt, je nach Auffassung der Botaniker, 8 bis
10 Arten. In der Niederlanden sind drei Arten in Kultur: Stachyurus chinensis, S. praecox und sehr selten auch
die bisher erst unvollständig beschriebene S. himalaicus.
Stachyurus-Arten sind sommer- oder immergrüne Sträucher oder kleine Bäume rnit wechselständigen, einfachen, dünnen, am Rand gesägten Blättern. Die Blüten stehen an den vorjährigen Zweigen in end- oder
achselständigen, starr abwärts gerichteten Trauben, die schon im Vorjahr angelegt werden und nackt überwintern. Die grünlichgelben bis gelben, selten weiBen oder rosa Blüten öffnen sich in der Regel vor der
Laubentfaltung. Die kleinen, gloeieigen Einzelblüten sind zwittrig oder polygam, sie haben 4 Kelch- und 4-5
freie Kronblätter, 4 längsgeteilte StaubgefáBe, einen kurzen Griffel rnit einer vierteiligen Narbe und einen
oberständigen Fruchtknoten. Die Frucht ist eine trockene, ledrige, vielsamige Beere.
Stachyurus-Arten gedeihen gut auf sauren Böden. Sie können unter Spätfrösten leiden, erholen sich nach
Schäden aber wieder rasch. Die Vermehrung erfolgt durch Sommerstecklinge im Juli. Arten können auch durch
Aussaat vermehrt werden, bei ihnen können die Blütenfarben aber variieren. J unge Ptlanzen müssen unter Glas
oder Folie überwintern.
Stachyurus chinensis und S. praecox sind einschlieBiich ihrer Sorten, in den Niederlanden ausreichend
frosthart. Über das Verhalten anderer Arten in Westeuropa liegen noch keine Erfahrungen vor. Ihre natürliche
Verbreitung läBt vermuten, daB sie nicht völlig winterhart sind. Stachyurus himalaicus hält in GroBbritannien
nur in milden Gebieten den Wintem stand.
Wuchs und Regenerationsvermögen der beiden Arten sind ausgezeichnet. Die Ptlanzen blühen reich und
vertragen einen starken Rückschnitt. Sie können in Gärten und in öffentlichen Grünanlagen geptlanzt werden.
Im öffentlichen Grün möglichst nicht zu nahe an Wegen, urn ein Abbrechen der Zweige zu verhindern.
Das in den Niederlanden kultivierte Sortiment wird beschrieben.
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