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VAN DE LAAR

Een van de Nederlandse plantencollecties van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
(KVBC) is het sortiment Hibiscus syriacus. In feite is deze collectie een voortzetting van het
vroegere sortiment van het Proefstation voor de Boomkwekerij. Omstreeks 50 jaar geleden werd
hiermee een aanvang gemaakt en sinds vele jaren werden van de destijds positief gewaardeerde
cultivars jaarlijks duizenden griffels aan kwekers verstrekt.
Sinds enkele jaren is het sortiment aangevuld met een klein aantal nieuwigheden, zodat de collectie
thans bestaat uit 39 verschillende cultivars. Omdat het Hibiscus-sortiment in 1968 voor het laatst is
gekeurd, werden de in de collectie aanwezige cultivars in 1996 en 1997 (nogmaals) aan een
beoordeling onderworpen. Acht nieuwe en nieuwere cultivars konden nog niet worden gekeurd, daar
de ervaringen met deze in Nederland nog te summier zijn. Van de 31 andere cultivars werden er 15
positief gewaardeerd.
De keuringen werden uitgevoerd door leden van keuringscommissie van de KVBC, aangevuld met
de boomkwekers N. Bouter, L. Slingerland, L. Verweij en M. Verweij te Boskoop, die al vele jaren
ervaring hebben met het kweken van Hibiscus-cultivars. Voor hun gewaardeerde hulp is de
keuringscommissie hen veel dank verschuldigd. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan L.
Slingerland, die voor de collectie grond beschikbaar stelde op zijn kwekerij in Waddinxveen en het
hele sortiment als Nederlandse plantencollectie ook in stand houdt.
/
Een aantal gegevens omtrent introducties werd verkregen van Ivan Dickings, houder van de
Nationale Collectie Hibiscus syriacus in Woodbridge en van David N. Clark, Notcutts Nurseries,
Woodbridge, Suffolk, Engeland.
Prof. Lee, Jeong Sik, Dept. of Env. Hort., Seoul City University heeft alle in dit artikel genoemde
Koreaanse cultivarnamen op hun juiste schrijfwijze gecontroleerd.
KEURINGEN

Zoals hierboven al werd vermeld, werden de keuringen van de in de collectie aanwezige Hibiscuscultivars in 1996 en 1997 uitgevoerd en werden door de auteur enkele jaren daarvoor al waarnemingen verricht op groei en bloei.
Bij de thans gekweekte cultivars zijn er ook vele met halfgevulde of gevulde bloemen. Een aantal
hiervan is niet of nauwelijks geschikt voor het Nederlandse klimaat. Vooral in koele zomers met veel
regen komen deze cultivars niet goed tot bloeien. Voor de Nederlandse klimatologische omstandigheden zijn er voor het bloeien slechts 5 positief gewaardeerd en nog een andere - die zelden of nooit
bloeit - voor het bonte blad.
In de hete augustusmaand van 1997 bloeiden alle in de collectie aanwezige, gevuldbloemige
cultivars op één na ('Purpureus Variegatus'). Ook viel op, dat de bloemen van alle Hibiscus-cultivars
doorgaans groter waren dan in koelere zomers. De bij de beschrijvingen opgegeven maten van de 39
aanwezige cultivars zijn gemeten aan de grotere bloemen in 1997.
VEREDEL!NGSWERK

In het verleden is er binnen de soort Hibiscus syriacus veel kruisings- en selectiewerk verricht om te
komen tot betere en mooiere cultivars. Dit werd in Engeland, Frankrijk, Japan, Korea, Verenigde
Staten en de laatste jaren ook in België en Nederland gedaan. Een belangrijke bijdrage werd geleverd
door dr Donald R. Egolf van het U.S. National Arboretum, Washington DC. Hij ontwikkelde steriele
(triploide) cultivars met zeer grote bloemen. Deze worden thans in Nederland- weliswaar nog op
bescheiden schaal - gekweekt. Een voordeel van steriele planten is, dat deze geen zaden vormen
(waardoor geen opslag van zaailingen kan ontstaan) en dat de plant gedurende de winter niet is
bedekt met verdroogde doosvruchten, hetgeen niet door iedereen wordt gewaardeerd.
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STERILITEIT
Naar aanleiding van de door Egolf ontwikkelde steriele hybriden werd na de warme zomer van 1997
op 10 november (na de bladval) de steriliteit van alle in de collectie aanwezige cultivars beoordeeld.
De vermeende steriliteit van de cultivars 'Aphrodite', 'Helene' en 'Minerva' was nogal gering en
enigszins teleurstellend. Vooral de eerste twee waren dik met doosvruchten bezet. Of de zaden ook
kiemkrachtig zijn kon op korte termijn niet worden nagegaan.
Verder waren alle enkelbloemige cultivars zwaar tot zeer zwaar met doosvruchten bezet, met
uitzondering van de bontbladige 'Meehanii' en de nieuwe 'Melrose'. Deze waren slechts licht bezet.
Alle gevuldbloemige cultivars droegen geen enkele doosvrucht met uitzondering van 'Coeruleus
Plenus' en 'Souvenir de Charles Breton'. Deze waren voor circa 30% met doosvruchten bezet ten
opzichte van de enkelbloemige cultivars.
BLOEITIJD
De bloeiperiode van Hibiscus syriacus-cultivars is vanaf eind juli tot eind september, maar is
overigens van jaar tot jaar verschillend, afhankelijk van de weersomstandigheden in het voorjaar en
de zomer en of er na een koele en vochtige periode een warme of zelfs hete periode volgt zoals in
1997.
In het algemeen zijn er planten die vroeg, midden en laat (later) bloeien. Vroegbloeiende cultivars
zijn: 'Ardens', 'Oiseau Bleu', 'Russian Violet', 'William R. Smith' en 'Woodbridge'. Laatbloeiende
cultivars zijn: 'Lady Stanley', 'Puniceus Plenus', 'Purpureus Variegatus' en 'Speciosus' . De bloei
van de andere positief gewaardeerde cultivars begint min of meer tussentijds van de hier bovengenoemde vroege en late cultivars. Jonge planten in de kwekerij bloeien doorgaans pas op een later
tijdstip.
Ten aanzien van de bloeirijkheid wordt nog opgemerkt, dat hoe korter een plant groeit, des te rijker
deze lijkt te bloeien. Dit heeft te maken met de kortere internodiën; de bloemen zitten dichter opeen.
VERMEERDERING

Hibiscus syriacus-cultivars worden door enten in februari(-maart) vermeerderd op geïmporteerde
onderstammen. Dit zijn meestal tweejarige zaailingen van Hibiscus syriacus.
De laatste jaren wordt een aantal cultivars ook in de winter door stekken in een plastic tunnel in de
kas vermeerderd. De groei van door stekken vermeerderde planten is in het eerste jaar doorgaans
minder krachtig dan die van geënte exemplaren.
De laatste jaren worden er ook veel Hibiscus in pot of container gekweekt, in plaats van in de
vollegrond.

Bladeren licht- tot donkergroen, (3-)5-10 cm lang, meestal aan de top 3-lobbig en grof getand, aan de
basis wigvormig. Bloemen alleenstaand aan korte stelen in de bladoksels, 5-7(-10) cm, lilapaars
(mauvekleurig roze) met donkerrood hart, enkel (soms gevuld), (juli-)augustus-september. Kroonbladen (petalen) 5, groot. Kelk vergroeid en omgeven door een bijkelk. Meeldraden talrijk met tot
een buis vergroeide filamenten (= helmdraden). Vrucht een openspringende 5-delige doosvrucht
met veel bruine, niervormige zaden.

