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LAROS

Het geslacht Pieris D. DoN omvat zeven soorten en behoort tot de familie van de Ericaceae. Het is
zeer nauw verwant aan Agarista, Craibiodendron en Lyonia. Vroeger werd Pieris gerekend tot het
geslacht Andromeda, samen met o.a. Chamaedaphne, Leucothoe en Zenobia. De beschrijving luidt
als volgt:
Groeiwijze variërend van lage struikjes van slechts enkele centimeters tot bomen van tien meter en
houtige klimplanten. Twijgen vaak vast ineen gedraaid. Bast gewoonlijk grijs of bruin, overlangs
gegroefd en geschilferd. Bladeren wintergroen en leerachtig, meestal verspreid, lancet-spatelvormig, meer of minder gezaagd. Jonge scheuten vaak rood of bronskleurig. Bloeiwijzen eindstanctig of okselstandig, opstaand of hangend in trossen (al in de nazomer/herfst aangelegd).
Bloemkroon urnvormig, vijflobbig, meestal geurend, wit, soms roze getint. Kelk groen, geel of
geelachtig bruin, soms bruinrood. Meeldraden 10, opgesloten in de bloemkroon. Jonge doosvruchten groen, in rijpe toestand bolvormig en bruin.
De bloeitijd varieert van vroeg, soms al in december (zoals bij Pieris japonica 'Christrnas Cheer') tot
in mei(-juni) bij de meeste compacte cultivars zoals P. japonica ' Purity' . Een en ander is sterk
afhankelijk van de temperatuur en de lengte van de winter en de temperatuur in het voorjaar.
Alle cultivars van P. japonica en de hybriden zijn goed tot zeer winterhard en zijn eenvoudig te
vermeerderen, tenzij anders aangegeven.
TAXONOMIE

/

Het genus (geslacht) Pieris wordt als volgt ingedeeld:
Genus Pieris met twee subgenera, namelijk:
Subgenus: Arelerica met Pieris nana.
Subgenus: Pieris met twee secties, namelijk:
Sectie: Pieris met Pieris floribunda, P. formosa en P. japonica.
Sectie: Phillyreoides met Pieris cubensis, P. phillyreifolia en P. swinhoei.

De naam Pieris is afgeleid van het Griekse Pieros, Koning van Emathia, die zijn negen dochters de
namen van de Muzen gaf (Pieris, letterlijk een Muze). De naam zinspeelt op de schoonheid van de
plant. De naam is niet alleen gegeven aan een plantengeslacht, maar is ook in het dierenrijk te vinden
als geslachtsnaam voor een aantal vlindersoorten waaronder het koolwitje (Pieris brassicae).
VERSPREIDING

Het genus Pieris bestaat uit allopatrische species, d.w.z. soorten die in gescheiden, niet overlappende verspreidingsgebieden voorkomen, zodat er geen natuurlijke, interspecifische hybriden
(soorthybriden) kunnen ontstaan. Het is waarschijnlijk een oud geslacht dat na het Arcto-Tertiair
tijdperk, waarin het oosten van Azië en Noord-Amerika van elkaar zijn gescheiden, hebben hun
huidig verspreidingsgebied in Oost-Azië en Noord-Amerika.
P. japonica komt voor in Japan, Taiwan en in het oosten van China. De oostelijke Himalaja is het
verspreidingsgebied van P. formosa. De soort P. swinhoei komt voor in Z.O.-China en HongKong.
P. nana (beter bekend als Arelerica nana) komt voor in de alpine-vegetatie van Noord-Japan, de
Kurillen-eilanden en zuidelijk Kamschatka. Deze soort, van slechts enkele centimeters hoog, is in
Nederland sporadisch op kwekerijen te vinden.
Twee soorten zijn inheems in Noord-Amerika, nl. P. floribunda en P. phillyreifolia. De eerste is
inheems in het oosten van de Verenigde Staten en is in Nederland op bescheiden schaal in cultuur. De
tweede soort groeit van zuidelijk Georgia tot Centraal- en West-Florida en Zuid-Alabama in
vochtige bossen, vaak als epifytische "klimplant" beneden op de vezelachtige stam van Taxodium
distichum var. imbricarium (T. ascendens). Het is een liefhebbersplant, waarvan in Nederland slechts
enkele exemplaren aanwezig zijn. In het westen van Cuba en de Pine-eilanden vindt men de soort P.
cubensis.

MORFOLOGIE
Pieris nana en _P. phillyreifolia planten zich vegetatief voort met ondergrondse uitlopers; de andere
soort~n doen dit met. De bladeren van P. floribunda en P. cubensis staan verspreid, bij P. nana staan
deze lil kra~sen van drie_. Bij de overige soorten staan de bladeren spiraalsgewijs kort bij elkaar,
zodat he_t lijkt ~sof ze lil kransen staan. Het verschil tussen P. japonica en P. formosa is het
eenvoudigst te zien aan de bladrand, de bladvorm is te variabel voor determinatie. De bladrand van
P. (ormo~a is_ van 1-10% gaafrandig, van de basis tot aan de top met 4-13 tanden per centimeter. Bij
P. ;aponzca IS 16-85% van de bladrand gaaf, tanding zwak tot helder, maar niet aan de basis,
gemiddeld 0.3-6 ~anden per centimeter. De bladrand van P.floribunda is bezet met randhaartjes. De
bloemen st~~ _sprraalsgewijs la_ngs de as van de bloeiwijze, met uitzondering van P. nana. Het type
van de bloeiWIJzen (tros- of plmmvormig) en de grote variatie van hangende of opstaande bloeiwijzen- m~t name in P. jap~nica - zijn niet bepalend voor de soort. Dat wil zeggen dat er geen duidelijke
geografische en ecologische verschillen zijn, zodat de status van species voor P. polita en P.
taiwanensis (volgens Judd) ongegrond is en dus is vervallen.
In cultuur zijn P. japonica, P. forma sa en P. floribunda (in volgorde van belangrijkheid) van belang.
KEURINGEN
Het vo~ige keurin~srap~ort is gepubliceerd in Dendraflora Nr 15-16, 1979. Omdat er in de jaren ' 80
veel ~~uwe cultlvars lil de handel kwamen, besloot de keuringsecmissie van de Koninklijke
Veremglilg voor Boskoopse Culturen begin jaren '90, het sortiment Pieris opnieuw te keuren. Het
toenmalige sortiment was al bijeengebracht en opgeplant op de kwekerij van de firma C. Esveld te
Boskoop. De planten waren vrij groot en stonden (te) dicht op elkaar. Er is toen wel gekeurd, maar de
gegevens zijn ~iet gepubliceerd. Besloten werd ~m het hele opgeplante sortiment, aangevuld met
n?g andere cultlvars, te stekken om het daarna opmeuw te kunnen keuren. In het voorjaar van 1994 is
biJ genoemde frrma het toen aanwezige sortiment opgeplant in aantallen van vijf stuks en wel van
matenaal dat vanaf het stekken op dezelfde wijze is behandeld.
In okt?ber 1995 wa~ er een p_laag van Japanse vlieg, waardoor vrij veel planten werden aangetast,
sommige _hebbe_n dit zelfs met overleefd. Er werd namelijk vanuit gegaan, dat er geen gewasbes~her~ngsrmddelen zouden worden gebruikt, ook niet tegen Phytophthora, omdat dit bij
parheulleren ook niet mogelijk is. Bovendien werden de uitgebloeide bloemen niet verwijderd,
hetgeen soms tot (te) veel zaadzetting leidde, waardoor ze minder bloemknoppen zetten. In 1996
werd besloten om toch te spuiten tegen spint en Japanse vlieg; tegen Phytophthora bleek dit niet
nodig te zijn. Zowel de winter van 1995-96 als die van 1996-97 zijn de planten niet afgeschermd om
de winterhardheid te kunnen beoordelen.
Een opvallend gegeven is, dat de planten van de zogenaamde Yakushimensis Groep er beter uitzien
dan de andere cultivars. Deze vorm van P. japonica groeit op het eiland Yakushima, samen met o.a.
Rhododendron yakushimanum en staan daar niet onder de natuurlijke bescherming van grote bomen.
In particuliere tuinen groeien zij daarom beter. De planten die van origine in de schaduwrijke bossen
voorkomen, hebben op het keuringsveld meer te lijden gehad van de volle zon, vooral in de hete
zomer van 1995. Planten uit de Yakushimensis Groep missen ook het jonge rode schot, dat de
planten uit de bossen nodig hebben om in de schaduw meer zonlicht te kunnen absorberen.
De keuringen zijn vooral gericht op de cultuurvariëteiten van Pieris japonica en een aantal hybriden,
de meeste met Pieris formosa .
Deze uitgebreide collectie - die verzameld en op geplant werd voor het te verrichten keuringswerk staat te boek als een van de Nederlandse plantencollecties van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen. De collectieis-evenals het oude sortiment- ondergebracht bij firma C. Esveld.
Aan C.J. van Gelderen van deze firma is veel dank verschuldigd voor de geboden hulp bij het
onderzoek en de samenstelling van dit keuringsrapport.

PIERIS-SPECIES
Allereerst zal een beschrijving worden gegeven van de soorten (species) met een aantal belangrijke,
aanvullende gegevens:
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Pieris floribunda (PURSH . EX SIMs.) BENTHAM & HooKER - Verenigde Staten (cult. 1800)
Een compacte, bolronde struik, 1.5-2 m hoog, in bosranden vaak hoger en losser: soms oo~ zeer
breed Bladeren lancetvormig tot smal-elliptisch (grootste breedte onder het rmd?en tot lil _het
midden), 3-5 cm lang, 1-2 cm breed, puntig of afgerond aan de top, mat~oen, so~s ohjfgroen en Iets
borstelig"behaard; rand met haartjes. Bloemen in rechtopstaande, elildstandige, samen~estel~e
trossen van 6-10 cm lang, aan krachtig groeiende scheuten tot 15-20(-30) cm lang; kroon zmverwlt,
4-6 mm lang; kelk groengeel.
Deze soort groeit van nature in het oosten van de Verenigde Sta~en van West-Virginia tot N?ordGeorgia in de Appalachian Mountains op heuvelruggen, helllilgen en bosranden van Pmus- ,
Quercus- en Tsuga-bossen op een hoogte van 500-1750 m.
. .. .
Pieris floribunda wordt uit zaad gekweekt, daar deze soort zeer moeiliJk IS te stekken. Mede daarom
zijn er slechts twee cultivars bekend namelijk: ' Elongata_' (~938) en ' Millstr~am' (1947{. De laatst~
is in Nederland niet in cultuur. Volgens The New RHS D1ctlonary ofGardemng zouden Karenoma
en 'Spring Snow' "zuivere" P. floribunda-cultivars zijn. Gezien de bladstand is dit ~iet juist.
In de Verenigde Staten worden ' Karenoma' en 'Spring Snow' beschouwd als hybnden ~an P.
japonica x P. floribunda . Dit moet worden gezien als een verkoopargument, omdat P. florzbunda
.
meer winterhard is dan P. japonica.
Er is slechts één hybride bekend met Pieris japonica, namelijk 'Brouwer' s Beauty' (zie aldaar).