Hibiscus syriacus behoort tot de familie van de Malvaceae. De oude naam Althaea frutex duidt op de
struikachtige (houtige) structuur van de plant. De geslachtsnaam Hibiscus is afgeleid van hibiskos
(ook wel ibiskos), een oude Griekse plantennaam. Tot het geslacht behoren ongeveer 200 soorten,
die voorkomen in de tropen en subtropen. Het geslacht bestaat uit bomen, struiken en kruiden;
sommige zijn wintergroen, andere verliezen hun bladeren.
De meest winterharde soort is Hibiscus syriacus. Deze soort heeft zijn oorsprong in Centraal-China
(Hunan, Guishou) en Noord-India, maar de exacte natuurlijke groeiplaats heeft men niet meer met
zekerheid kunnen achterhalen. De plant wordt in beide landen al vele eeuwen gekweekt en is er
algemeen bekend. Hibiscus syriacus is de nationale bloem van Korea.
Afgaande op de soortaanduiding "syriacus" zou deze Hibiscus uit Syrië afkomstig zijn, maar dat is
geenszins het geval. De plant was al in 1596 in Engeland in cultuur en was daar bekend onder de
naam "Syrian Ketrnie", afgeleid van de oude geslachtsnaam Ketmia. Linnaeus heeft zich kennelijk
hierdoor laten misleiden en noemde de plant Hibiscus syriacus. Wel worden cultuurvormen van deze
Hibiscus, net als in vele andere landen van Europa, in Syrië gekweekt en de plant is vroeger zeer
waarschijnlijk vandaar naar Engeland overgebracht. Hibiscus syriacus is in zuidelijke landen hier en
daar ook sterk verwilderd.
/

Het donkere, uitstralende hart van de bloemen is - vooral bij de gevuldbloemige cultivars met min of
meer dezelfde kleuren - een goed hulpmiddel om planten waarvan de naam niet bekend is, met op
naam staande cultivars te vergelijken en deze vervolgens op naam te brengen. Men dient dan eerst
van een aantal bloemen - zowel van de op naam staande als van de op naam te brengen plant - de tot
bloembladen vergroeide meeldraden (petaloiden) te verwijderen. Ook de bijkelk is hierbij in vele
gevallen een goed kenmerk.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation/Anerkennung):

WINTERHARDHEID
In het algemeen is Hibiscus syriacus in Nederland goed tot zeer winterhard, maar de ene cultivar is
beter tegen vorst bestand dan de andere. Vooraljonge planten, die in het najaar te lang doorgroeien,
kunnen 's winters sterk invriezen. Deze dienen daarom tegen vorst te worden beschermd, bijvoorbeeld door de planten op te kuilen in een koude kas.

***
**
*

uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
zeer goed (very good/sehr gut)
goed (good/gut)
voor speciale doeleinden (jor special purposesl
für Spezialzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated/entbehrlich)
=
=
=
s =

SNOEIEN

AANBEVOLEN SORTIMENT

Daar Hibiscus pas bloeit in de nazomer kunnen deze in het voorjaar zeer goed worden gesnoeid. De
planten bloeien op het jonge, "dit jaar" gegroeide hout. Ook zeer oude struiken kunnen zonder
problemen diep worden teruggesnoeid. Indien de struiken niet of nauwelijks worden gesnoeid is de
bloei 4-6 weken vroeger ten opzichte van jonge planten in de kwekerij.

Hieronder zijn de 15 positief gewaardeerde cultivars in alfabetische volgorde genoemd en van een zo
uitgebreid mogelijke beschrijving voorzien:

Hibiscus syriacus L. - Althaeast:ruik - Centraal-China en Noord-India (cult. 1596 Eng.)
syn. Althaea frutex HoRT.
Ketmia syriaca ScoP.
Bladverliezende struik tot 3(-5) m hoog met stijf opgaande, aanvankelijk zwak behaarde takken.
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*

'Admiral Dewey' (Verenigde Staten, vóór 1900) - zie kleurenfoto blz. 71
GROEIWIJZE: breed-opgaand, bossig, circa 1.60 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk fijn.
BLOEMEN: zuiverwit, gevuld, 7-7.5 cm.
Een oude cultivar, die minder krachtig groeit dan de erop gelijkende ' Jeanne d'Arc' , maar
bloeit in koelere zomers aanmerkelijk beter.
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*

'Ardens' (vóór 1873)- zie kleurenfoto blz. 71
GROEIWIJZE: opgaand, dicht, circa 2.5 m hoog.
BLADEREN: donkergroen, fijn.
BLOEMEN: licht blauwpaars (RHS CC 84B/C), hart rood, sterk stralend, spiraalvormig gedraaid, halfgevuld tot gevuld, 8-9(-10) cm, vroeg.

**

De al vóór .1935 door Notcutts Nurseries, Engeland in de handel gebrachte ' Dorothy Crane' is
een op 'Monstrosus' gelijkende cultivar.

***

Dit is een van de meest gekweekte van de gevuldbloemige cultivars. De plant groeit goed en
de bloemen komen in het Nederlandse klimaat goed open.
'Ardens' lijkt veel op 'Violet Clair Double'. De kleur is iets minder blauw, de petalen zijn vlak
met een meestal rechtuit (niet spiraalsgewijs draaiend) stralend hart.

GR<:JETWIJZE: breed en bossig, tot 1.75 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk fijn.
BLOEMEN: licht violetblauw (RHS CC 92B/C), hart paarsrood, groot, stralend, 11-12 cm, zeer
vroeg.

'Hamabo' (Japan, vóór 1935) - zie kleurenfoto blz. 54

Een alom bekende, rijkbloeiende en doorgaans goed groeiende cultivar met een prachtige
blauwe bloemkleur. De plant wordt beschouwd als een verbetering van de oude 'Coelestis'.
Een nadeel is dat de bloemen bij donker en slecht weer eerder sluiten dan die van bijvoorbeeld
'Woodbridge'. De cultivar 'Oiseau Bleu' wordt soms geplant in combinatie met de lichtrode
'Woodbridge' en de witte 'William R. Smith', die alle drie zijn bekroond met drie waardesterren.

GROEIWIJZE: breed-opgaand, breed en bossig, circa 1.6 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk grof.
BLOEMEN: zeer lichtroze tot wit, vaak met purperroze vlekken nabij de top van de petalen
(vooral aan de achterzijde), hart donkerrood, zeer groot, sterk stralend, 9-10 cm.
Een zeer mooie, tamelijk lage plant met een rijke bloei. Een klein nadeel is dat de bloemen bij
donker weer tamelijk snel sluiten.
Deze cultivar moet niet worden verward met Hibiscus hamabo SIEB. & Zucc., een in Japan (en
Korea) inheemse soort.

*

**

'Lady Stanley' (syn. 'Elegantissimus'; 'Pulcherrimus') (Barron's Nurseries, Elvaston nr
GROEIWIJZE: breed-opgaand, dicht, circa 1.6 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk grof.
BLOEMEN: wit met roze nuance, aan de top van de petalen met roze schakeringen, hart
donkerrood, groot, sterk stralend, halfgevuld tot gevuld, 8-9 cm, laat.

Deze cultivar groeit goed en bloeit rijk. Bij donker en slecht weer sluiten de bloemen nogal
snel, hetgeen een nadeel is. De bloemkleur van deze plant lijkt zeer veel op die van 'Mauve
Queen', maar de nieuwe 'Pink Flirt' werd door de leden van de keuringscolllii}.Îssie mooier en
beter bevonden.

**

GROEIWIJZE: opgaand, tot ruim 2.5 m hoog.
BLADEREN: lichtgroen, tamelijk grof.
BLOEMEN: zuiverroze (RHS CC 73A/B), hart zeer donkerrood, sterk stralend, 11-12 cm.

s 'Meehanii' (Frankrijk, vóór 1867)

De zeer oude 'Meehanii' wordt thans weer meer gekweekt voor aanplant in particuliere
tuinen. Vooral in België en Frankrijk is het een geliefde plant. De bladeren zijn min of meer
geelbont, hetgeen een minder fraai effect is ten opzichte van de lilapaarse bloemen. Velen
vinden de kleurcombinatie niet aantrekkelijk. Deze bontbladige cultivar groeit zwak en is
alleen voor liefhebbers interessant.

'Monstrosus' (?L. Van Houtte, Gent, België, 1873) - zie kleurenfoto blz. 53
GROEIWIJZE: breed-opgaand, tot ruim 2 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk fijn.
BLOEMEN: zuiverwit, hart donkerrood, sterk stralend, 9-10 cm.
Deze prachtige, zeer oude cultivar bloeit rijk en groeit uitstekend.
In Boskoop is soms een andertype in omloop, waarvan de bloemen iets groter zijn (11-12 cm),
met een zeer sterk stralend donkerrood hart, met een langere bijkelk en waarvan de bladeren
minder diep zijn gelobd. Het Proefstation in Boskoop heeft van omstreeks 1955 t/m 1985 zeer
veel enthout verspreid van de gekeurde en hierboven beschreven 'Monstrasus'. Deze zal
daarom het meest worden gekweekt. De plant wordt thans vaak verhandeld onder de naam
'Red Herut' (zie aldaar).
Het is niet met zekerheid na te gaan of 'Monstrosus' al of niet door de Belgische kweker,
botanicus en reiziger Louis Van Houtte werd geïntroduceerd.
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'Pink Giant' (Pépinières Minier, Angers, Frankrijk, vóór 1956; geïntr. door S.A.P.H.O.) zie kleurenfoto blz. 54

Deze zeer oude cultivar bloeit rijk en de bloemen komen goed open in het Nederlandse
klimaat. De kleurindruk van deze cultivar (op enige afstand) is zeer lichtroze ten opzichte van
de erop gelijkende 'Speciosus' met nagenoeg witte bloemen.

GROEIWIJZE: breed-opgaand, enigszins onregelmatig, maximaal 1 m hoog.
BLADEREN: lichtgroen met brede, roomwitte tot witgele rand, vrij grof.
BLOEMEN: lilapaars (RHS CC 76A), hart donkerrood (RHS CC 61B), stralend, 9-10(-11) cm.

'Pink Flirt' (herkomst onbekend, vóór 1990) - zie kleurenfoto blz. 54
GROEIWIJZE: tamelijk strak opgaand, bossig, tot ruim 2 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk fijn.
BLOEMEN: licht lilapaars tot lilaroze, hart rood, sterk stralend, 9-10 cm.

Derby, Engeland, vóór 1861) - zie kleurenfoto omslag

**

'Oiseau Bleu' (syn. 'Blue Bird') (Croux Fils, Chatenay-Malabry, Frankrijk, vóór 1958) - zie
• kleurenfoto blz. 53

Een mooie en rijkbloeiende, krachtig groeiende cultivar met zeer grote bloemen. Een nadeel is
dat de bloemen bij slecht én bij heet weer iets meer sluiten dan die van 'Woodbridge'.

*

'Puniceus Plenus' (syn. 'Ruber Semiplenus') (vóór 1939)- zie kleurenfoto blz. 71
GROEIWIJZE: breed-opgaand, bossig, 1.6 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk grof.
BLOEMEN: donker rozerood, hart tamelijk klein, donkerrood, enigszins spiraalvormig gedraaid, halfgevuld tot gevuld, 9-10 cm, laat.
Deze cultivar wordt wel beschouwd als de gevuldbloemige 'Rubis'. De bloemen komen in het
Nederlandse klimaat goed open.

s 'Purpureus Variegatus' (L. Jacob (Jacob-Mackoy), Luik, België, 1865)
GROEIWIJZE: breed-opgaande, dichte struik tot 1.6 m hoog.
BLADEREN: grijzig groen met donkergroen en met smalle, roomwitte tot roomgele rand,
tamelijk fijn.
BLOEMEN: paarsrood, matig groot, gevuld, zeer laat (zich zelden openend).
Evenals 'Meehanii' is dit een zeer oude, min of meer witbonte cultivru·. De plant komt in
Nederland zelden tot bloeien. Zelfs in de hete augustusmaand van 1997 werden geen goed
geopende bloemen waargenomen, terwijl alle andere (16) gevuldbloemige cultivars in -~ie
periode tot volle bloei kwamen. De grijzig witbonte bladeren vallen op afstand ook nauweliJks
op. Dat deze bontbladige cultivar niet of nauwelijks bloeit vinden sommigen een pluspunt.
Het is een echte liefhebbersplant
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'Russian Violet' (Pépinières Minier, Angers, Frankrijk, vóór 1970)- zie kleurenfoto blz. 54
breed-opgaande, meestal bossige plant tot 2.5 m hoog.
groen, tamelijk groot, grof.
violetrood (RHS CC 78B/C), hart rood, groot en stralend, 11-12 cm, vroeg.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

Deze krachtig groeiende cultivar heeft bijzonder grote, fraai gekleurde bloemen, weliswaar
iets minder "rood" dan die van 'Woodbridge'.

*

'Speciosus' (syn. 'La Veuve'; 'Speciosus Plenus') (vóór 1867)- zie kleurenfoto blz. 71
breed-opgaand, bossig, tot ruim 1.75 m hoog.
donkergroen, fijn.
BLOEMEN: zuiverwit (soms iets roze genuanceerd), hart groot, donkerrood, stralend, halfgevuld tot gevuld, 7-8 cm, laat.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Soms wordt deze zeer oude cultivar beschouwd als de gevuldbloemige 'Monstrasus'. De
plant groeit goed, komt goed open in het Nederlandse klimaat en bloeit rijk.

***

'William R. Smith' (syn. 'Reverend W. Smith') (Verenigde Staten, 1916)- zie kleurenfoto
blz. 53
breed met opgaande takken, tot ruim 1.6 m hoog.
groen tot donkergroen, tamelijk grof.
roomwit, later zuiverwit, 9-10(-11) cm, vroeg.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

Deze bijzonder rijkbloeiende cultivar met grote witte bloemen is een verbetering van de zeer
oude 'Totus Albus'. De plant groeit ook aanmerkelijk beter dan deze laatste.

***

'Woodbridge' (Notcutt, Woodbridge, Suffolk, Engeland, 1928) -zie kleurenfoto blz. 53
krachtig opgaand, tot ruim 2.5 m hoog.
licht- tot donkergroen, grof.
helder lichtrood (RHS CC 63A/B), hart donkerrood, stralend, 11-12 cm, zeer

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

vroeg.
De algemeen bekende 'Woodbridge' is wellicht de meest gekweekte en aangeplante Hibiscus.
De grote bloemen blijven bij slecht en donker weer redelijk goed open, ten opzichte van een
aantal andere enkelbloemige cultivars. Een nadeel is dat de petalen soms niet overlappen,
zodat men als het ware "door de bloem" heen kijkt. Sommigen vinden dit storend, maar de
fraaie bloemkleur maakt heel veel goed. De plant wordt al jaren beschouwd als een verbeterde
'Rubis', maar deze laatste groeit wellager en bossiger, hoewel de kleur iets minder "rood" is.