Pieris formosa (WALLICH) D. DoN - Azië (cult. Eng. 1881)
syn. Pieris forrestii HARROW
Pieris formosa var. forrestii (HARROW) AIRY SHAW (cult. 1934)
Pieris japonica subsp. formosa KlTAMURA
Pieris formosa heeft een zeer groot verspreidingsgebied, namelijk i~ de oostelijk_e Himalaja, van
Nepal, Bhutan, Sikkim, Assam (N.O.-India), Noord-Birma, Noord- V~etna~ tot Zmdwest- en delen
van Centraal-China op een hoogte van 2100-4000 m. De soort groeit er lil gemengde bosse~ v~n
onder andere Symplocos pyrifolia, Quercus semecarpifolia en Rhododendron arb~reum. In China IS
de soort meer variabel dan in de Himalaja. Het zijn struiken of bomen tot 8( -1 0) m; lilNederlandtot 4
m hoog. Bladeren smal-elliptisch tot smal omgekeerd-lancetvormig ~grootste breedte in het midden
tot boven het midden) . Afhankelijk van de hoogte- en breedtegraad IS de bladvorm van P. formosa
zeer variabel. Sommige hebben bladeren van slechts 3-4 cm, andere bladeren met een lengte v~
10-15 cm (zie fig . 1, blz. 66). Jonge scheuten bronskleurig of bruinrood, soms felrood. Bloemen Wit,
in overhangende bloeiwijzen, variërend van trosvormig tot pluimvormig, beide soms op dezelfde
plant. De bloemkroon is 4 tot 12 mm lang.
De planten met grote bladeren en bloemen zijn beschre_ven als P. fo:restii , lat~r als P. formo~a var.
forrestii . In uitvoerig onderzoek in het Kew Herbarmm van Chinee~, Ind1sc~. en gecu~tlv~~rd
materiaal, is vastgesteld, dat de forrestii het einde is van een lange sene, waarbiJ geen dmdehjke
scheidslijn kan worden getrokken. Daardoor is de variëteit forrestii komen te verv~ll~n_.
De var. forrestii werd omstreeks 1904 door George Forrest aan de oevers van de ~ah-nv1er (~u de
Cangshan) in Yunnan ontdekt. De beschrijving is gebaseerd op cultll:~rplanten mt de Botams~he
Tuin van Edinburgh. In wezen verschilt de variëteit forrestii nauweliJkS van de soo~.t. De ~~lil.e
verschillen vallen binnen de variabiliteit van P. formosa . Er is daarom beslotenforrestu als var1ete1t
niet te handhaven. In de originele beschrijving wordt de kleur van het jonge schot niet vermeld.
De in Nederland en Engeland gekweekte kloon van P. formosa var. forrestii heeft een grote
sierwaarde vanwege het scharlakenrode jonge blad 1); de in Nederland voorkomende kloon v~n P.
formosa heeft dit niet. De soort is in Nederland matig winterhard; bladeren en bloemen worden lil de
·
.. .
winter vaak beschadigd.
Pieris formosa is zeer nauw verwant aan P. japonica, van welke deze ge_makkehJk ~s _te onderscheiden door de meer leerachtige en meer gezaagde bladeren (tot aan de basis!). De tertlarre nerven
zijn duidelijk zichtbaar en vormen een fijn geaderd netwerk met -~e secundair~ nerven. De datum van
introductie is onbekend, maar de plant was in 1881 in cultuur biJ Lamorran lil Cornwall, Engeland.
Er zijn negen cultivars bekend. Deze zijn - evenals de soort - niet gekeurd. Uit kruisingswerk met
deze soort zijn zes hybriden ontstaan.
I) Het lijkt zinvol om deP. formosa var. forrestii-kloon met scharlakenrode jonge bladeren van een
cultivarnaam te voorzien. Voorgesteld wordt om hieraan de naam ' George Forrest' te geven. .
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Pieris japonica (THUNB.) D. DoN EX G. DoN - Japan (cult. Eur. 1870)
syn. Pieris japonica f. crispa REHD.
Pieris japonica subsp. koidzumiana (OHwr) HATUSIMA
Pieris japonica var. koidzumiana (0Hwr) MASAMUNE
Pieris japonica var. taiwanensis (HAYATA) KiTAMURA
Pieris koidzumiana 0HWI
Pieris polita W.W. SMITH & JEFFREY
Pieris ryukyuensis HORT.
Pieris taiwanensis HAYATA
Pieris yakushimensis HoRT.
Deze soort is inheems in Japan (voornamelijk in het westen en zuiden van Honshu, Kyushu en
Shikoku), de Ryukyu-eilanden (met name Okinawa), Taiwan en Oost-China (Anhui, Zhejiang,
Fujian Prov.) tot op 3300 m hoogte. De plant groeit in Japan in gemengde bossen van o.a.
Chamaecyparis obtusa, Abies firma-Illicium religiosum, Cryptomeria japonica-Trochodendron
aralioides en Tsuga sieboldii, van zeeniveau tot een hoogte van 2100 m. In Taiwan in open bossen en
op grashellingen van 300-3300 m. In Oost-China op een hoogte van 200-1500 m.
Door het grote verspreidingsgebied is de soort erg variabel, namelijk van grote brede struiken tot
compacte dwergplantjes. Bladeren meestal omgekeerd-lancetvormig tot smal-elliptisch (grootste
breedte boven het midden tot in het midden) (zie fig. 2, blz. 66). Bloemen in overhangende tot
opstaande trossen. Bloemkroon wit tot lichtroze.
Zowel bij de Japanse als de Taiwanese populaties komen opstaande en hangende bloeiwijzen door
elkaar voor. De verschillende populaties zijn door verscheidene botanici ingedeeld in verschillende
species (namelijk Pieris japonica, P. koidzumiana, P. taiwanensis en P. polita). De verschillen
tussen deze "soorten" zijn onregelmatig en komen zowel in Japan, Taiwan, de Ryukyu-eilanden als
in China voor. Een kleine populatie, die voorkomt op het eiland Okinawa - een van de Ryukyueilanden- verschilt dan wel meer dan die van de planten in de rest van Japan, Taiwan en China, maar
wordt toch gerekend tot de breder gedefinieerde soort P. japonica. Sommigen beschouwen deze als
P. ryukyuensis. Ze verschillen in de meer leerachtige bladeren, die typisch spatelvormig zijn (zie fig.
2:9, blz. 66).
In Japan komen regelmatig exemplaren met roze bloemen voor, die beschreven zijn als P. japonica f.
rosea. Ook zijn er populaties waarvan de bloeiwijzen consequent aarvormig zijn. Deze noemt men
P. japonica subsp. monostachya. In Japan en China is de bloeitijd gewoonlijk van maart tot mei; in
Taiwan van januari tot maart.

p!:~::fo~~~:;r~a:~~~ r;~;~~~fp:~~re~~~~~=::~se:::t~n~~~~li~~~~: i~f~~~~~~t~~~;o:~~i

Yaponica), maar werd pas in 1870 in Europa in cultuur genomen. Er ztJn van deze soort ongeveer
cultivars bekend.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation/Anerkennung): *** = uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
** = zeer goed (very good!sehr gut)
.
..
* = goed (good!gut)
s = voor speciale doeleinden (jor specwl purposes/für
Spezialzwecke)
.
0 = kan vervallen (can be eliminated/entbehrlzch)

POSITIEF GEWAARDEERDE PIERIS JAPONICA-CULTIVARS EN
HYBRIDEN
De volgende 5 hybriden en 24 cultivars van Pieris japonica werden door de keuringscommissie
positief gewaaardeerd:
s Pieris 'Bert Chandler' (Chandler's Nurseries, Victoria, Australia, circa 1936)
syn. Pieris 'Chandleri'

GROEIWIJZE: dicht vertakt, breed en afgep!at, tot 1.5 m ho~~bl d
erkleurend via
BLADEREN: 4-6 cm lang, vrijwel gaafrandtg, dof geel~~en, JOnge a eren v
zalmkleurig oranje, zalmgeel, crèmewit tot zacht ohJfgroen.
BLOEMEN: klein, weinig.
Aardige cultivar vanwege de sterk v~rkleur~nde jonge bladeren. Helaas laat de winterhardheid te wensen over. Het is een typtsche befhebbersplant
s***
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Pieris 'Brouwer's Beauty' (Verenigde Staten, vóór 1975) -zie kleurenfoto blz. 72
(Pieris japonica x P. jloribunda)
GROEIWIJZE" breed-opgaand, dicht, 1.5-2 m hoog.
.
(d t k
. · 6 5 x 2 cm (lancetvormig tot smal-elliptisch), glanzend hchtgroen e s er
BLADEREN· ·
jl "b d )
.
vers reide bladstand is duidelijk invloed van P. orz un a · .
p . ·t tot 7 mm in tot 12 cm lange trossen, enigszins honzontaal; bloemknoppen m
BLOEMEN. Wl,
,
d h.
de winter helderrood; as van de bloeiwijze en kelk roo ac tlg.

Yakushimensis Groep
De laagblijvende, compacte populaties uit de hooglanden (boven de boomgrens) van het Japanse
eiland Yakushima worden soms gerekend tot een aparte soort, namelijk P. yakushimensis, soms ook
als P. japonica var. yakushimensis, maar deze namen zijn niet officieel gepubliceerd!
Omstreeks 1970 werden door Robert en Jelena de Belder (Arboretum Kalmthout, België) hiervan
zaden verzameld. Dit zaad werd onder meer gezonden aan het Proefstation voor de Boomkwekerij
en de firma C. Esveld, beide te Boskoop.
Uit de ruim 4500 zaailingen is een aantal planten geselecteerd en benaamd. Op het proefstation werd
vooral geselecteerd op donkergroen blad en opgerichte bloemtrossen. De meest opvallende overeenkomst tussen al die zaailingen en de "gewone" P. japonica is, dat deze compact groeien,
doorgaans rijk bloeien en meestal opstaande bloemtrossen hebben. Bovendien zijn deze selecties
goed tot zeer winterhard. Samen met de al oudere P. japonica 'Purity' worden ze soms ondergebracht in deYakushimensis Groep. Met deze groepsaanduiding wordt niet bedoeld P. yakushimana 'Purity' ofbijvoorbeeldP. yakushimensis 'Debutante', maar P.japonica 'Purity' (Yakushimensis Groep) en P. japonica 'Debutante' (Yakushimensis Groep).
Daar het aantal selecties in de Yakushimensis Groep en de gelijkenis van sommige te groot bleek te
zijn, is een gedeelte van deze cultivars met een "o" beoordeeld. Dit wil niet zeggen, dat ze als pot- of
tuinplant geen bepaalde (sier-)waarde hebben. Ze kunnen in het te kweken sortiment gevoeglijk
worden gemist zonder het te schaden. Een aantal van acht positief gewaardeerde cultivars uit de
Yakushimensis Groep is ruim voldoende (zie aldaar).

/

Deze goed tot zeer goed bloeiende F1 hybride is intermediair aan beide ouders,_ ma;r steriel.
Ondanks dat deze cultivar moeilijk door stekken is te ve~meerderen en ?~~endt~n angza~
·t ·s dit een van de opvallendste cultivars in het sortiment. De moetltjke vermeerdenng
groe1 , 1
d
p fl .b d
heeft duidelijk te maken met de invloe van . orz un a.
***

Pieris 'Firecrest' (Bagshot Nursery, Waterer & Sons and Crisp, Engeland, vóór 1964)
(Pieris formosa var. forrestii x P. japonica)

GROErwuz~: 7b5re:d2o!~:Ue~~ti:~6g)e:a~~,gdik en leerachtig (invloeden van P. f ormosa),

BLADEREN. ·
·
,
,
fl
')
d nk roen· ·onge bladeren helderrood (als Porest ame .
BLO~ME~~g wit, Jmm, in enigszins hangende, tot 10 cm lange trossen, zijtrossen tot 5 cm lang;

8

kelk groen, later wit.
..
. .
Dit is een zeer mooie en waardevolle hybride_. ~e groei is uits.~ekend. De plant hjkt emgszms
op 'Forest Flame' en komt uit dezelfde krulSlng volgens WiJlen J. Russell.
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***

Pieris 'Flaming Silver' (A.J. Kuijf & Zn, Boskoop, Nederland, 1985) - zie kleurenfoto blz.
72
tamelijk compact, tot ruim 1 m hoog .
4-6 cm lang, 1.2-1.8 cm breed, matglanzend donkergroen met onregelmatige,
roomwitte rand, onderzijde licht grijzig groen; jonge bladeren helderrood (zonder lichte
rand), spoedig verblekend via zalmroze, lichtgroen naar donkergroen met roomwitte rand.
BLOEMEN: roomwit, 10 mm, in 7 cm lange, overhangende trossen; kelk bruinachtig.

GROEIWIJZE:
•BLADEREN:

Een zeer mooie zilverbonte sport, ontstaan uit 'Forest Flame'. Het jonge schot van 'Flarning
Silver' is prachtig helderrood en hetzelfde als dat van 'Forest Flame' . Helaas zijn de jonge
bladeren van deze cultivar ook zeer gevoelig voor nachtvorst.
'Flaming Silver' is kweektechnisch beter dan de vrijwel identieke 'Mouwsvila'. De plant
verkreeg in 1985 een Getuigschrift van Verdienste en in 1986 een Getuigschrift Eerste Klas.
Op "Flora Nova '87" behaalde deze cultivar een Gouden Medaille.

**

Pieris 'Forest Flame' (Sunningdale Nurseries, Windlesham, Surrey, Engeland, 1952) - zie
kleurenfoto blz. 72
(Pieris formosa var. forrestii x P. japonica)
syn. Pieris japonica 'Flame of the Forest'
goed vertakt, dicht, tot 2.5 m hoog.
6-8 cm lang, 2-3 cm breed, vrij scherp gepunt, glimmend groen; jonge bladeren in
het voorjaar diep rozerood tot rood, verkleurend via zalmrood, roze en crèmegeel naar
groen.
BLOEMEN: zuiverwit, 8-10 mm lang, in eindstandige vertakte trossen; hoofdtros tot 20 cm,
zijtrossen tot 12 cm lang, vrij dicht opeen; kelk geelgroen.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Fig. 1. Bladvormen van Pieris jormosa.

Deze plant is op de Sunningdale Nurseries gevonden als spontane zaailing aan de voet van een
Pieris japonica. Een grote plant van Pierisformosa stond er vlak bij. Het rode jonge blad komt
van P. formosa, de goede bloei, de compacte groeiwijze en de winterhardheid van Pieris
japonica. De plant is goed winterhard, hoewel in erg strenge winters de takken soms sterk
invriezen. Helaas is het jonge schot zeer gevoelig voor nachtvorst.

**

Pieris japonica 'Boltman's Pink' (Verenigde Staten, vóór 1980)
regelmatig, enigszins los, tot 2 m hoog.
5 cm lang, 1.5 cm breed, heldergroen.
BLOEMEN: roze in knop, bij het uitkomen wit met iets roze vlekken, in enigszins hangende
trossen tot 10 cm lang met tot 3 cm lange zijtrossen; bloemknoppen en kelk in de winter
paarsrood.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

6

Deze cultivar bloeit matig matig tot goed. Aanbevolen wordt direct na de bloei de uitgebloeide
bloemen te verwijderen, aangezien de vele doosvruchten - die daarna worden gevormd -leidt
tot een slechte bloei in het jaar daarna.

9

* Pieris japonica 'Chaconne' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland,
Fig. 2. Bladvormen van Pieris japonica:
1-4 uit Japan; 5-7 uit Taiwan; 8 uit China; 9 uit Okinawa.
Bron: W.S. Judd, A taxonomie revision of Pieris; Jml Amold Arb., Vol. 63, No 2, 1982.

1984)

bolvormig, compact, breder dan hoog, tot 2 m.
5 x 1.5 cm, lichtgroen; jonge bladeren geelgroen.
BLOEMEN: wit, 6 mm groot, in enigszins opstaande trossen tot 10 cm lang met tot 3 cm lange
zijtrosjes; bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk crèmewit

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Dit is een aardige cultivar in de Yakushimensis Groep met gedurende de winter zeer donkere
bloemknoppen.

***

Pierisjaponica 'Cupido' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland, 1982)
- zie kleurenfoto blz. 90
breed-opgaand, bossig, tamelijk compact, 2 m breed, 1 m hoog.
3-5 cm lang, 1.2-1.8 cm breed, dof donkergroen, rand zwak gezaagd.
BLOEMEN : roomwit, 8-10 mm lang, in tot 12 cm lange, opstaande, sterk vertakte trossen;
bloemknoppen in de winter opvallend diep bruinrood; kelk oranjeroze, later witgeel.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:
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De bloemknoppen van deze cultivar hebben 's winters een zeer mooie kleur, die wordt
gevormd door de kelkbladen. Gedurende de winter en nog lange tijd tijdens de bloei, krijgt de
plant hierdoor een bijzonder accent. Helaas legt de plant tamelijk slecht (vaak te weinig)
bloemknoppen aan.
Ook deze vorm is een selectie uit zaailingen van uit Japan afkomstig zaad. 'Cupido' verkreeg
in 1983 een Getuigschrift van Verdienste.

***

BLOEMEN: ·wit, 0,5 cm, in enigszins hangende, korte trossen tot 3.5 cm lang; bloemknoppen in
de winter groenachtig; kelk wit.
Van de bontbladige cultivars is dit de meest witbonte. De plant bloeit niet of slechts matig. Het
·is meer een bladplant.
s Piéris japonica 'Little Heath Green' (P. Foley, Little Heath Nursery, Berkhamsted, Hertfordshire, Engeland, circa 197 6)

Pieris japonica 'Debutante' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland,
1980) - zie kleurenfoto blz. 90

GROEIWIJZE: plat-bolvormig, dicht en compact, tot 1 m hoog, 1.5 m breed.
BLADEREN: 3 x 1.5 cm, donkergroen, duidelijk getand, in herfst en winter opvallend paarsrood.
BLOEMEN: onbekend.

GROEIWIJZE: zeer breed en compact, 2 m breed en 1 m hoog.
BLADEREN: 3-5 cm lang, 1.2-1. 7 cm breed, matglanzend donkergroen, onderzijde lichter, rand
zwak gekarteld-gezaagd.
BLOEMEN: zuiverwit, 7-9 mm lang, aan enigszins opstaande, 3-7 cm lange trossen, sommige
trossen met één of meer korte zijtakken; kelk opvallend groen, zwak bronskleurig getint.
Deze cultivar werd in 1980 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste en in 1983 werd
hieraan een Getuigschrift Eerste Klas toegekend. Dit laatste vanwege de goede groei en de
jaarlijkse rijke bloei. Opvallend zijn de rechtopstaande bloemtrossen van deze cultivar.

*

Dit is een typische bladplant (terugslag uit de bontbladige 'Little Heath' ), die voor vele
doeleinden geschikt is, zelfs voor het knippen van figuren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er
bij deze cultivar nog nooit bloemen waargenomen.

***

GROEIWIJZE: tamelijk compact, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: 3-5 cm lang, 1-1.5 cm breed, glimmend donkergroen; jonge bladeren glanzend
kastanjebruin tot bruinrood (kleur blijft lange tijd gehandhaafd).
BLOEMEN: wit, 8 mm, in enigszins hangende trossen tot 12 cm lang met tot 6 cm lange
zij trossen; bloemknoppen 's winters paarsrood; kelk dito, later witachtig verkleurend.

Pieris japonica 'Dorothy Wyckoff' (H.J. Hohman, Kingsville, Maryland, USA, 1960)
GROEIWIJZE: opgaand, los, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 4-5 cm lang, 2 cm breed, duidelijk gezaagd, iets gegolfd, glimmend groen, in de
winter vaak paarsrood; jonge bladeren donkerrood.
BLOEMEN: wit, 8 mm, in eindstandige, tot 9 cm lange trossen, zijtrosjes 3-4 cm lang;
bloemknoppen in de winter bruinrood; kelk donker bruinrood.
De plant werd in 1953 gevonden door E.S. Wyckoff, Bedminster, New Jersey, USA en werd
door Hohman geïntroduceerd. Het is een zeer vroegbloeiende cultivar. 'Dorothy Wyckoff'
heeft in de winter de donkerste kleurindruk; de bloemknoppen lijken "rood". Ook de bladeren
zijn paarsrood door de invloed van de winterkoude. Later in het vootjaar gelijkt de plant steeds
meer op ' Coleman' .

*

Ook deze cultivar uit de Yakushimensis Groep heeft waarde vanwege de donkere bloemknoppen in de winter en de compacte groeiwijze.

* Pierisjaponica 'Grayswood' (G. Pilkington, Grayswood Hili, Surrey, Engeland, vóór 1981)
syn. Pieris 'Grayswood Hybrid'
GROEIWIJZE: enigszins onregelmatig, compact, tot 1 m hoog.
BLADEREN: 5.5 x 2 cm, toegespitst, matgroen; jonge bladeren bronskleurig bruin.
BLOEMEN: wit, 8 mm, in hangende trossen van 15(-20) cm lang, met tot 6 cm lange zij trossen;
bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk groenwit
' Grayswood' werd altijd beschouwd als een hybride van P. japonica en P. taiwanensis, maar
P. taiwanensis wordt niet meer als een aparte soort beschouwd. De winterhardheid van deze
cultivar is matig. Bladeren en bloemen hebben in strenge winters vaak van de vorst te lijden.

**

68

/

De grootste waarde van 'Mountain Fire' is hetjonge gewas. Deze cultivar werd op Flora Nova
1976 voor het eerst in Nederland getoond. De plant heeft vaak last van zwarte stippen op het
blad, waardoor bladval ontstaat. De vermeerdering is goed, maar men dient te letten op
gezond uitgangsmateriaaL
s Pieris japonica 'Nocturne' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1982)
GROEIWIJZE: bolrond, compact, meestal breder dan hoog, tot 1.5 m.
BLADEREN: 4.5 x 1.4 cm, donkergroen; jonge bladeren bronskleurig oranj e.
BLOEMEN: wit, tot 5 mm, in tot 5 cm opstaande trossen; bloemknoppen in de winter groen;
kelk bruinachtig, in het voorjaar lichter.

Pieris japonica 'Gavotte' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: bolrond, compact, 1.5 hoog, 1.5 m breed.
BLADEREN: 4.5 x 1.2 cm, lichtgroen; jonge bladeren geel tot oranje.
BLOEMEN: wit, 10 mm, in enigszins opstaande, later door het gewicht meer hangende, tot 8 cm
lange trossen met 2-3 cm lange zijtrossen; bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk
crèmewit

Pierisjaponica 'Mountain Fire' (W. Goddard, Victoria, British Columbia, Canada, 1967) zie kleurenfoto blz. 89

Het is een mooie bladplant uit de Yakushimensis Groep, maar de bloei is slechts matig.

***

Pieris japonica 'Prelude' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1982)
GROEIWIJZE: compact, breder dan hoog, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: 4 x 1.7 cm, lichtgroen; jonge bladeren koperkleurig.
BLOEMEN: wit, 6 mm, in enigszins opstaande trossen van 9 cm lang; bloemknoppen in de
winter groen; kelk crèmewit
Dit is een van de laatst bloeiende cultivars binnen het sortiment. In 1996 werd de plant in
Engeland door de Royal Horticultural Society met een Awardof Garden Merit bekroond. Met
'Debutante' wordt 'Prelude' beschouwd als de allerbeste cultivars in de z.g. Yakushimensis
Groep.

s Pieris japonica f. pygmaea (MAXIM.) YATABE (Japan, 1872)
syn. Pieris japonica ' Nana Compacta'
Pieris japonica 'Pygmaea'

Pieris japonica 'Little Heath' (P. Foley, Little Heath Nursery, Berkhamsted, Hertfordshire,
Engeland, circa 1976)

GROEIWIJZE: dwergstruikje, tot 30 cm hoog (uiterlijk enigszins gelijkend op een Phyllodoce) .
BLADEREN: 1.5-2.5 cm lang, 2-3 mm breed, iets gekruld, lichtgroen; jonge bladeren fletsrood.
BLOEMEN: wit, vaak zeer weinig of zelfs geen.

GROEIWIJZE: bolvormig, dicht en compact, tot 1 m hoog en breed.
BLADEREN: 3 x 0.7 cm, lichtgroen met roomwitte rand; jonge bladeren bruinachtig rood.

Deze forma werd gevonden door Maximowicz in een Japanse tuin en beschreven als
Andromeda japonica !usus pygmaea. Een identieke plant is gevonden door K. Wada op
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Mount Daisen en R. en J. de Belder vonden in 1970 dergelijke planten op Mount Miyanowa op
het eiland Yakushima.
In oude werken vindt men deze cultivar onder de naam 'Congesta Linearifolia', wat het
uiterlijk van deze plant juist omschrijft.
In hete zomers verkleurt het blad van deze dwergvorm wel eens en de plant is in pot moeilijk
te kweken.

**

Pieris japonica 'Rosalinda' (F.J. Grootendorst & Zonen BV, Boskoop, Nederland, 1976)zie kleurenfoto blz. 89
compact, circa 1.25 m hoog en breed.
3-5 cm lang, 1.5-3 cm breed, glanzend donkergroen; jonge bladeren bruinrood (in
tegenstelling tot 'Valley Rose', die lichtgroen uitloopt!).
BLOEMEN: lichtroze, 6 mm, in eindstandige, tot 14 cm lange trossen; kelk bruingeel; bloemknoppen in de winter paarsrood.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

F.J. Grootendorst importeerde deze plant als een onbenaamde rozebloeiende zaailing. De
verschillen met 'Valley Rose' zijn vrij duidelijk. 'Rosalinda' groeit compacter, heeft kleinere
bladeren en is ook als jonge plant overladen met veel, echter wel kleinere bloemtrossen. Op
"Flora Nova '76" werd de plant met een Gouden Medaille bekroond.
Deze cultivar bloeit rijk, mits men direct na de bloei de uitgebloeide bloemen verwijdert.
'Rosalinda' houdt ook goed kleur.

**

Pieris japonica 'Sarabande' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1980)
zeer breed en compact, tot 1.25 m hoog.
5.5 cm lang, 2 cm breed, matglanzend donkergroen, rand zwak gekarteld-gezaagd;
jonge bladeren bronskleurig oranjerood.
BLOEMEN: zuiverwit, 8-9 mm lang, in rechtopstaande tot overhangende trossen bijeen, 5-8 cm
lang, vooral de hoofdtros met één of meer kortere zij trossen; kelk opvallend licht geelgroen.

GROEIWLJZE:
BLADEREN:

'Sarabande' verkreeg een Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een
hogere bekroning) in 1981 en behaalde op "Flora Nova '87" een Gouden Medaille. In 1996
werd de plant in Engeland door de Royal Horticultural Society bekroond met een Award of
Garden Merit.

*

Pieris japonica 'Select' (Van Gelderen & de Wilde, Boskoop, Nederland, vóór 1950)
bolvormig, compact, tot àan de grond bebladerd, tot ruim 2 m hoog.
3-5 cm lang, 1-2 cm breed, glimmend donkergroen, vaak iets donkerrood getint;
jonge bladeren roodbruin.
BLOEMEN: wit, 4 mm, in eindstandige, 10 cm lange, iets hangende trossen; kelk donker
bruinrood (tijdens de bloei wordt hierdoor een roze indruk van de bloemen verkregen).

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Firma Van Gelderen & de Wilde kweekte deze selectie al rond 1950 door middel van
afleggers, onder de naam Pieris japonica (zonder meer). Toen na de oorlog steeds meer Pieris
van zaad werden gekweekt besloot de heer D. van Gelderen in 1970 zijn selectie de naam
'Select' te geven. Deze plant is zeer winterhard.
Op "Flora Nova '70" werd 'Select' met een Zilveren Medaille bekroond.

***

Pieris japonica 'Sinfonia' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1989)
compact, breder dan hoog, tot 2 meter.
5 x 1.4 cm; jonge bladeren geelgroen.
BLOEMEN: wit, tot 8 mm, in enigszins opstaande trossen tot 12 cm lang; bloemknoppen in de
winter oranjerood; kelk groenwit

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze zeer waardevolle en mooie cultivar is te vergelijken met 'Prelude' en knopt bovendien
nog beter. Op Vakbeurs Plantarium '97 werd' Sinfonia' bekroond met een Zilveren Medaille
(zie aldaar).
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Hibiscus syriacus 'Admiral Dewey'

Hibiscus syriacus 'Puniceus Plenus'
Hibiscus syriacus 'Speciosus'

s Pieris japonica 'Temple Bells' (Duncan & Davies, New Plymouth, Nieuw-Zeeland, circa
1982)
.
syn. Pieris ryukyuensis ' Temple Bells'
Pieris taiwanensis 'Temple Bells'
·GROEIWIJZE: breed-opgaand, meestal niet hoger dan 1.80 m; twijgen kaaL
BLADEREN: 6-7 cm lang, 2 cm breed, leerachtig, bovenste gedeelte van de rand licht gezaagd,
glimmend donkergroen; jonge bladeren chocoladebruin, via donkerrood naar donkergroen.
BLOEMEN: zuiverwit, tot 8 mm lang, knikkend, in vertakte, 15-20 cm lange trossen, meestal
opstaand (door het gewicht vaak horizontaal staand), zijtrossen tot 10 cm lang; bloemknoppen in de winter groen; kelk groen.
De firma Duncan & Davies importeerde in 1978 stekken van een Japanse kweker onder de
naam P. japonica ryukyuensis. De kweker beweerde, dat dit een langzaam groeiende variëteit
was van de inheemse soort op één van de Ryukyu-eilanden, hoewel de plant totaal verschilt
van de "normale" P. japonica. Uiterlijk lijkt de plant veel op de beschreven vorm, die
voorkomt op het eiland Okinawa.
Deze bijzonder mooie Pieris is helaas onvoldoende winterhard in het Nederlandse klimaat.
De plant legt veel bloemknoppen aan, maar deze vriezen er bij de eerste nachtvorst al uit. De
vermeerdering is matig tot slecht.