NIET BEOORDEELDE CULTIVARS
De volgende 8 nieuwere en nieuwe cultivars zijn nog niet beoordeeld, daar de ervaringen hiermee in
Nederland nog te summier zijn. Wellicht kan er over 5 à 8 jaar - als er meer over deze cultivars
bekend is geworden - een aanvullend keuringsrapport worden gepubliceerd.

'Diana' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1963; geïntr. door Minier, Frankrijk)
BLADEREN:
BLOEfv!EN:

Een cultiyar met mooie witte bloemen, die nog slechts sporadisch in Nederland in cultuur is. De plant
ontstond door hybridisatie van een tetrapoide zaailing (wit met rood hart) en een geselecteerde
diploïde witbloeiende zaailing. De winterhardheid van deze triploïde plant schijnt onder Nederlandse omstandigheden twijfelachtig te zijn.
'Helene' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1980)
breed-opgaand tot circa 2 m hoog, 1.75 breed.
donkergroen, 5-10 cm lang, vrij grof.
BLOEMEN: wit met iets purperroze schakeringen, hart purperrood (RHS CC 59A), zeer groot, sterk
stralend, enkel tot iets gevuld, 11-12 cm, knoppen donkerrood (RHS CC 61A).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een krachtig groeiende, mooie en rijkbloeiende cultivar met zeer grote bloemen. ' Helene' is
ontstaan als een hybride van ('Sokobeni-yae' x 'William R. Smith') x tetraploide zaailing. Deze
fraaie plant is triploïd. Het is gebleken, dat met redelijke tot strenge vorst aan jonge planten schade
kan ontstaan, vooral als deze in het najaar te lang zijn doorgegroeid.
'Helene' werd in 1995 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
'Marina' (M. Verweij & Zonen, Boskoop, Nederland, 1995)
opgaand tot circa 2 m hoog.
/
donkergroen, 5-9 cm lang.
BLOEMEN: violetblauw (RHS CC 91A), hart donkerrood (RHS CC 71A), groot, sterk uitstralend,
(9-)10-11 cm, knoppen zeer donkerblauw.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De bloemkleur van deze cultivar is nagenoeg gelijk aan die van 'Oiseau Bleu', soms lijkt de kleur
zelfs blauwer. 'Marina' is een zaailing en werd geselecteerd vanwege de goede groei ten opzichte
van 'Oiseau Bleu'.
'Marina' werd in 1995 met een Getuigschrift van Aanbeveling bekroond.
'Mathilde' (M. Verweij & Zonen, Boskoop, Nederland, 1995)
opgaand tot 2.5 m hoog.
groen, 4-9 cm lang.
BLOEMEN: zeer lichtroze (RHS CC 69B/C) met rode vlekken nabij de top van de bloembladen, hart
donkerrood (RHS CC 59B), stralend, 11-12 cm.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Een zaailing, die werd geselecteerd vanwege de aanmerkelijk betere groei dan van de erop gelijkende
'Hamabo'. Al spoedig wordt de plant duidelijk hoger. Het donkere hart is minder groot dan dat van
'Hamabo'.
In 1995 werd deze plant met een Getuigschrift van Aanbeveling bekroond.
'Melrose' (Rijksstation voor Sierplantenteelt, Melle, België, vóór 1992)

zeer breed-opgaand, dicht, tot circa 1.75 m hoog.
BLADEREN: groen, tamelijk grof.
BLOEMEN: zachtroze (RHS CC 68B/C), vaak enigszins gerimpeld, hart helderrood, spiraalvormig
gedraaid, sterk stralend, 12-13 cm.

GROEIWIJZE:

Deze nieuwe Amerikaanse cultivar heeft bijzonder grote bloemen. Het is een hybride van(' Suminokura-yae' x 'William R. Smith') x tetraploide zaailing. Deze triploïde plant is redelijk tot goed
winterhard. De bloemkleur is als die van 'Pink Giant'.
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breed-opgaand, tot 1.75 m hoog.
frisgroen, matig groot.
wit tot zeer lichtroze, hart donkerrood, groot.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:

'Aphrodite' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1986)

opgaand, dicht, circa 1.75 m hoog, 1.40 m breed.
matglanzend donkergroen, tamelijk grof.
helderwit, vaak enigszins gerimpeld, zeer groot.

GROEIWIJZE:

Afgaande op de naam zou de plant roze moeten bloeien. De kleurindruk van de bloemen van een
plant in de collectie was geenszins roze. Er zijn met deze cultivar nog slechts zeer weinig ervaringen
opgedaan. De groei is goed.
'Melwhite' (Rijksstation voor Sierplantenteelt, Melle, België, vóór 1992)
breed-opgaand, tot 1.75 m hoog.
frisgroen, matig groot.
zuiverwit, groot.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
BLOEMEN:
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'Melwhite' lijkt een aardige aanwinst in het sortiment witbloemige cultivars. De opgedane ervaringen zijn evenwel nog zeer summier. Wel bloeide de plant zeer lang door en de groei is goed.

'Minerva' (U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, 1986)
GROEIWUZE: breed-opgaand, circa 2 m hoog, 1.75 m breed.
BLADEREN: donkergroen, tamelijk groot tot zeer grof.
BLOEMEN: licht mauvepaars (RHS CC 84B/C), enigszins gerimpeld, hart purperrood, sterk stralend,
12-13 cm.
Dit is een hybride van ('Oiseau Bleu' -zaailing x 'Hanagasa') x tetraploide zaailing. De plant heeft
zeer grote bloemen en bloeit rijk. De bloemkleur is als die van 'Pink Flirt' en 'Mauve Queen'. De
winterhardheid is redelijk tot goed. Deze triploïde plant zou praktisch steriel zijn.

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS
De volgende 16 cultivars zijn met een "o" beoordeeld, hetgeen wil zeggen dat deze uit het in
Nederland gekweekte sortiment kunnen verdwijnen, zonder het te schaden. Voor landen met een
warm klimaat (bijv. Frankrijk en Italië) zijn bepaalde gevuldbloemige cultivars wél waardevol. In de
zeer warme augustusmaand van 1997 hebben alle gevuldbloemige cultivars (met uitzondering van
de bontbladige 'Purpureus Variegatus') uitstekend gebloeid in Nederland. In koude en natte zomers
komen de meeste gevuldbloemige vormen in Nederland nauwelijks of in het geheel niet open.

donkergroen.
De plant sterft vaak in en komt in Nederland meestal niet tot bloeien.
Volgens de Engelsman Ivan Dickings zou deze dezelfde zijn als 'Boule de Feu' , maar dat lijkt niet
waarschijnlijk. De planten in de Nederlandse collectie zijn duidelijk verschillend.
'JEANNE D' ARe' (syn. 'Albus Plenus'; 'Luteus Plenus'; 'Ranunculiflorus Plenus') (Frankrijk, 1867)
Bloemen roomwit, 6-7 cm, halfgevuld tot gevuld, laat; bloemknoppen geelwit; bladeren groen,
tamelijk fijn.
'Admiral Dewey' is vrijwel gelijk en bloeit in Nederland beter, hoewel deze minder krachtig groeit
dan 'Jeanne d'Arc'.
'LEOPOLDII' (vóór 1920)
Bloemen wit met roze schakeringen en rozerode vlekken aan de top van de bloembladen (ook aan de
achterzijde), hart donkerrood, groot, sterk stralend, 8-9 cm, halfgevuld tot gevuld, laat; bladeren
groen, fijn (diep ingesneden).
Deze cultivar lijkt zeer veel op 'Lady Stanley', maar groeit als jonge plant sneller.
'MAUVE QUEEN' (Notcutt, Woodbridge, Suffolk, Engeland, 1933)
Bloemen lilapaars (mauvekleurig roze), hart donkerrood, 9(-10) cm, vroeg; bladeren donkergroen,
grof.
De bloemen van deze cultivar sluiten zich erg snel. De plant is vrijwel identiek met de nieuwere 'Pink
Flirt'.