*

Pieris japonica 'Valley Rose' (R.L. Ticknor, North Willamette, Oregon, USA, 1961)
(Pieris japonica 'Flamingo' x P. japonica 'Deep Pink')
GROEIWIJZE: vrij hoog, iets los (als jonge plant nogal open).
BLADEREN: 5-7 cm lang, 2-3 cm breed, toegespitst, lichtgroen; jonge bladeren lichtgroen (in
tegenstelling tot 'Rosalinda', die bruimood uitloopt!).
BLOEMEN: zuiverroze, later witachtig roze, aan de basis opvallend wit gestreept, in lange,
eindstandige, overhangende, zeer grote (tot 10 cm lange) trossen met tot 4 cm lange
zijtrosjes; knoppen in de winter bruimood; kelk paarsrood.
'Valley Rose' is kweektechnisch de beste van de roze Pieris. De plant lijkt veel op 'Blush',
maar is donkerder roze. Ze bloeit goed en zeer vroeg, maar het is aan te bevelen de
uitgebloeide bloemen direct na de bloei te verwijderen. Door de vele doosvruchten, die na de
bloei worden gevormd, wordt de groei sterk geremd. De plant is gevoelig voor Phytophthora,
vooral in pot.
Naast 'Flamingo' wordt 'Deep Pink' als kruisingsouder opgegeven. Uit de beschrijving blijkt
echter, dat het gaat om een "deep pink seedling", die van Mitsch Nurseries, Aurora, USA,
afkomstig is en mogelijk dezelfde is als 'Deep Pink' . Overigens is 'Deep Pink' geen naam,
maar een kleuraanduiding!

s Pierisjaponica 'Valley Valentine' (R.L.Ticknor, North Willamette, Oregon, USA, 1972) zie kleurenfoto blz. 89

(Pieris japonica 'Flamingo' x P. japonica 'Valley Rose')
GROEIWIJZE: bossig tot los, tot 1.8 m hoog.
BLADEREN: 5 x 1.8 cm; jonge bladeren bloedrood tot koperkleurig.
BLOEMEN: dieproze tot wijmood, 6 mm, in min of meer overhangende, 10 cm lange trossen;
kelk groen met donkerrode vlekken.
Deze cultivar heeft de donkerste bloemen van het hele sortiment. De plant is helaas gevoelig
voor Phytophthora, vooral in pot en is - zowel in pot als in de vollegrond - moeilijk te kweken.

*

Pieris japonica 'Variegata' (Japan, vóór 1850)
syn. Pieris japonica var. albo-marginata REHD.
Pieris japonica 'Elegantissima' HoRT.
Pieris japonica 'Variegata Nana' HoRT.
GROEIWIJZE: plat-bolrond, compact, tot ruim 1 m hoog (in Engeland soms tot ruim 2 m hoog).
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BLADEREN: 2.5-4 cm lang, 1-1.5 cm breed, weinig gezaagd, vrijwel vlak, heldergroen met
roomwitte rand; jonge bladeren zwak bronskleurig.
BLOEMEN: roomwit, 7 mm, in kleine eindstandige, overhangende trossen van 5 cm lang; kelk
geelgroen.
De ervaring heeft geleerd, dat er sinds vele jaren verschillende klonen onder de naam
'Variegata' in omloop zijn. Mogelijk is 'White Rim' ook zo'n kloon. De naam P. japonica
var. albo-marginata is ouder, maar is zonder beschrijving gepubliceerd.
'Variegata' kwam vroeger onder verschillende namen op kwekerijen voor, zoals 'Elegantissima' en 'Variegata Nana'. Sommigen beschouwen 'White Rim' ook als een synoniem, maar
dit is toch een andere plant.
Mogelijk zijn er klonen in cultuur, die hoger zouden kunnen worden gewaardeerd.
* Pierisjaponica 'White Cascade' (R.P. Korbobo, Middlesex, New Jersey, USA, 1961) - zie
kleurenfoto blz. 89
GROEIWIJZE: opgaand, goed vertakt, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 5-7 cm lang, 2-3 cm breed, iets gegolfd en duidelijk gezaagd, glanzend donkergroen; jonge bladeren bruingeel.
BLOEMEN: zuiverwit, 6 mm lang, in sterk overhangende, 11(-15) cm lange, iets vertakte
trossen (tot 4 cm lang); bloemknoppen in de winter bruingroen; kelk groen.
Deze cultivar bloeit zeer goed, maar ook hier verdient het aanbeveling direct na de bloei de
uitgebloeide bloemen te verwijderen.
De plant werd in 1957 gewonnen door J. Vermeulen & Sons, Neshanic Station, New Jersey,
USA, maar werd door R.P. Korbobo geïntroduceerd.
s** Pieris japonica 'White Pearl' (K.W. Verboom, Boskoop, Nederland, 1982) - zie kleurenfoto blz. 90
GROEIWIJZE: breed-opgaand, compact, tamelijk laag.
BLADEREN: 4-6 cm lang, 1.5-2 cm breed, puntig, iets hangend, zwak glanzend donkergroen.
BLOEMEN: wit, 6 mm lang, in rechtopstaande, 6-9 cm lange, vertakte trossen, soms zeer dicht
opeen, met 5-10, soms 15 trosjes per bloeiwijze; as van de tros vaak bruinrood getint; kelk
groen tot zwak bruinrood.
'White Pearl' werd in 1982 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste en behaalde op
"Flora Nova '87" een Gouden medaille.
De plant bloeit goed en ook de vermeerdering is goed. In pot gekweekt bleek de plant nogal
gevoelig voor zout, maar in de vollegrond niet.
Het is bekend dat Mr Kubas (Snohomish, Seattle, Washington, USA) vóór 1970 een aantal
zaailingen had met opstaande zuiverwitte bloemen (zie ook bij P. japonica 'Spring Snow').
Eén daarvan is in 1971 als on benaamde zaailing vanuit Amerika naar Nederland meegenomen
en pas in 1982 als 'White Pearl' door K.W. Verboom in de handel gebracht. Twee van de
andere zaailingen ('Spring Snow' en 'Karenoma') zijn omstreeks dezelfde tijd in Amerika in
de handel gebracht door Briggs Nurseries Inc., Olympia, Washington.
** Pieris japonica 'Zebris' (Red Mill®) (Conard Pyle Co., West Grove, Pennsylvania, USA,
vóór 1980)
GROEIWIJZE: breed-opgaand, vrij compact, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 6-8 cm lang, 1.8-2.4 cm breed, min of meer overhangend, glanzend donkergroen;
jonge bladeren glanzend bruinrood.
BLOEMEN: zuiver roomwit, 8 mm lang, in overhangende, sterk vertakte trossen tot 10 cm lang,
zijtrossen tot 3 cm lang; bloemknoppen in de winter groen met lichtgele kelk; steel en
bloemsteeltjes roodachtig tot lichtgroen.
'Zebris' werd gewonnen door A Zebehauzii, USA en geïntroduceerd door de Conard Pyle
Co., onder het handelsmerk Red Mill®. De plant werd in Nederland in 1983 onder de naam
'Red Mill' bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Op de tentoonstelling "Herfstweelde '83" verkreeg 'Zebris' onder de naam 'Red Mill' een Zilveren Medaille.
De winterhardheid is uitstekend. De plant zou tot -25°C vorst kunnen verdragen.
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NIET AANBEVOLEN CULTIVARS EN HYBRIDEN
De volgende 4 hybriden en 40 cultivars van Pieris japo~~ca worden door de keuri~gsco~~~ie niet
meer .aanbevolen. Zij kunnen uit het sortiment verdWIJnen zonder dat het wor t gesc aa ·
H y b r ·i den:
'Mouwsvila' (Havila®) (J.J.M. Mouws, Zundert, Nederland 1987)
ZE" tamelijk compact tot ruim 1 m hoog.
.
1" ·k
GROEIWIJ . .
0 9-1' 5 cm breed, matglanzend donkergroen met onregelmatige, ta~e lJ
l::;d
licht grijzig groen; jonge bladeren
(zonde{
rand), spoedig verkle~rend via zalmroze, geelachtig en lichtgroen naar o ergroen me roo -

BL~~::~~o~:~:

~nd~rzijde

hedd~ood

hc~e

BL~~~~:an:it, 9 mm, in overhangende trossen, hoofdtros tot 15 cm, zijtrossen tot 7 cm lang; kelk
lichtbruin.

.

.. .

'Mouwsvila' is ontstaan als een bonte sport uit 'Fore.st Flame'. D~ ~a~ren~nd~z~~~~v~ ~f~~~~~
breder roomwit gerand, waardoor de plant een nog tets b?ntere lil u ma ,
. ,
Deze behaalde op "Flora Nova '87'' een Gouden Medatlle o~der ~e na~ ~avtl~ · .
,
Deze cultivar is moeilijker te kweken ten opzichte van d~ VflJ.':"el ~dentieke Flarnlilg Stlver . De
plant heeft veel last van bruin..blad en ziet er daardoor ztekehJk mt.
'Mouwsvila' is merkenrechteliJk beschermd.
'Ticknor' (R.L. Ticknor, North Willamette, Oregon, USA, vóór 1980)
(Pieris formosa x P. japonica ?
GROEIWIJZE:
de basis getand, donkergroen; jonge bladeren
BLADEREN: 6rcemgellmanagtig1
, ·e5nc~o:;~:~t·l:~;a~h~gh~~tg~an
'
•
rood. Wl·t, tot 9 mm lang , in enigszins hangende trossen tot 7 cm lang.
BLOEMEN:
t viel niet te achterhalen of dit een zuivere P. formasa-cultivar is of ~en hybride ~et~: japonica.

~:st staat, dat de bladeren tot aan de basis zijn getand, terwijl ze ook dik en leerachtig ZIJn, hetgeen

duidt op P. formosa-bloed.

'Tilford' (J. Slocock, Engeland, vóór 1982)
(Pieris formosa 'Wakehurst' x P. japonica)
GROEIWIJZE: breed-opgaand, 1.2 m breed, 1.5 m h?og.
..
BLADEREN" 5 x 1.5 cm, toegespitst, donkergroen; JOnge bladeren karrruJnrood.
.
.
BLOEMEN.. · Wl·t, 7 mm, 1·n trossen tot 14 cm lang, zijtrossen tot 8 cm lang; bloemknoppen lil de wlilter
groen; kelk groen.
'Valley Fire' (R.L. Ticknor, North Willamette, Oregon, USA, 1973)
(Pieris formosa x P. japonica 'Whitecaps')
GROEIWIJZE: compact, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: 2.5 x 7 cm, donkergroen; jonge b~ader~n felrood.
BLOEMEN: wit; bloemknoppen in de winter Wltachttg; kelk groen.
Het is een kruising uit 1963. De plant is nogal ziekelijk, waardoor deze moeilijk is te vermeerderen.
Ook kan 'Valley Fire' moeilijk in pot worden gekweekt.

Cultivars van Pieris japonica:
'Bisbee Dwarf' (Fred w. Bergman, Feasterville, Pennsylvania, USA, 1967)
syn. Pieris japonica 'Bisbee'
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Boomkwekerij planten van 'Christmas Cheer', opgeplant naast diverse andere cultivars, volkomen
GROEJwuzE: compact, breder dan hoog, tot 1 m.
BLADEREN: 3.5 x 1.8 cm, donkergroen; jonge bladeren donkerrood.
BLOEMEN: wit (volgens de literatuur).
Deze dwergvorm met enigszins gedraaide bladeren bloeit zeer matig tot vrijwel niet. Het is meer een
bladplant. 'Bisbee' is nogal gevoelig voor spint.
De plant werd gewonnen door Horratica Bisbee, Ware, Massachusetts en door Fred W. Bergman
geïntroduceerd.

'Blush' (Hillier Nurseries Ltd., Hampshire, Engeland, 1967)

p· . .
. 'Daisen' Planten onder de naam 'Pink Form'
doodgevroren!
..
'Christmas Cheer' is een zarulmg van zerzs japontea
·
zijn identiek.

'Col~man'

(Melrose Nurs., Olympia, Washington, USA, vóór 1979)

GROEIWIJZE: opgaand, enigszins los, tot 3.5 m hoog.
5 2
donkergroen· jonge bladeren rood.
..
BLADEREN: . x cm,
. h ' d trossen tot 10 cm lang met tot 7 cm lange ZIJtrossen;
BLOEMEN: w1t, 5 mm lang, m angen e
bloemknoppen in de winter paarsrood, evenals de kelk.
'

GROErwuzE: open en los, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 4 x 1.5 cm, donkergroen; jonge bladeren bloedrood.
BLOEMEN: 's winters donkerroze, in het voorjaar verkleurend van lichtroze naar wit met roze
vlekken, 5 mm lang, in enigszins opstaande trossen tot 7 cm lang, met tot 5 cm lange zijtrossen
(meestal is er geen hoofdtak); bloemknoppen in de winter paarsrood met dito kelk.

Deze plant, die werd gewonnen door J. Eichelser, is in de winter net zo donker als Dorothy

De bloemen van 'Blush' contrasteren mooi met de "rode" kelk. De kleurindruk is in de winter niet zo
donker als die van 'Dorothy Wyckoff'.

GROETWIJZ~:
5cxomlp8accmt, mme:::~~~ ~~~:eg~!~:~~~~~~~~~o~~; jonge bladeren bloedrood tot koperkleuBLADEREN.
.
,

'Bolero' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)

BL~;~~~~d~an(vankdelijdk
~~nt-J~~~o~~~~d~:
~~~~~~~;i~~i~:~~g~i~~~:o;!:s:~a;g~ef~s~~~~~
ZIJtrossen zon er m. e 1 .
.
'

GROETWJJZE: bolrond, compact, breder dan hoog, tot 2 m.
BLADEREN: 4.5 x 1.5, donkergroen; jonge bladeren geelgroen.
BLOEMEN: crèmewit, 5 mm, in enigszins hangende, tot 10 cm lange trossen met tot 4 cm lange
zijtrossen; bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk crèmewit

'Brookside Miniature' (vóór 1975)
GROETWUZE: smal-opgaand, tot 1.8 m hoog.
BLADEREN: 1.5-2 cm lang, 0.5 cm breed, iets gekarteld, lichtgroen; jonge bladeren oranjegeel.
BLOEMEN: wit, 6 mm lang, in vertakte trossen tot 7 cm lang, zijtrossen tot 2.5 cm lang; bloemknoppen
in de winter lichtroze; kelk roodachtig.
Jonge exemplaren van deze plant bloeien zelden. Deze cultivar, die geschikt is voor de rotstuin, is
meer een bladplant. De plant werd ingezonden onder de naam 'Minor', maar de correcte naam is
'Brookside Miniature' en deze cultivar is mogelijk door Brookside Gardens, USA, in de handel
gebracht.

'Cavatine' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1982)
GROETWJJZE: compact, breder dan hoog, tot 1.5 m.
BLADEREN: 4 x 1 cm, toegespitst, lichtgroen; jonge bladeren geelgroen tot bronsgroen.
BLOEMEN: wit, 10 mm, in enigszins hangende trossen tot 9 cm lang (verscheidene trossen bij elkaar);
bloemknoppen in de winter groen; kelk groenwit
Deze cultivar bloeit laat en over een lange periode.

'Christmas Cheer' (K. Wada, Hakoneya Nurs., Yokohama, Japan, 1967)
syn. Pieris japonica var. rubra 'Christmas Cheer'
Pieris japonica 'Pink Form'
GROETWUZE: compact, laag en breed, tot 1 m hoog.
BLADEREN: 5 x 1.8 cm, glimmend donkergroen; jonge bladeren donkerrood, verkleurend naar
glanzend bruingeel.
BLOEMEN: lichtroze (in knop), later vuilwit, 6 mm, in enigszins hangende trossen tot 6 cm lang met
tot 3 cm lange zij trossen; bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk paarsrood, later bruingeel.
De plant bloeit goed, maar door de vele doosvruchten - die na de bloei worden gevormd - bloeit deze
vaak minder goed. Soms bloeit de plant al voordat de winter invalt. Als de bloemen enige tijd met ijs
zijn bedekt, hebben deze daar weinig of geen hinder van. Overigens behoort deze cultivar tot de
minst winterharde in het sortiment. In de strenge winter 1978-1979 zijn op het Proefstation voor de
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Wyckoff'.

'Compact Crimson' (vóór circa 1980)
syn. Pieris japonica 'Crimson Compact'

paarsrood, in het voorJaar lichtbrum.

.
·
·
d t t k:ken en moeilijk in pot IS te kweken.
p th Schotland en is mogelijk
Deze cultivar bloeit slecht, is vorstgevoelig, matig ~o~ k ~ e
De plant werd omstreeks 1980 verkregen van Glen mc
ursery, er '
daar ook geselecteerd en benaamd.

'Compacta' (Westbury Rose Co., Long Island, New York, USA, 1949)
GROEIWIJZE: zeer compact, dicht, breder dan hoog, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: onbekend.
BLOEMEN: wit.

plan~

colle~tie

~et "sodort~e~t~ee~a~~,~~~:c~e~~~r~~: ;~~:~:~Îaderen hebben

De
in de
was
In 1961Is er een cultivar gereg1streer on
dan 'Compacta'.

'Crispa' (herkomst onbekend)
syn. Pieris taiwanensis 'Crispa'
GROEIWIJZE: regelma~g slank-o~gaand, tot.2 m ~oog. kruid bovenstehelftgetand;jongebladeren
BLADEREN: 5 x 2 cm, Iets gedramd, top puntig, ran op ge
,

BL~~~:~e~~~~·opvallend

groot (8 mm), in enigszins hangende, korte (4-5 cm lange) trossen;
bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk groen.
d
rkomt De plant die Rehder als P.
Uit onderzoek is gebleken, dat er éé~ plant on er ~we~ n;~ij~tv~; syno;uemen van de soort Pieris
japonica f. crispa heeft beschreven IS toegevoeg aa
japonica.

'Daisen' (K. Wada, Hakoneya Nurs., Yokohama, Japan, 1967)
syn. Pieris japonic~ f.. r?sea ~A~. 'Dai~en Form'
Homoniem: Pzerzs japontea Rosea
..
d
ond dicht bebladerd, circa 1 m hoog.
GROEIWIJZE: tamehJk laag, tot aan e g~ d f
n soms geelgroen; jonge bladeren bronsrood.
BLADEREN: . 4-7 cm lang, 1d.5-2 cklm bree ct' na~g~~~h~it in korte, hangende, eindstandige trosjes van
BLOEMEN: m knop rozeroo , ver euren
'
5-6 cm lang; kelk bruingeel.
.
. ..
In de schaduw blijven de bloemen van deze cultivar donkerder. De plant bloeit niet rijk en IS moeü~~

..
in pot te kweken. Een voordeel is, dat 'Daisen' laat uitloopt en daardoor meestal aan de late
nachtvorsten ontsnapt.
De plant is in het wild gevonden door K. Wada op Mount Daisen in Japan. Ze lijkt uiterlijk veel op
'Shojo'.
Eind 1930 werd door een Amerikaan P. japonica 'Rosea' uit Japan meegenomen en in Amerika in
omloop gebracht. De bloemen zijn roze in knop, maar verbloeien naar wit. Deze plant is nagenoeg
uit cultuur verdwenen en veelal behoren planten onder deze naam tot de cultivar 'Daisen'. De jonge
bladeren van 'Rosea' zijn perzikkleurig.

'Dr Pratt' (herkomst onbekend)
syn. Pieris japonica 'Eddisbury'
GROEIWIJZE: open en los, tot 1.5 m hoog.
BLADEREN: 6.5 x 1.5 cm, in het midden het breedst, donkergroen; jonge bladeren lichtrood.
BLOEMEN: wit, 5 mm lang, in tot 9 cm lange bloemtrossen met tot 3.5 cm lange zijtrosjes;
bloemknoppen in de winter groen; kelk groen, in het voorjaar naar wit verkleurend.
Deze plant is waarschijnlijk in Engeland geselecteerd en benaamd.

'Flamingo' (A.B. Lambert, Lamhert's Garden, Portland, Oregon, USA, 1953)
GROEIWIJZE: opgaand, los, 1.5 m breed, tot 2.5 m hoog.
BLADEREN: 4-6 cm lang, 1.5-2.5 cm breed, donkergroen; jonge bladeren bronsrood.
BLOEMEN: rozerood, verkleurend naar lichtroze met witte strepen (onderzijde wit), 5 mm lang, in
eindstandige, 12 cm lange, overhangende trossen met tot 5 cm lange zij trossen; bloemknoppen in
de winter donker karmijnrood; kelk bruinrood.
Deze cultivar is zeer gevoelig voor Phytophthora, vooral in pot. Omdat de plant nogal ziekelijk is, is
deze ook moeilijk te vermeerderen.
'Flamingo' heeft in de winter net niet zo'n donkere kleur van de bloemknoppen als die van 'Dorothy
Wyckoff' en de plant heeft een open en slordige groeiwijze.

GROEIWIJZE: opel'! en los, tot 2 m ho~g.
ti lichtgroen· jonge bladeren van scharlakenrood, via
BLADEREN: 5.5 cm lang, 1.8 cm bree , pun g,
,
.
bronsrood naar lichtgroer: verkleu(ren~
lange) vertakte bloemtrossen; bloemknoppen m de
BLOEMEN: wit, 7 mm lan~, m korte tot cm
,
·
oen· kelk brmnrood.
.
h
·
wmter gr
,
..
'I li S let' bloeit en groert slee t en rs
.
d . 1980 in Nederland germporteerd. se car
Deze cultrvar wer m
zodoende moeilijk te stekken.
d '' 1980)
'March Magie' (Wakehurst Place, Sussex, Engelan , voor
d
n en los tot 2 m hoog.
GROEIWIJZE: breed-opgaan ' ope .
'
. · n e bladeren rood.
BLADEREN: 7.5 x 1.8 cm, toegesprtst, donkergr~~n, {;: l:ng met tot 3 cm lange zijtr<;Jssen; bloemBLOEMEN: wit, 6 mm, in hangende trosse~· ~tlk d~o in het voorjaar groenwit verkleurend.
knoppen in de winter donker paarsroo , e
,
Deze cultivar is matig tot slecht te vermeerderen.

'Menuet' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1989)
GROEIWIJZE: compact, 1.5 m breed, ~ m hoog.
b skleurig.
..
BLADEREN: 6 x 2 cm, donke~groen; J2onge blladere~angr~~de trossen en tot 3 cm lange zrJtrossen;
.t 9 mm lang lil tot 1 cm ange,
BLOEMEN: Wl ,
'
lk
.
bloemknoppen in de winter groen; ke groerug.

'Minor' (herkomst onbekend)
act dicht enigzins kruipend, tot 0.5 m hoog.
GROEIWIJZE: zeer comp ,
, b d lichtgroen· jonge bladeren rood.
BLADEREN: 1.5 cm lang, tot .1 cm ree ,
,
BLOEMEN: wit (volgens de hteratuur).
, . ,
laatst) werd ingezonden als 'Compacta'.
De plant in de collectie (hier onder de naam Mmor gep

'Fuga' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1988)

'Pavane' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1989)

GROEIWIJZE: compact, breder dan hoog, tot 1.5 m.
BLADEREN: 6 x 1.5 cm, donkergroen; jonge bladeren lichtgroen.
BLOEMEN: wit, 8 mm, in enigszins opstaande, tot 12 cm lange trossen met 3-4 cm lange zijtrossen;
bloemknoppen in de winter groen; kelk groenwit

b eed 1 m hoog, compact.
.
GROEIWIJZE: 1·5 m r
'
.·
bladeren oranjeachug.
BLADEREN: 5 x 1.8 cm, donkergroen, JOnge 7
1 g met tot 3 cm lange zij trossen; bloemknoppen
.
·
staande trossen tot cm an
BLOEMEN: wrt, 6 mm, lil op
,
· ·
ood evlekt.

Het jonge blad van deze selectie contrasteert mooi met de rood of bronskleurig uitlopende cultivars.

paarsrdood;
in de
De grootste sterwaar e .van
plant bloeit slechts matrg.

'Geisha' (R.L. Ticknor, North Willamette, Oregon, USA, vóór 1980)
GROEIWIJZE: open en los, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 4 x 1 cm, lichtgroen; jonge bladeren geelbruin, naar geelgroen verkleurend.
BLOEMEN: wit, 5 mm, in hangende trossen tot 4 cm lang; bloemknoppen in de winter groen met dito
kelk.
De cultivar 'Geisha' bloeit slecht. Het is meer een bladplant.

'lseli Cream' (Iseli Nurs., Boring, Oregon, USA, 1966)
GROEIWIJZE: open en los, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 6.5 x 3 cm, puntig, groen; jonge bladeren crèmegeeL
BLOEMEN: wit, 5 mm, in enigszins hangende, kleine (tot 4 cm), propperige trossen; bloemknoppen in
de winter lichtroze; kelk bruinwit
Deze cultivar werd in 1980 in Nederland geïmporteerd. De plant bloeit onregelmatig. Ook de
vermeerdering is slechts matig.

'lseli Scarlet' (Iseli Nurs., Boring, Oregon, USA, 1978)
syn. Pieris japonica 'Iseli Scarlet Bronze'
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winte~

k~:z:r:::;:~, i~e::r gel:gen in het oranje uitlopende jonge schot. De

.
th Nieuw-Zeeland, vóór 1984)
1
'Pink Delight' (Duncan & Davres, New p ymou ,
GROEIWIJZE: opgaand, 1 m breed, 1.8 m ~oog.
d en verkleurend van rood, via oranje naar geel.
BLADEREN: 6.5 x 2 cm, toegespitst']roen; Cr~~~~)~~~e~it, vaak wit aan de basis: 5 mm, in har~re:~
BLOEMEN: donkerroze, verkleuren naar
.. tr
n· bloemknoppen in de wlilter paarsroo , e
trossen tot 10 cm lang met tot 4 cm lange ZIJ osse ,
dito.
R ,
ar de waardering van deze laatste
b
h bitus dan 'Valley ose , ma
d
de
'Pink Delight' heeft wel een etere a
d .
'Pink Delight' is ook redelijk goe , maar
komt toch hoger uit (zie aldaar). De vermeer enng van
plant is nogal gevoelig voor Phytophthora.

'Presto' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: compact, breder dan ho?g, tot 1.5 m. bruinrood.
.
.
BLADEREN: 4 x 1 cm, ~onk~rgr~en;~onge ~la~~::en tot 10 cm lang; bloemknoppen lil de wlilter
BLOEMEN: wit, 7 mm, m erugszlilS angen e
groen; kelk groenig wit.
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'Purity' (K W. d
. .· . a a, Hakoneya Nurs., Yokohama, Japan, vóór 1967)
syn. Pzens }akushimana HoRT.
Pieris japonica grandijlara 'Purity'
GROEIWIJz~: dicht en compact, 2 m breed, 1 m hoo .
BLADEREN. 3-5 cm lang 1-2 cm b d
g
·
'
ree , stug zwak glanzend gr
·
b
BLOEMEN: zmverwit, 5-8 mm lang in . t d'