'AMrussiMus' (syn. 'Paeoniflorus') (vóór 1951)
Bloemen licht violetpaars, later blauwer, hart donkerrood, spiraalvormig gedraaid, gevuld, 8-9 cm,
vroeg; bladeren lichtgroen tot groen.
Vrijwel identieke cultivars zijn: 'Ardens', 'Coeruleus Plenus', 'Souvenir de Charles Breton' en
'Violet Clair Double'.
Wyman vermeldt in Arnoldia (1958) dat de plant in het Arnold Arboretum diep purperrood bloeit.
De sinds vele jaren in Nederland aanwezige' Amplissimus' is aanmerkelijk lichter in kleur. Een van
beide is daarom niet "soortecht".

'RED HEART' (Gulf Stream Nursery Inc., Wachapreague, Virginia, USA, vóór 1973)
Bloemen zuiverwit, hart helderrood, tamelijk klein, zwak stralend, 10-11 cm, vroeg; bladeren groen,
tamelijk grof.
/
De bloemen van 'Red Heart' sluiten vrij snel en de plant groeit niet veel hoger dan 1.25 m. Het is op
zich een mooie lage cultivar voor kleine tuinen, maar in verband met de zwakke groei (vooral als
jonge plant) wordt deze cultivar niet meer aanbevolen. Voor 'Red Heart' wordt ook vaak de beter
groeiende, erop gelijkende 'Monstrosus' geleverd.

'BouLE DE FEU' (syn. 'Comte de Flandre(s)' (?Moerloose, Ledeberg bij Gent, België (1846)
Bloemen donker rozerood (RHS CC 64A/B), hart donkerrood, vrij klein, spiraalvormig gedraaid,
gevuld, 7-8 cm, laat; bladeren zeer donkergroen, tamelijk grof.
Dit is de donkerste rode cultivar en een zeer winterharde plant, die nooit insterft.

'RosEus PLENus' (syn. 'Amaranthus') (vóór 1920)
Bloemen donker violetroze, hart donkerrood, iets spiraalvormig gedraaid, 9-10 cm, goed gevuld,
zeer laat; bladeren donkergroen, vrij smal, fijn.
Deze plant groeit tamelijk kort en komt zelden tot een goede bloei in het Nederlandse klimaat.
'Roseus Plenus' behoudt bij het verbloeien wel dezelfde kleur.

'CARNEUS PLENus' (vóór 1937)
Bloemen rozewit met roze schakeringen, hart donkerrood, spiraalvormig gedraaid, gevuld, 8-9 cm,
zeer laat; bladeren groen, tamelijk grof.
Vrijwel identieke cultivars zijn: 'Comte de Hainaut', 'Lady Stanley' en 'Leopoldii'.
'CoELESTrs' (syn. 'Celestial'; 'Celestial Blue') (vóór 1887)
Bloemen zuiver lichtblauw, hart paarsrood, 8-9 cm, vroeg; bladeren zeer donkergroen, tamelijk fijn.
De plant groeit zwak (kort) ten opzichte van de blauwe 'Oiseau Bleu'.
'COERULEUS PLENUS' (vóór 1920)
Bloemen licht blauwpaars, hart helderrood, spiraalvormig gedraaid, gevuld, 8-9 cm; bladeren groen
tot donkergroen, tamelijk fijn.
Dee cultivar groeit als jonge plant tamelijk kort.
'CoMTE DE HAINAUT' (syn. 'Comte d'Hainaut'; 'Comte de Haimont') (1872)
Bloemen wit met roze schakeringen, hart donkerrood, soms spiraalvormig gedraaid, gevuld, 7-8 cm,
laat; bladeren donkergroen, fijn.
De plant is goed te herkennen aan de dikke, ronde bloemknoppen.
'Duc DE BRABANT' (vóór 1872)
Bloemen donkerrood, hart donkerrood, groot, gedraaid, 7-8 cm, goed gevuld, zeer laat; bladeren
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'Rusrs' (syn. 'Rubin') (K.O. Froebel, Zürich, Zwitserland, 1899)
Bloemen licht purperrood (RHS CC 72C/D), hart donkerrood, stralend, 9-10 cm, vroeg; bladeren
groen, grof.
De bloemkleur van 'Rubis' is iets donkerder, hoewel minder "rood" dan die van 'Woodbridge'. De
plant groeit korter (bossiger), maar heeft als voordeel dat jonge exemplaren beter vertakken. Een
nadeel is dat de bloemen betrekkelijk snel sluiten.
Deze cultivar is vooral in Duitsland onder de (onjuiste) naam 'Rubin' bekend.
'SouvENIR DE CHARLES BRETON' (vóór 1886)
Bloemen blauwpaars (lilapaars), hart zeer donkerrood, sterk spiraalvormig gedraaid, 9-10 cm,
halfgevuld tot gevuld, laat; bladeren groen tot donkergroen, tamelijk grof.
'ToTus ALBus' (vóór 1855)
Bloemen roomwit, later wit, circa 8 cm, vroeg; bladeren groen, fijn.
De plant groeit zwak (kort) ten opzichte van de witte 'William R. Smith', terwijl de bloemen
bovendien tamelijk snel sluiten.
'VroLET CLATR DouBLE' (syn. 'Violaceus Plenus') (vóór 1921)
Bloemen blauwpaars, lilapaars verbloeiend, hart helderrood, sterk stralend, spiraalvormig gedraaid,
8-9(-10) cm, halfgevuld tot gevuld, zeer laat; bladeren donkergroen, fijn.
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Tabel van niet aanbevolen cultivars met verwijzing naar positief gewaardeerde (overtroffen)
cultivars

Cultivars:

Bloemkleur:

Overtroffen door:

'Amplissimus'
'Boule de Feu'
'Carneus Plenus'
'Coelestis'
'Coeruleus Plenus'
'Comte de Hainaut'
'Duc de Brabant'
'Jeanne d'Arc'
'Leopoldii'
'Mauve Queen'
'Red Heart'
'Roseus Plenus'
'Rubis'
'Souv. de Ch. Breton'
'Totus Albus'
'Violet Clair Double'

licht violetpaars
donker rozerood
rozewit, roze schakeringen
zuiver lichtblauw
licht blauwpaars
wit met roze schakeringen
donkerrood
roomwit
wit met roze schakeringen
lilapaars
zuiverwit, hart helderrood
donker violetroze
licht purperrood
blauwpaars
roomwit, later wit
blauwpaars

'Ardens'
'Puniceus Plenus'
'Lady Stanley'
'Oiseau Bleu'
'Ardens'
'Lady Stanley'
'Puniceus Plenus'
'Admiral Dewey'
'Lady Stanley'
'Pink Flirt'
'Monstrosus'
'Puniceus Plenus'
'Woodbridge'
'Ardens'
'William R. Smith'
'Ardens'

Vergelijkende keuringen van 1951, 1968 en 1997

1951 1968 1997

Cultivars:
'Admiral Dewey'
'Albus Plenus'
'Amplissimus'
'Ardens'
'Boule de Feu'
'Carneus Plenus'
'Coelestis'
'Coeruleus Plenus'
'Comte de Hainaut'
'Duc de Brabant'
'Hamabo'
'Jeanne d'Arc'
'Lady Stanley'
'Leopoldii'
'Mauve Queen'
'Meehanii'
'Manstrosus'