oen; JOnge laderen groen, zeer laat.
geelgroen.
'
em s an Ige, zeer grote (tot 12 cm lange) trossen; kelk

d

Deze laatbloeiende cultivar bloeit als kleine lant
.
p
onregelmatig en slecht. De plant wordt overtroffen
door o.a. 'Debutante' en 'Prelude'.
De oorspronkelijke herkomst van 'Purity' is onb k d
P!ant afkomstig is van het Japanse eiland Yakus~· en. , a~us Wada. Sommigen beweren, dat deze
eiland ~awanabe van de Ryukyu-archi el. De l:U~a, an eren zegg~? dat ze afkomstig is van het
y~ku~~zmana verspreid. Volgens Wad/zï
Yak w~rd aanvankeliJk onder de onjuiste naam P.
UiterliJk.
Jn op
ushima geen planten bekend met een dergelijk

'Rondo' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: bolvormig compact t t 1 h
BLADEREN: 6 x 1 5 cm' d nk
' 0 . m oog, meestal breder.
BLOEMEN' wit . . . ' f o ergroen; Jonge bladeren geel.
1
.
, m mm o meer opstaande trossen v 8-10
groen; kelk groenig wit.
an
cm ang; bloemknoppen in de winter

'Scarlett O'Hara' (Duncan & D

.
avies, New Plymouth, Nieuw-Zeeland vóór 1980)
GROEIWIJZE: slank-opgaand, tot 1.8 m hoo
,
BLADEREN: 7.8 cm lang, 1.8 cm breed d g.
.
BLOEMEN: wit, 7 mm, in hangende tr ' of d~~ergroen; JOnge bladeren oranjerood.
de winter groen; kelk groen, ver~~~:~~~t na~:~et tot 6 cm lange zij trossen; bloemknoppen in
.
.
Een voordeel van deze cultivar is dat d .
waardoor de plant er lange tijd aantrekkeli~t~r sc~euten Zich met allemaal tegelijk ontwikkelen
O'Hara' (met één t) is onjuist!
J UI Ziet, etgeen de verkoop bevordert. De naam ' Scarle~

'Scherzo' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: bolrond CO
BLADEREN' 6 x 2 5 'ct nkmpact, me~stal breder dan hoog, tot 1.5 m
0
ergroen
·
·
. '· jonge
. . bladeren brons kl eurig.
BLOEMEN: · wit 10· '
1
··
'
mm ang, m emgszms opstaande tr
9
Zijtros sen; bloemknoppen in de winter b .
. kossen . tot . cm lang met tot 3 cm lange
rumgroen, elk Witachtig.
Dez~ plant b~oeit goed, maar om een goede bloei in h
.
.~t volgende Jaar te bevorderen is het raadzaam
de Uitgebloeide bloemen direct na d bl .
e oei te verWIJderen.
'Seattle' (W. Streng, Boskoop, Nederland, 1990)
syn. Pieris japonica 'Grandiflora' HoRT.
GROEIWIJZE: breed-opgaand, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 7-8 cm lang, 2.5 cm breed iets
lD
.
oranjebruin.
'
gego d, glimmend donkergroen; jonge bladeren rood tot
BLOEMEN: wit, 8-10 mm, in enigszins o
d
beneden zakkend; bloemknoppen in d~s~~~ e tros~en tot 15 cm lang, door het gewicht naar
er oranJegroen; kelk verkleurend naar
.
groen.
Deze opvallende kloon is al vele jaren (sinds circa
197~) m de Boskoopse kwekerijen te vinden vaak
onder de onjuiste naam ,Grandiflora, D
hoogstwaarschijnlijk is het een in Bo~ko~ oorspronkelijke ~er~oms~ i~ niet meer te achterhalen,' maar
1990 de cultivarnaam 'Seattle' gen
~ ontsta~e selectie lilt zamlmgen. W. Streng gaf de plant in
Sealth, waar de naam Seattle v~n is ~;;lei~~ar et bekende Indianenopperhoofd (Indian Chief)

'Shojo' (RL Ticknor N th W11
De bloeme~ ~an deze ~ultf:ar z"I am~ttf Oregon, _DSA, vóór 1980)
1Jn roo o roodachtig (Shojo is het Japanse woord voor rood). De
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onder deze naam ~anwezige plant bleek bij de keuring niet "soortecht" te zijn, zodat nadere gegevens
ontbreken.
'Shojo' is mogelijkerwijze niet door Ticknor gewonnen. Het zou een oude, uit Japan afkomstige
cultivar kunnen zijn.

'Snowdrift' (USA, vóór 1980)
syn. Pieris taiwanensis 'Snowdrift'
GROEIWIJZE: min of meer onregelmatig en los.
BLADEREN: 6.5 x 1.8 cm, donkergroen; jonge bladeren bronsrood.
BLOEMEN: wit, 7 mm lang, in vertakte trossen tot 10 cm lang, zijtrossen 3-5 cm lang; bloemknoppen
in de winter groenbruin; kelk groenbruin, naar groenwit verkleurend.
De bloementrossen van deze rijkbloeiende cultivar staan in knop min of meer rechtop, maar door het
gewicht zakken zij naar beneden.
In Amerikaanse catalogi wordt deze plant meestal aangeduid met de naam P. taiwanensis ' Snowdrift'.

'Splendens' (Joh. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1974)
GROEIWIJZE: zeer fors, bossig, tot 3.5 m hoog.
BLADEREN: 5 x 1.5 cm, donkergroen; jonge bladeren helder bruinrood (helderder dan van ' Select' ;
aanmerkelijk lichter dan van 'Mountain Fire' ).
BLOEMEN: wit, 8 mm, in eindstandige trossen van 6-8 cm lang; bloemknoppen in de winter groen;
kelk bruin.
'Splendens' werd geselecteerd uit zaailingen, die ontstonden uit kruisingen, die /gedurende de
periode 1965-1968 met rozebloeiende cultivars werden gemaakt. Na een strenge winter werd deze
plant geselecteerd en in 1974 onder de- nomenclatorisch onjuiste- naam 'Splendens' in de handel
gebracht. In 1976 bracht H.J. van de Laar drie planten mee naar Boskoop voor de Pieris-collectie van
het Proefstation. Nadat er tienjaar later mooiere cultivars waren, zoals ' Mountain Fire' en 'Zebris'
(Red Mill®), heeft ook Hachmann de plant laten vervallen.

'Spring Candy' (Yarnina Rare Plants, Monbulk, Australia, circa 1975)
(Pieris japonica ' Christmas Cheer' x P. japonica 'Flamingo')
GROEIWIJZE: dwergvorm, compact, na tien jaar 0.75-1 m hoog; twijgen zeer bros.
BLADEREN: gekruld; jonge bladeren roodachtig verkleurend via oranje en lichtgeel naar groen.
BLOEMEN: roze, weinig in getal.
' Spring Candy' is geselecteerd uit een aantal zaailingen van de bovengenoemde kruising, maar het is
niet met 100% zekerheid te zeggen of de kruising is gelukt, of dat het gaat om een zaailing van
' Christmas Cheer' . In Australië wordt deze plant veel gebruikt als bonsai.
Vanwege de onvoldoende winterhardheid en de brosheid van de takken (ze waaien gemakkelijk uit
de plant) is deze cultivar, helaas weinig geschikt voor het Nederlandse klimaat. De plant maakt vierof vijfmaal per seizoen een nieuw schot (in tegenstelling tot de beide ouders), waardoor de plant de
hele zomer aantrekkelijk is. Als potplant gekweekt is ' Spring Candy' gevoelig voor zout.

'Spring Snow' (Briggs Nurseries Inc., Olympia, Washington, USA, 1982)
syn. Pieris japonica 'Dubas'
GROEIWIJZE: dicht en compact, tot 1 m hoog.
BLADEREN: 5 x 1.5 cm, glimmend donkergroen; jonge bladeren donkerrood, via oranje en geel naar
groen verkleurend.
BLOEMEN: wit, 5 mm, in opstaande trossen tot 5 cm lang met 3 cm lange, zeer compacte zijtrosjes;
bloemknoppen in de winter groen; kelk roodachtig, in het voorjaar verkleurend naar witgroen.
Eind jaren '60 werd deze door de Amerikaanse hovenier Mr Kubas (Snohomish, Washington, USA)
uit zaailingen geselecteerd, waaruit later ook ' Karenoma' en 'White Pearl' zijn ontstaan. Dr Robert
Ticknor (North Willamette Experimental Station, Oregon, USA) ontving planten afkomstig van Mr
Kubas maar maakte daarbij een verschrijving, namelijk 'Dubas'.
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Deze naam werd alleen intern gebruikt; planten onder deze naam zijn nooit in de handel gebracht.
Wel zijn planten onder deze naam op het Boskoopse Proefstation terechtgekomen, hetgeen waarschijnlijk de oorzaak ervan is, dat deze naam in de "Naamlijst van houtige gewassen" voorkomt.
Deze "Dubas" werd in 1982 door Briggs Nurseries Inc. , Olympia, Washington in productie genomen
onder de naam 'Spring Snow' en tezamen met de zusterzaailing 'Karenoma' in de handel gebracht.
'Spring Snow' bloeit zeer rijk. In de potcultures is de plant gevoelig voor zout vanwege het meestal
slechte water. In de vollegrond heeft de plant hier geen last van.

'Stöckmann' (E.A. Stöckmann, Westerstede, Duitsland, vóór 1970)
GROEIWIJZE: open en los, tot 3.5 m hoog.
BLADEREN: 6 x 2 cm, vaak gekruld, donkergroen; jonge bladeren paarsrood.
BLOEMEN: wit, 8 mm, in hangende trossen tot 14 cm lang (soms meer dan een hoofdas), met tot 6 cm
lange zijtrossen; bloemknoppen in de winter groenig; kelk groenwit
Hiervan is bekend, dat de plant moeilijk in pot is te kweken.

'Tickled Pink' (vóór 1980)
GROEIWIJZE: breed-opgaand, tot 2.5 m hoog.
BLADEREN: glimmend heldergroen.
BLOEMEN: wit, roze gevlekt en wit aan de basis, in enigszins hangende, tot 10 cm lange trossen;
bloemknoppen in de winter paarsrood; kelk paarsachtig.
Dit is een ziekelijke, slecht groeiende cultivar. Vaak ook bevriezen de bloemknoppen in de winter.

tG Christ Milltown New Jersey en geïntroduceerd
' Whitecaps' werd in 1957 gevondendoodrEines . foutief als 'Whi~e Caps' geschreven.
door J. Vermeu1en & Sons. Soms wor t e naam

'White Rim' (Verenigde Staten, 1948)
syn. -Pieris japonica ' Gold Rim'

GROEIWIJZ~:

bolrond, compact, 2(-4 m) hoog. t , ewitte rand· jonge bladeren roze, later groen,
BLADEREN: toegespitst, helder donkergroe~ me ~rem
,
rand verkleurend via crèmegeel naar cre6mew~t. . bloemknoppen in de winter iets roder dan die
BLOEMEN: wit, 8 mm, in vertakte trossen tot cm ang ,
USA
van 'Variegata'.
.
ld in 1948 in de catalogus van Mayfarr Nurs., New ~erse~,
, .
De naam werd voor het eerst v.erme di
1 21(8) 1961) is dit een synoniem van Vartegata .
Volgens B.L. Wagenknecht. (m ~~ol.. a v~t~r (zee~) kleine verschillen waar te nemen. Dit w~rd
Aan de planten op het keurmgsve z;Jn ec 11 t' houder van Pieris. De plant komt in sommtge
bevestigd door John Bond, de E_ng~ se co ec te
handelscatalogi voor als ' Gold Rim ·

NIET GEKEURDE CULTNARS
.
.
orden ekeurd omdat er geen goed en voldoende
De o~derstaande 5h1 cdulttvwarass k~f~~d~e~e:e niet i~ Nederland aanwezig waren:
matenaal van voor an en
,
I

'Toccata' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1987)
GROEIWIJZE: bolrond, compact, breder dan hoog, tot 1.5 m.
BLADEREN: 5 x 1.8 cm, toegespitst, donkergroen; jonge bladeren bronskleurig.
BLOEMEN: wit, 5 mm, in hangende(!), tot 8 cm lange trossen; bloemknoppen in de winter groen; kelk
groen wit.
Deze selectie is moeilijk in pot te kweken. De plant heeft veellast van zwarte bladeren en is nogal
spintgevoelig. Ook is de bloei slechts matig.

'Weeping Bride' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1988)
GROEIWIJZE: los en open, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 7 x 2 cm, toegespitst, donkergroen; jonge bladeren flets lichtrood.
BLOEMEN: wit, 6 mm, in hangende trossen tot 10 cm lang met tot 5 cm lange zijtrossen; bloemknoppen in de winter groen; kelk groen, in het voorjaar witachtig.
Deze goed bloeiende cultivar, van origine een Boskoopse zaailing, is door D.M. van Gelderen (fa C.
Esveld) gekocht op een boelhuis en later benaamd vanwege de lange bloemtrossen.

'Weeping Groom' (Fa C. Esveld, Boskoop, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: los en open, tot 2 m hoog.
BLADEREN: 7 x 1.8 cm, toegespitst, donkergroen; jonge bladeren flets lichtrood.
BLOEMEN: wit, 5 mm, in hangende trossen tot 12 cm lang met tot 4 cm lange zijtrossen; bloemknoppen in de winter groen; kelk dito.
Deze cultivar, van origine een Boskoopse zaailing, is door D.M. van Gelderen gekocht op een
boelhuis en later benaamd vanwege de lange bloemtrossen. Tijdens de keuring viel dit tegen. De
plant is minder mooi dan 'Weeping Bride' .

'Whitecaps' (J. Vermeuten & Sons, Neshanic Station, New Jersey, USA, 1961)
GROEIWIJZE: breed-opgaand, enigszins los, tot 2.5 m hoog.
BLADEREN: 5.5 x 1 cm, toegespitst, donkergroen; jonge bladeren donkerrood.
BLOEMEN: wit, 5 mm, in hangende trossen tot 12.5 cm lang met tot 4 cm lange zijtrossen;
bloemknoppen in de winter groenwit; kelk wit.
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ribunda ' Grandiflora' ) (USA, vóór 1935)
P. FLORIBUNDA ELONGATA syn. . . o
. af derlijke bloemen ook groter. In Nederland
Bloemtrossen veel langer dan die van de soort, zon
aanwezig. ,
, (H L ' oln Foster Falk Village, Connecticut, USA, 1947)
· lllC
'
p FLORIBUNDA MILLSTREAM
B.laderen smal tot breed. ?roei langzaCamke~ cfm~~~~tr Glendoick Nurs ., Perth, Schotland, vóór
P. FORMOSA 'BALL OF FrRE (Fota Co., or , er an ,
.
1977)
Jonge bladeren helderrood, lat~r(Cgroenh.
Garden Cornwall Engeland, vóór 1960)
aer ays
,
'
d
..
' CHARLES MICHAEL
P
. FORMOSA
d
t te bloemen bleek in Nederland niet winterhar te ztJn.
Deze plant met e groo s
, , 1990)
P. FORMOSA 'CHARLES WILLIAMS' (herkomst onbekend, voor
Bloementrossen lang.
P. FORMOSA 'FoTA PINK' (Fota Co. , Cork, Ierland)
1 d , , 1957)
p FORMOSA 'GrLL' (herkomst onbekend)
p: FORMOSA 'HENRY PRICE' (Wakehurst Place, Sussex, Enge an , voor
p FORMOSA 'JENKINSII' (herkomst onbekend)
1 d .
1950)
, (Hill' & Sons Winchester Enge an , crrca
.
·
P. FORMOSA , JERMYNS
ter 1
, k lkbl den' min of meer rood. In Nederland aanwezig.
Bloemen in knop roze. Bloemste en en e
a
P. FORMOSA 'MouNT CoNGREVE CoRAL' .CMount Congreve, Ierland)
Slechts een pRlant in Ne~er(Rl~:~f~:ee~~dens Noord-Ierland, vóór 1980)
P. FORMOSA OWALLANE
'
Jonge schot citroengeel.
1 d 1930)
P. FORMOSA 'WAKEHUR~T' (~ak(dehurs~ Ptlaced E:;a~sa~oms vermeld) . In Nederland aanwezig.
J
e bladeren mahomebrum us me roo ,
d)
p~nF~RMOSA 'WERRINGTON' (Werrington Ga;~ens, Cornwall, Engelan
P. JAPONICA 'BoNSAI' (Verenigde Staten, voor 1957)
'' 1980)
In Nederland aanwezig.
USA, voor
P . JAPON! CA ' CRYSTAL' (USPP #4794)
. (Verkade,
..
Deze cultivar zou Phytophthora-resistent ZIJn. , ,
p JAPONICA 'DEEP PINK' (R.L.Ticknor, USA, voor 1960)
B.loemknoppen en stelen helderrood. Bloemen roze.
P. JAPONICA 'ELAINE' (herkomst onbekend) .
Slechts enkele planten in Nederland aanwezig.
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P. JAPONICA 'ELEGANT' (herkomst onbekend)
P.
l NJAPdONICA 'EPSTEIN' .(Harold Epstein, Larchmont, New York USA)
n e erland aanwez1g.
'
~· JAPONICA :FLORIA' (= 'Red Floria'?) (herkomst onbekend)
p. JAPONICA , GLENROY PINK PLENTY' (herkomst onbekend)
. JAPONICA HINo-CRIMSON' (USA, vóór 1980)
··
pBloemknoppen k arrrnJnrood.
Bladeren donker bronskleurig
. JAPONICA :rsEu SELECT' (USA, vóór 1980)
.
P. JA~or:r~cA JOHN SELECT' (USA, vóór 1977)
GroetWIJZe compact. Bloemen zuiverwit in knop roze
P. JAPONICA 'KARENOMA' (B .
N
.'
..
P. JAPONICA 'LA RocAILLE' (;?g~pst~~ser~s ~' Olympta, Washington, USA, 1982)
Bladeren smal, onregelmatig ~an vor~. are ont, New York, 1952)
P. JAPONICA 'LITTLE AcE' (herkomst onbekend)
P. JAPONICA 'M
' (H L '
D
. IN~A
· mcoln, Norfolk, Connecticut, USA 1949)
wergvorm; m 4 Jaar tijd slechts 15 cm hoog.
'
P. JAPONICA 'MousEHo ' (P z ··
E
.L~
·
WIJnenburg
Jr,
Boskoop,
Nederland
198 2)
en gese1eeteerde zaarlmg waar·van het zaad afkom . . .
'
circa 40 x 40 cm. De plant bloeit beter dan 'Co sug I,s mt ,Ja~an. ,Na 14 jaar is de moederplant
P. JAPONJCA 'NELLY RosE' (herkomst onbekend) mpacta en Mmor . In Nederland in cultuur.
P. JAPONICA 'NEw REn' (USA, vóór 1980)
Bloemen roze. Jonge bladeren rood.
P. JAPONICA 'PrNK Buo' (J. Vermeulen & Son N h .
.
P. JAPONIC:"' 'REn Buo' (USA, vóór 1977)
s, es aruc Station, New Jersey, vóór 1960)
Bloemen m knop rood, geopend roze.
P. JAPONICA 'REn FLORIA' (herkomst onbekend)
P. JAPONICA 'REn FORTY' (herkomst onbekend)
Slechts enkele planten in Nederland aanwezig.
P. JAPONICA 'ROSEA' (L N R b
c
. . o erson o, Seattle Washington vo'o'r 1952)
P . JAPoNrcA , ScANo
, (J h w· .
,
,
.
h
INAVI.A
o · Iettng, Westerstede Duitsland 1985)
Z eer. wmter
arde selectie.
'
'
P. JAPONICA :sNow BELLs' (Mitch Nurs., USA, vóór 1980)
P. JAPONICA. SUMMER HILL' (USA, vóór 1980)
Bladeren di~er dan die van de gemiddelde zaaitin .
P. JAPONICA V ALENTINE's DAY' (G M S h kh
g
.
Bloemen lichtroze, vroeg. Jonge blader~ ~ art, Redando, Washington, USA, vóór 1977)
Ticknor gewonnen hybride).
n elder bronsrood. Het IS waarschijnlijk een door R.L.
P. JAPONICA 'WADA's PINK' (K Wada Hak

:~~~::~czAe~WrzachtrKroze,, in(Jk;rte tro~sen; ~;;~~~~·~~a~0e~o~:~a~~pan)

.
. HITE . NG
apan, VÓÓr 1979)
Bloemen Wit. Werd m 1979 uit Ja an e..
P. JAPONICA 'WHITEWATER' (P M
g ~mp~erd, maar bleek geen verbetering te zijn.
Groeiwijze breed. Bladeren ;m~l. orman y,
eaton, MD, USA, vóór 1983)

J'

P. JAPONI~A 'WrLLIAM BucHANAN' (Schotland)
Dwergvorm. In Nederland aanwezig.
P. JAPONICA (YELLOW MorrLED CLONE) (Japan)
Bladeren met gele vlekken.
P. :PURPUREA' (?erkomst onbekend)
P. ROBINswoon (Engeland, circa 1970)
Evenals 'Flarning Silver en 'Mouw 1 ' (H 1 ® . .
Nederland aanwezig.
SVI a
avi a ) IS dit een bonte sport uit 'Forest Flame' . In
P. :ToM THUMB' (herkomst onbekend)
P. 'WENDELL CHANNON' (herkomst onbekend)
P. WINTER SuNSHINE' (herkomst onbekend)
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OVERZICHTPOSITIEF GEWAARDEERDE PIERIS-CULTIVARS
Cultivars met opgaande groeiwijze:
s • P. 'Bert Chandler'
s*** P . 'Brouwer's Beauty'
*** P. 'Firecrest'
** P. 'Forest Flame'
* P. japonica 'Dorothy Wyckoff'
* P. japonica 'Grayswood'

***
*
s
*
s**
**

P.
P.
P.
P.
P.
P.

japonica
japonica
japonica
japonica
japonica
japonica

s
***
**
***

P. japonica
P. japonica
P. japonica
P. japonica

'Mountain Fire'
' Select'
'Temple Bells'
' White Cascade'
'White Pearl'
'Zebris' (Red Mill®)

Cultivars met compacte groeiwijze:

*

***
***

*

P. japonica
P. japonica
P. japonica
P. japonica

'Chaconne'
'Cupido'
'Debutante'
'Gavotte'

'Nocturne'
'Prelude'
' Sarabande'
'Sinfonia'

Cultivars met roze bloemen:
**
**

P. japonica ' Boltman's Pink'
P. japonica 'Rosalinda'

*
s

P. japonica 'Valley Rose'
P. japonica 'Valley Valentine'

Niet of nauwelijks bloeiende cultivars:
/

s

s P. japonica f. pygmaea

P. jap. 'Little Heath Green'

Cultivars met bonte bladeren:
***
**

*

P. 'Flaming Silver'

P. japonica ' Little Heath'

P. japonica 'Variegata'

SORTIMENT VOOR POTCULTUUR
Het volgende sortiment is geschikt om in pot te kweken. Er moet nadrukkelijk op worden gewezen,
dat het advies van de onderstaande met ., -tekens gewaardeerde cultivars niet berust op officiële
keuringen, maar louter op waarnemingen uit de praktijk. Enkele Pieris als bijvoorbeeld P. japonica
'Cavatine' zijn als plant in de vollegrond niet positief gewaardeerd, i.v.m. het te grote aantal op
elkaar gelijkende cultivars. Deze zijn wel goed in pot te kweken.
Belangrijke bijdragen aan de onderstaande lijst werden geleverd door G. Rijkaart (Gebr. G . enT.
Rijkaart) te Boskoop, G. van Santvoort te Someren en J. Mouws te Zundert. De keuringscommissie
is voor hun adviezen in deze veel dank verschuldigd.
Waardering voor potcultuur

(Valuation for potculture)
(Anerkennung für Topjkultur) :

., ., ., = uitstekend (excellent!ausgezeichnet)
., ., = zeer goed (very goodlsehr gut)
., = goed (goodlgut)

Cultivars:

Opmerkingen:

., ., .,

P. ' Flaming Silver'

., ., .,
., .,
.,
., .,
., ., .,
., .,
.,

P. 'Forest Flame'
P. jap. 'Cavatine'
P. jap. 'Chaconne'
P. jap. 'Cupido'
P. jap. 'Debutante'
P. jap. 'Dorothy Wyckoff'
P. jap. 'Grayswood'

idem als 'Forest Flame'; bladeren witbont
jonge schot eerst rood, later roze en crème
in pot mooie, waardevolle bladplant
groeit iets ongelijk
mooie donkere bloemknoppen; knopt matig
vormt goed; bloeit vroeg en zeer rijk
de donkerste bloemknoppen ('s winters)
vormt slecht; bloeit rijk

Waardering:

85 ·

p

y y y
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y
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y
y y
y y
y
y y y
y y
y y
y
y
y y
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P. jap. 'Little Heath'
P. jap. 'Little H. Green'
P. jap. 'Mountain Fire'
P. jap. 'Prelude'
P. jap. 'Rosalinda'
P. jap. 'Sarabande'
P. jap. 'Scarlett O'Hara'
P. jap. 'Select'
P. jap. 'Sinfonia'
P. jap. 'Temple Bells'
P. jap. 'Valley Rose'
P. jap. 'Variegata'
P. jap. 'Weeping Bride'
P. jap. 'White Cascade'
P. jap. 'Zebris'(Red Mill)

zeer mooie bonte bladplant; bloeit niet
zeer gezonde bladplant; bloeit niet
bladeren enigszins ziektegevoelig
vorn:t goed; bloeit en groeit laat
groeit goed; bloeit vaak matig
vormt g~ed; bloemen groot, niet erg talrijk
regelmatig ni~uw schot; bladeren glimmend
vormt goed; JOnge schot zwak bruinrood
vormt goed; jonge schot mooi geelgroen
blad donkergroen; chocoladebruin jong schot
vormt beter bloemen dan 'Rosalinda'
bladeren bont; meer (en betere) klonen in cultuur
vorn:t slec~t; lange ?~?emt.ros, bloeit zeer vroeg
?Toett goed, de _bloemJkheid is matig
Jonge schot brUinrood; in vorm knippen

LUST VAN SYNONIEMEN
P. 'Chandleri'
- zie P. 'Bert Chandler'
P. floribunda 'Grandiflora'
zie P. floribunda 'Eiongata'
P. formosa var. forrestii
- zie P. formosa
P. forrestii
- zie P. formosa
P. 'Grayswood Hybrid'
z~e P. ~aponica 'Grayswood'
P. !aponica var. albomarginata
z~e
P. ~aponica 'Variegata'
P. japonica 'Bisbee Dwarf'
- Zie P. Japonica 'Bisbee'
P. !apon~ca 'Crimson Compact'
- z~e P. japonica 'Compact Crimson'
P. japontea f. crispa
- Zie P. japonica
P. japonica 'Dubas'
- z~e P. ~aponica 'Spring Snow'
P. !apon~ca 'Eddiesbury'
Zie P. Japonica 'Dr Pratt'
P. japontea 'Elegantissima'
- zie P. japonica 'Variegata'
P. japonica 'Flame of the Forest'
- zie P. 'Forest Flame'
P. japonica subsp. formosa
- zie P. formosa
P. japonica 'Gold Rim'
-zie P. japonica 'White Rim'
P. japonica 'Grandiflora'
- zie P. japonica 'Seattle'
P. japonica 'Iseli Scarlet Bronze'
- zie P. japonica 'Iseli Scarlet'
P. japonica subsp. koidzumiana
- zie P. japonica
P. japonica var. koidzumiana
- zie P. japonica
P. japonica 'Minima'
- zie P. japonica 'Minor'
P. !aponica 'Nana Compacta'
- z~e P. ~aponica f. pygmaea
P. japonica 'Pygmaea'
- z~e P. ~aponica f. pygmaea
P. japonica var. taiwanensis
- Zie P. Japonica
P. japonica 'Variegata Nana'
zie P. japonica 'Variegata'
P. koidzumiana
- Zie P. japonica
P. polita
- zie P. japonica
P. ry~kyuensis (en cultivars)
- zie P. japonica
P. tazwanensis (en cultivars)
- zie P. japonica
P. yakushimana
z~e P. ~aponica 'Purity'
P. yakushimensis (en cultivars)
- zw P. Japonica
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SUMMARY
The genus Pieris belongs to the Ericaceae. The habit differs from small shrubs to small trees and
climbing plants. Usually the bark is grey or brown lengthwise furrowed and scaled. Leaves are