***

**

*

0

0

0

**
s*

**
s*

0

0

0

0

***

**

0

0

0

0

0

0

0

s*
s*
* **
s*
0
*** ***
***
0

0

0

*

**
0

*
0
0

s
*

0

*

s
**

Cultivars:
'Oiseau Bleu'
'Pink Flirt'
'Pink Giant'
'Puniceus Plenus'
'Purp. Variegatus'
'Red Heart'
'Roseus Plenus'
'Rubis'
'Russian Violet'
'Snowdrift'
'Souv. de Ch. Breton'
'Speciasus'
'Totus Albus'
'Violet Clair Double'
'William R. Srnith'
'Woodbridge'

1951 1968 1997
***
***
s

0

s*
**

**
s*
*

***
**
**
*
s

Hibiscus syriacus 'Woodbridge'
Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Monstrosus'

Hibiscus syriacus 'William R. Smith'

0
0
0

**
0

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

Lijst van synoniemen

'Albus Plenus'
'Amaranthus'
'Blue Bird'
'Celestial'
'Celestial Blue'
'Comte de Flandre(s)'
'Elegantissimus'
'La Veuve'
'Luteus Plenus'
'Paeoniflorus'
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zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie
zie

'Jeanne d' Are'
'Roseus Plenus'
'Oiseau Bleu'
'Coelestis'
'Coelestis'
'Boule de Feu'
'Lady Stanley'
'Speciosus'
'Jeanne d' Are'
'Amplissimus'

niet aanbevolen
niet aanbevolen
aanbevolen
niet aanbevolen
niet aanbevolen
niet aanbevolen
aanbevolen
aanbevolen
niet aanbevolen
niet aanbevolen
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'Pulcherrimus'
'Ranunculifl. Pienus'
'Reverend W. Smith'
'Ruber Semiplenus'
'Rub!n'
'Speciosus Plenus'
'Violacéus Plenus'

- zie
-zie
- zie
- zie
- zie
- zie
- zie

'Lady Stanley'
'Jeanne d'Arc'
'William R. Smith'
'Puniceus Plenus'
'Rubis'
'Speciosus'
'Violet Cl. Double'

aanbevolen
niet aanbevolen
aanbevolen
aanbevolen
niet aanbevolen
aanbevolen
niet aanbevolen

In literatuur voorkomende cultivars
De volgende 25 cultivars komen ook in de literatuur voor, maar zij zijn in Nederland nog niet (of niet
meer) in cultuur. De meeste zijn van een korte beschrijving voorzien.
'BANNER' (syn. 'The Banner') (Verenigde Staten, vóór 1958)
Bloemen wit, hart helderrood, halfgevuld tot gevuld, 5-6 cm.
Deze cultivar lijkt op 'Lady Stanley', die gewonnen is door de Barron's Nursery in Engeland. Is
'Banner' een verbastering van Barron's Nursery?
'BICOLOR' (Verenigde Staten, vóór 1958)
Bloemen wit met licht purperroze, halfgevuld, 6-7 cm.
'BLUSHING BRIDE' (Verenigde Staten, vóór 1991) - In: Cat. Monrovia
Bloemen zuiverroze, later witachtig, hart donkerrood, halfgevuld.
'BREDON SPRINGs' (R. Sidwell, Engeland, vóór 1989)
Bloemen purperrood, enkel.

/

'CARINA' (Yoder Brothers Inc., Barberton, Ohio, USA, vóór 1994) - In: NAKB-lijst 1994
Bloemen onbekend.
'CHRIST!NE HAwKEs' (vóór 1995) - In: New Zealand Gardener
Bloemen wit, hart donkerrood, zeer groot (12 cm).
'CoLLIE MuLuNs' (Verenigde Staten, vóór 1991) - In: Cat. Monrovia/Sortimentslijst RvS
Bloemen lavendelkleurig tot purper, gevuld.
'DoROTHY CRANE' (Notcutt, Woodbridge, Suffolk, Engeland, vóór 1935)
Bloemen wit tot zeer lichtroze, groot, hart karmozijnrood. De plant lijkt veel op 'Monstrosus'.
'FLYING PLAG' (vóór 1995) - In: New Zealand Gardener
Bloemen wit tot zeer lichtroze, hart donkerrood, groot en stralend; bladeren donkergroen.
'FREEDOM' (Shadow Nursery, Tennessee, USA, vóór 1997)
Bloemen zuiverrood, halfgevuld.
'HEim' (H. Billington, Glen Eden, Nieuw-Zeeland, vóór 1995) - In: New Zealand Gardener
Bloemen lilablauw, hart donkerrood, halfgevuld; bladeren frisgroen.
'HINOMARU' (Japan, VÓÓr 1979)
Bloemen wit met roze schakeringen, hart donkerrood, sterk stralend.
Deze cultivar werd in 1979 door het Proefstation voor de Boomkwekerij uit Japan geïmporteerd. De
plant lijkt in bloei zeer veel op de eveneens uit Japan afkomstige 'Hamabo', maar de winterhardheid
bleek aanmerkelijk minder te zijn. 'Hinomaru' is in Nederland wellicht niet meer in cultuur.
'LENNY' (L. Houseman, Maidstone, Kent, Engeland, 1983)
Bloemen lichtmauve, groot, zeer vroeg. Deze nieuwe cultivar is genoemd naar de winner Lenny
Houseman.
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'Lucv' (vóór 1993) - In: Sortimentslijst RvS
Bloemen violetpaars tot paarsrood, gevuld.
'NoTwooooNE' (Lavender Chiffon®) (Notcutts Nurseries Ltd Woodbridge Suffolk, Engeland,
1997)
,
,
Bl?emen paarslila, schotelvormig, hart rood, stralend, 11-12 cm, halfgevuld; bladeren lichtgroen,
VriJ breed; zaden geen (steriel).
Deze cultivar werd op Plantarium '97 ter keuring aangeboden door Notcutts Nurseries en bekroond
met een gouden medaille.
Op.gemerkt dient te worden, dat de naam 'Purple Woods' - die werd gebruikt bij een foto in een
artikel van Barbara Segall in The Garden, August 1995 - komt te vervallen.
De plant werd gewonnen door dr R. Woods, Great Shelford, Cambridgeshire, Engeland.

'NoTWOODT~o' (~hite Chiffon®) (Notcutts Nurseries Ltd, Woodbridge, Suffolk, Engeland, 1997)
Bloemen ~mverw1t, schotelvormig, halfgevuld, 10-11 cm; bladeren groen, tamelijk smal; zaden

geen (stenel).

Deze cultivar werd op Plantarium '97 ter keuring aangeboden door Notcutts Nurseries en bekroond
met een zilveren medaille.
De naam 'White Woods' komt te vervallen (zie verder onder 'Notwoodone').
De plant werd gewonnen door dr R. Woods, Great Shelford, Cambridgeshire, Engeland.
'PERRY's PuRPLE' (O.H. Perry, McMinnville, USA, 1953)
Bloemen purperkleurig.
' PINK DELIGHT' (Verenigde Staten, vóór 1993)
Bloemen zuiverroze.
'PoMPON POURPRE' (Frankrijk, vóór 1909)
Bloemen purperkleurig, gevuld.

~~~J~f'

(U.S. National Arboretum, Washington DC, USA, vóór 1976; geïntr. door Minier,

Bloemen rood, groot.
'RuBER PLENA' - In: Sortimentslijst RvS
Bloemen purperrood, gevuld.
' SHIMSAN' - In: Sortimentslijst RvS
Bloemen onbekend.
'SNOWDR!Ff' (1909)
Bloemen helderwit, tamelijk groot.
Deze ~ultivar i.s vr~jwel gelijk aan en zou een verbetering zijn van 'Totus Albus'. Echter al in 1951
werd Snowdr1ft' m Nederland met een "o" beoordeeld en is daarna (althans in Nederland) uit de
cultuur verdwenen.
'SPECTABILIS PLENus' (vóór 1939) - In: Cat. Van der Vis & Co.
Bloemen wit, hart rood, gevuld.
'SuNRISE' (Svend Nielsens, Aps, Denemarken, vóór 1994) - NAKB -lijst 1994
Bloemen onbekend.

Cultivars in Koreaanse collecties
Vele v~n de in Nederland bekende El_·. syriacus-cultivars worden ook in Korea gekweekt of zijn in
c~ll~ct1es opgenomen .. Daarnaast ZIJn de volgende cultuurvariëteiten aanwezig bij de Korean
Hibiscus Research Society, Department of Horticulture & Life Science, Seoul National University
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en!of in de Milim Botanical Garden, Seoul. Een aantal van deze cultivars is van enkele korte
kenmerken voorzien. Dit zijn:
B = Blue; P = Purple; R = Red; W = White; D = Double; SD = Semi Double; S = Single. .
De kleuren en de vorm van de bloemen tussen haakjes zijn voor het merendeel overgenomen mt
andere Koreaanse literatuur.
'Agi-no-sang'
'Aka-gionmamori' (purple)
'Aka-hanagasa'
'Aka-hitoe' (purple)
'Aka-yae'
'Andong'
'Arang'
'Asadal'
'Asanyeo'
'Baedal' (white, single)
'Baegran' (white, double)
'Baekdanshim'
'Benikujaku' (purple)
'Bonjoia'
'Campanha'
'Chaok'
'Chason'
'Chilbo'
'Chilboasadal'
' Chini'
'Chinjaju'
'Chossarang'
'Chungmu'
'Chunhyang'
'Daisen-gionmamori'
'Daishihai' (blue, single)
'Daitoksahwalip'
'Daitoksahwarip'
'Daitoksapaek'
'Daitokuji-gionmamori'
'Daitokuji-hitoe' (violet)
'Dansim'
'Dela Vaux'
'Doctor Uemoto' (purple)
'Effie Riegel'
'Emille'
'Gionmamori'
'Godokhong'
'Gouya'
'Grandiflorus Superbus'
'Hagishiao' (violet)
'Haneoldanshim'
'Hanoi'
'Hansarang'
'Hanso'
'Heykeyama' (mauve)
'Hikari-hanagasa' (mauve)
'Hitoe'
'Hongsun'
'Honggongjak'
'Honghwarang'
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' Hongtanshim'
'Hwahong' (pink, single)
'Hwarang'
'Hyangdan' (violet, single)
'Ilpyontanshim'
'Kaeryangtanshim'
'Kijibato' (violet-purple)
'Koki-yae' (semi-double)
'Kongju'
'Koyoro'(pink, red heart)
'Kujumong'
'Kreider Blue'(violet, double)
'Kyewolhyang'(purple)
'La Fleur'
'Martha Jane'
'Mimihara' (semi-double)
'Mishoniban' (violet)
'Momozono'
'Mujigae'
'Murasakisaiben'
' Namwon'
'Nanpa'
'Natsuzora' (light blue)
'Nimbora'
'Nunbora'
'Nunmoe'
'Ogto' (white, single)
'Oknyo'
'Okson' (white)
'Oktokki'
'Paekdanshim'(white, red heart)
'Parangsae' (blue, red heart)
'Pheasant Eye'
'Plume'
'Pompon Rouge'
'Pulsae'
'Purpureus Plenus'
' Pyonghwa'
'Pyunggasan'
' Rosalinda'
'Roxanus'
'Saeachim' (pink, red heart)
'Saehan' (white, double)
'Saimdang'
'Sanchonyo'
'Sangju'
'Seohohyang' (violet, single)
'Shiguruma' (lilac-blue)
'Shihai' (light blue)
'Shikyoku' (mauve)
' Shimsan'
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SD
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w
w
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s
57

'Shintaeyang'
'Shiro-gionmamori'
'Shiro-hanagasa'
'Shiro-midare'
'Shiro-shorin' (pink)
'Shiro-suziiri'
'S?ïsaiben' (violet-purple)
: Smtaeyang' (white/red, single)
Snowstorm'
'Sohohyang'
'Sokobeni-yae'
'Sokwang'
'Soltanshim'
'Sonde' (gevuld)
'Sondok'
'Sorak'
'Sowol'
'Sujubo'

w
w
w
w

w

p
p

s
s
SD
s

s
s

w D
w D
w s
w D
w s
p
s

'Suminokura' (lilac-purple)
R
'Suminokura-hanagasa'
R
: Su~nokura-tachibana-hanagasa'
Sununokura-yae' (purple)
'Sungchon Wonhyun'
p
'Sunjong'
w
'Tama-usagi'
'Tanshim'
w
'Tottori-hanagasa' (purple)
'Usu-hitoe'
'White Supreme'
w
'Wolhak'
p
'Wolsan'
w
'Wonhwa'
w
'Yongkwang'
PIR
'Younhongwol'
p
'Zulauf'

s

SUMMARY

SD

One of the Dutch plant collections is that of Hibiscus syriacus, started 50 years ago, to provide the
nurserymen with true to name propagation material. The assortment has expanded with newer
cultivarstoa total of39. In 1996 and 1997 this assortment was once again assessed for its omamental
value and its utility value in gardens. For this purpose the judging cornmittee of the Royal Boskoop
Horticuitural Society (KVBC) were joined by some nurserymen, experts on these shrubs. Eight
cultivars hadnotbeen grown long enough in the Netherlands to have gathered sufficient experience
on them. Ofthe remaining 31 cultivars 15 were positively assessed. At the moment many cultivars in
the assortment possess semi-double or double flowers. A number are hardly suitable for the Dutch
climate. In cool summers particularly with much rainfall these plants produce few if any flowers. For
that reason from this group only 5 plants were positively assessed and one of these only for its nice
variegated leaves.
The cultivars are deciduous shrubs with stiffupright branches, with lighttodark green leaves, mostly
three-lobed and coarsely serrate. Flowers with large petals born in the leaf axils, 7-10(-12) cm
across, white, lilac-purple, blue, pink or red and often with a deep coloured centre, single but also
semi-double to double, with a flowering time from the end of July till the end of September. Fruit, a
naturally opening 5-celled capsule with many brown seeds.
In the past a great deal of hybridising and selection work was carried out in this assortment. There
have beendevelopeda number of sterile or nearly sterile triploïd cultivars with large flowers, but at
the moment these are only cultivated toa limited extend in the Netherlands. These cultivars seem to
be very worthwhile. The advantage of this group is that they don't develop seeds, so that they don't
produce so many spontaneous seedlings. All cultivars with single flowers produce capsules while the
double flowered ones are fruitless. lt is mentioned whether a cultivar flowers early, mid or late
(later). Young plants in the nursery flower later, generally spoken.
/
Most ofthe cultivars are propagated by grafting on seedlings ofthe species Hibiscus syriacus, but at
the moment many plants are also propagated by cuttings in late winter and placed in a plastic tunnel
inside a glasshouse. Normally the winter hardiness of Hibiscus syriacus is very good. Young plants,
which grow too long in autunm can freeze and die back can occur in more severe winters.
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Opmerking: Een aantal van de hierb
d H. .
.
.
Catalog of Cultivated Woody Plantso~;~hge~oemth e zbzsUcu~ synacus-cultivars is genoemd in "A
1994.
e ou eastern mted States", door F.G. Meyer et all.,

National Coneetion of Hibiscus syriacus (Engeland)
In de "National Collection of Hibiscus syriacus" in Engeland .. b
d'
.
.
ZIJn oven Ien aanwezig de cultiVars:
, Armande'
'Chilcott'
'Hongsun'
'Sky Blue'
'Beatrice'
'Cicola'
'Nulsarang'
'Spring-Smyth'
'Blue and White'
'Hanaum'
'Paedal'
'Wave Crest'

I.
Literatuur:

fl.

= flowers.

The following cultivars were positively assessed:
* 'Admiral Dewey' - fl. pure white, double.
* 'Ardens' - fl. light bluish-purple, centre red, semi-double to double; flowers open very well.
** 'Hamabo' - fl. very light pink to white, often with purplish-pink spots near the tip of the
petals, centre very large, dark red; the flowers close rather quick during bad weather
conditions.
* 'Lady Stanley' - fl. white with pink tinge, at the tip of the petals there is a pinkish flush, centre
large, dark red, semi-double to double.
s 'Meehanii' - I. light green with creamy-white to whitish-yellow margin; fl. lilac-purple,
centre dark red.
** 'Monstrosus'- fl. pure white, centredark red, numerous; plant rather weak growing.
*** 'Oiseau Bleu' ('Blue Bird')- fl.light violet-blue, centre large, purplish-red, numerous; during
bad weather conditions the flowers close quicker than those of other cultivars.
** 'Pink Flirt' - fl. light lilac-purple to lilac-pink, centre red; during bad weather conditions the
flowers close rather quickly.
** 'Pink Giant' - fl. pure pink, centre very dark red, numerous; during bad weather conditions
the flowers close rather too quickly.
* 'Puniceus Plenus' - fl. dark pinkish-red, centre rather small, dark red, semi-double to double;
in normal summers flowers open very well.
s 'Purpureus Variegatus' - I. greyish-green with narrow creamy-white to creamy-yellow
margin; fl. moderately large, purplish-red, double, seldom opening; a collectors plant.
** 'Russian Violet' - fl. violet-red, centre large, red.
* 'Speciasus - fl. pure white, centre large, dark red, semi-double to double, numerous; flowers
open very well.
*** 'William R. Smith' - fl. creamy-white, later pure white; numerous.
*** 'Woodbridge' - fl. clear light red, centredark red; numerous.
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ZUSAMMENFASSUNG
Eine der niederländischen Pflanzensammlungen beschäftigt sich mit der Gattung Hibiscus. Sie
wurde schon vor 50 Jahren gegründet, urn die Baumschulen mit gutem, sortenechtem Vermehrungsmaterial versorgen zu können.
Inzwischen ist das Sortiment urn neuere Sorten auf insgesamt 39 erweitert worden. In den Jahren
1996 und 1997 sind die Sorten emeut auf ihren Zier-und Gebrauchswert überprüft worden. Die
Sichtungskomission der KVBC wurde in diesem Fall durch einige Spezialisten und Anbauer dieser
Gattung verstärkt. Von den insgesamt 39 Sorten werden 8 noch nicht ausreichend lange in den
Niederlanden angebaut, urn sie beurteilen zu können. Vonden restlichen 31 Sorten wurden 15
positiv bewertet.
Gegenwärtig gibt es viele Sorten mit halbgefüllten oder gefüllten Blüten. Mehrere Sorten sind nicht
oder kaum für niederländische Klimaverhältnisse geeignet. Vor allem in kühlen, regenreichen
Sommem ist bei einigen Sorten die Blüte unbefriedigend.
Hibiscus syriacus-Sorten sind sommergrüne Sträucher mit steif aufrechtwachsenden Ästen und
Zweigen und wechselständigen, rhombisch-eiförmigen, mehr oder weniger dreilappigen Blättem.
Die kurz gestielten, 7-10(-12) cm breiten Blüten stehen einzeln in den Blattachseln, die sind weill,
lila, blau, rosa oder rot gefärbt, oft haben sie eine andersfarbige Mitte (Basalfleck), bei einigen
Sorten sind die Blüten mehr oder weniger gefüllt. Sie haben einen verwachsenblättrigen, 5zähnigen
Kelch und eine breit-glockige Krone. Die zahlreichen Staubblätter sind zu einer langen, die 5 Griffel
umschlieBenden Röhre verwachsen. Die Blütezeit dauert von Ende Juli bis Ende September.
In der Vergangenheit sind bei der Gattung häufig Züchtungen und Selektionen duchgeführt worden.
So sind einige triploïde, sterile oder nahezu sterile, groBblumige Sorten entstanden. Es scheint, als
ob die neuen Sorten sehr wertvoll wären. Von Vorteil ist, daB diese Sorten unfruchtbar sind und sich
deshalb auch nicht aussäen können. Gegenwärtig wird untersucht, ob die Samen tatsächlich steril
sind, denn in warmen Sommem bilden auch die als steril geltenden Sorten reichlich Fruchtkapseln
aus.
In der Regel werden Hibiscus-Sorten durch Veredlung auf Sämlinge von H. syriacus vermehrt.
Gegenwärtig wird aber auch eine Stecklingsvermehrung im Frühjahr unter Folie in einem Gewachshaus praktiziert. Die Winterhärte von Hibiscus syriacus ist gut bis sehr gut. Junge Pflanzen, die bis in
den Herbst hinein wachsen, können in strengen Wintem allerdings zurückfrieren.
Die fotgenden Hibiscus syriacus-Sorten wurden positiv beurteilt:
* 'Admiral Dewey' - Blüten reinweill, gefüllt.
* 'Ardens' - Blüten hell purpurblau, in der Mitte rot, halbgefüllt bis gefüllt, sich gut öffnend.
** 'Hamabo' - Blüten sehr hellrosa bis weiB, oft mit purpurrosa Pleeken nahe der Spitze der
Petalen, Basalfleek sehr groB, dunkelrot; bei schlechtem Wetter schlieBen sich die Blüten
ziemlich schnell.
* 'Lady Stanley' - Blüten weiB, rosa überhaucht, ander Spitze der Petalen mit rosa Schattierungen, Basalfleek groB, dunkelrot, halbgefüllt bis gefüllt.
s 'Meehanii'- Blätter hellgrün mit rahmweiBem bis weillgelbem Rand; Blüten Wapurpurn, in
der Mitte dunkler.
** ' Monstrosus' - Blüten reinweiJ3, Basalfleek dunkelrot, zahlreich; Wuchs schwach.
*** 'Oiseau Bleu' ('Blue Bird') - Blüten hell violettblau, Basalfleek groB, lilarot; bei schlechtem
Wetter schlieBen sich die Blüten schneller als bei allen anderen Sorten.
** 'Pink Flirt' - Blüten hell lilapurpum bis lilarosa, Basalfleek rot; bei schlechtem Wetter
schlieBen sich die Blüten schnell.
** 'Pink Giant' - Blüten reinrosa, Basalfleek sehr dunkelrot, zahlreich; bei schlechtem Wetter
schlieBen sich die Blüten schnell.
* 'Puniceus Plenus' - Blüten dunkei rosarot, Basalfleek ziemlich klein, dunkelrot, halbgefüllt
bis gefüllt; Blüten öffnen sich gut.
s 'Purpureus Variegatus' - Blätter graugrün, mit schmalem, rahmweiJ3em Rand; Blüten mäBig
groB, purpurrot, gefüllt; Liebhabersorte.
** 'Russian Violet' - Blüten violettrot, Basalfleek groB, rot.
* ' Speciosus' - Blüten reinweiJ3, Basalfleek groB, dunkelrot, halbgefüllt bis gefüllt, zahlreich;
Blüten öffnen sich gut.
*** 'William R. Smith' - Blüten rahmweill, später reinweill.
*** 'Woodbridge' - Blüten hellrot, Basalfleek dunkeirot
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