deciduous and leathery, mostly alternate, lanceolate to oblanceolate or narrow-elliptic, more or less
serrate. Young shoots aften red or bronze-coloured. Inflorescences terminalor axillary, upright or
banging racemes, produced in the late summer or autumn. Corolla urn-shaped, five-lobed, mostly
white, sametimes with a pink tinge. Plowering time March-May. Calyx greenish-yellow or yellowish-brown sametimes brownish-red. Young capsules green, later brown. The flowering ofthe plants
is much better when the faded inflorescences are removed straight after flowering.
Two species of Pieris are native in North-America. The leaves of most of the specie~ are arranged in
a spiral, close to each other, so that it looks like they are placed in a wreath.
In 1994 five plantsof each of the whole assortment were planted out to be assessed. These plants
were all propagated from cuttings on more or less the same day and after that treated in the same way.
The plants from the Yakushimensis Group don' t suffer so much from the weather conditions outside,
when these are planted out without any protection, because in nature these do not grow in shadowed
surroundings. The judging was especially directed to the cultivars of Pieris japonica and a number of
its hybrids most of them with Pieris formosa . All hybrids and cultivars are sufficiently winter hardy;
inseverewinters the branchescan die back a little, except 'Brauwer's Beauty'. In general they are
easily propagated.
In the present artiele a description is given of the species and in the summary only the 29 positively
assessed hybrids and cultivars are shortly described. Four hybrids and 40 cultivars are no langer
recommended by the judging comrnittee. A list of 51 not assessed cultivars are mentioned. Also is
given a list with the assortment suitable for cultivation in pot or container and a list of synonyms.
h. = habit; I. = leaves ; fl . = flowers; b. = flowerbuds.
Hybrids:
s 'Bert Chandler' - h. densely branched, broadly-flattened; I. yellowish-green, young I. fading
via salmon-orange to soft olive-green; fl. small, scarce.
*** 'Brauwer's Beauty' - h. broad-upright, dense; I. shiny light green; fl. white in long racemes;
b. in winter bright red; flowering very well, but difficult to propagate. In fact s***.
*** 'Firecrest' - h. broad-upright; I. thick, leathery, clear green, young I. bright red; fl. white in
somewhat arching racemes.
*** 'Flarning Silver' - h. well branched, compact; I. dull shiny dark green with creamy-white
margin, young I. bright red; fl. creamy-white in arching racemes.
** 'Forest Flame' - h. well branched, dense, compact; I. shiny green, young I. deep pinkish-red to
red; fl. pure white in terminal branched racemes; usually good winter hardiness, severe
winters cause freezing.
Cultivars of Pieris japonica:

282-286, May 1996.

** 'Boltrnan's Pink'- h. regular, somewhat loose; I. clear green; fl. in bud pink, after that white
with pink spots in somewhat arching racemes; flowering moderately.
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* 'Chaconne'- h. spherical, compact; !.light green, young l. yellowish-green; fl. white in more
or less upright racemes with small side racemes; b. in winter purplish-red.
*** 'Cupido' - h. broad-upright, bushy, rather compact; l. dull dark green; fl. creamy-white in
upright strongly branched racemes; b. in winter deep brownish-red; sometimes scarcely
flowering.
*** 'Debutante' - h. very broad and compact; l. dull shiny dark green; fl. pure white in somewhat
upright racemes, sometimes with one or more side branches; flowers freely.
* 'Dorothy Wyckoff' - h. upright, loose; l. shiny green, in winter purplish-red, young l. dark
red; fl. white in terminal racemes; b. in winter brownish-red.
* 'Gavotte'- h. spherical, compact; l. light green, young l. yellow to orange; fl.white in rather
upright, later more arching racemes; b. in winter purplish-red.
* 'Grayswood'- h. irregular, compact; l. dull green, young l. bronze-coloured brown; fl. white
in arching racemes; b. in winter purplish-red; moderately winter hardy.
** 'Little Heath' - h. spherical, dense and compact; l. light green with creamy-white margin,
young l. brownish-red; fl. white in somewhat arching racemes; beautiful foliage plant.
s 'Little Heath Green' - h. flat-spherical, dense and compact; l. dark green, in auturnn and
winter purplish-red; fl. unknown; a typical foliage plant.
*** 'Mountain Fire' - h. fairly compact; l. shiny dark green, young l. shiny auburn to brownishred; fl. white in somewhat arching racemes with side racemes; b. in winter purplish-red.
s 'Nocturne'- h. spherical, compact; l. dark green, young l. bronze-coloured orange; fl. white
in upright racemes; b. in winter green.
*** 'Prelude' - h. compact, wider than high; l. light green, young l. copper-coloured; fl. white in
rather upright racemes; b. in winter green; the latest flowering one.
s f. pygmaea - h. dwarfy small bush; l. light green, young l. pale red; fl. white, little or none.
** 'Rosalinda' - h. compact; l. shiny dark green, young l. brownish-red; fl. pink in long terminal
racemes; b. in winter purplish-red; flowers richly coloured.
** 'Sarabande' - h. very wide and compact; l.dull shiny dark green, young l. bronze-coloured
orange-red; fl. pure white in straight upright to arching racemes.
* 'Select' - h. spherical, compact; l. shiny dark green, often somewhat dark red tinted, young l.
reddish-brown; fl. white in terminal somewhat arching racemes, calyx dark brown, through
which a pink impression; very winter hardy.
*** 'Sinfonia' - h. compact, wider than high; l. yellowish-green; fl. white in rather upright
racemes; b. in winter orange-red; produces flower buds better than 'Prelude'.
s 'Temple Bells' - h. broad-upright; l. leathery, dark green, young l. chocolate-brown; fl. pure
white in long branched racemes, mostly upright; b. in winter green; unfortunately insufficiently winter hardy; propagates moderately.
* 'Valley Rose' - h. fairly high, somewhat loose; l. light green, young !.light red; fl. pure pink,
later whitish-pink in long terminal, arching racemes; b. in winter brownish-red; flowers well.
s 'Valley Valentine' - h. bushy to loose; young l. blood-red to copper-coloured; fl. deep pink to
wine-red in arching long racemes; more difficult to cultivate.
* 'Variegata' - h. flat-spherical, compact; l. clear green with creamy white margin, young l.
weakly bronze-coloured; fl. creamy-white in small terminal arching racemes.
* 'White Cascade' - h. upright, well branched; l. shiny dark green, young l. brownish-yellow; fl.
pure white in strongly arching somewhat branched racemes; b. in winter brownish-green.
s** 'White Pearl' - h. broad-upright, compact, rather low; l. weakly shiny dark green; fl. white in
upright branched racemes.
** 'Zebris' (Red Mill®) - h. broad-upright, fairly compact; l. dark green, young l. shiny
brownish-red; fl. pure white, arching, strongly branched racemes; b. in winter green with light
yellow calyx; extremely winter hardy.

Pieris japonica 'White Cascade'
Pieris japonica 'Valley Valentine'

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gattung Pieris gehört zur Familie der Ericaceae. Sie urnfaf3t 7 Arten an St:räuchern, Bäumen und
K.letterpflanzen. Die meist graue bis braune, längs gefurchte Rinde blättert ab. Die wechselständigen, ledrigen Blätter sind immergrün, lanzettlich bis verkehrt-lanzettlich oder schmal-elliptisch und mehr oder weniger glänzend. Irn Austrieb sind sie oft rötlich oder bronzefarben. Die
Blüten, die im Spätsommer oder Herbst angelegt werden, stehen in end- oder achselständigen,
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aufrechten oder überhängenden Rispen zusammen. Die 5lappige Blütenkrone ist umenförrnig und
meist weiB gefàrbt, gelegentlich auch rosa getönt. Der 5lappige Kelch ist grünlichgelb, gelblichbraun oder braunrot gefärbt. Die vielsarnigen Fruchtkapseln sind anfangs grün, zur Reife braun
gefàrbt.
Die Gattung Pieris hat ihre natürliche Verbreitung in getrennten, sich nicht überlappenden Arealen.
Dies hat :wr Folge, daB es keine Naturhybriden gibt. Zwei Arten sind inN-Amerika heirnisch. Einge
Arten pflanzen sich durch unterirdische Ausläufer fort. Bei den meisten Arten stehen die Blätter
dicht wirtelig, fast "kranzförrnig" beieinander.
Im Jahr 1994 sind von dem gesamten Pieris-Sortiment jeweils 5 Pflanzen für eine Körung
aufgepflanzt worden. Alle Pflanzen sind am gleichen Tag gesteckt und später am selben Weise
behandelt worden. DiePflanzen aus der Yakushimensis-Gruppe leiden weniger unter den Witterungsbedingungen wenn sie unbeschattet ausgepflanzt werden, denn auch in ihren natürlichen
Arealen wachsen sie an unbeschatteten Standorten.
Bei der Körung wurden vor allem die Sorten von Pieris japonica und einige Hybriden, vor allem
solche, anderen Zustandekommen Pieris fonnosa beteiligt ist, berücksichtigt. Alle Hybriden und
Sorten sind ausreichend winterhart, nur in strengen Wintem sind leichte Schäden zu verzeichnen.
Alle sind in der Regel leicht zu vermehren.
In diesem Beitrag werden die Arten kurz beschrieben, in der Zusammenfassung nur die 29 positiv
beurteilten Hybriden und Sorten.
Hybriden:

Pieris japonica 'Debutante'

s 'Bert Chandler' - Wuchs dicht verzweigt, breit-abgeflacht; Blätter gelbgrün, im Austrieb
lachsorange bis hell olivgrün; Blüten klein, wenig zahlreich.
*** 'Brouwer's Beauty' - Wuchs breit-aufrecht, dicht; Blätter glänzend hellgrün; Blüten weiB, in
langen Ris pen, Knospen im Winter heilrot Gut blühend, aber schwer zu vermehren. (Tatsächlich s***).
*** 'Firecrest' - Wuchs breit-aufrecht; Blätter derbledrig, hellgrün, im Austrieb hellrot; Blüten
weiB, in leicht hängenden Rispen.
*** 'Flarning Silver'- Wuchs kompakt; Blätter mattglänzend dunkelgrün rnit rahmweiBem Rand,
im Austrieb hellrot, rasch verblassend; Blüten rahmweiB, in überhängenden Rispen.
** 'Forest Flame' - Wuchs gut verzweigt, dicht, kompakt; Blätter glänzend grün, im Austrieb
dunkei rosarot bis rot; Blüten reinweiB, in endständigen, verzweigten Rispen. Meist gut
winterhart, in strengen Wintem etwas zurückfrierend.
Sorten von Pieris japonica:
* 'Boltman's Pink'- Wuchs regelmäBig, etwas locker; Blätter hellgrün. Blüten in der Knospe
rosa, aufgeblüht weiB rnit rosa Flecken, in leicht hängenden Rispen, mäBig blühend.
* 'Chaconne' - Wuchs kugelig, kompakt; Blätter hellgrün, im Austrieb gelbgrün; Blüten weiB,
in leicht aufrechten, kurz verzweigten Rispen, Blütenknospen im Winter violettrot
*** 'Cupido' - Wuchs breit-aufrecht, buschig, ziemlich kompakt; Blätter stumpf dunkelgrün;
Blüten rahmweiB, in aufrechten, reich verzweigten Rispen, Blütenknospen im Winter tief
braunrot; gelegentlich nur wenig blühend.
*** 'Debutante' - Wuchs sehr breit und kompakt; Blätter mattglänzend dunkelgrün; Blüten
reinweiB, in leicht aufrechten, gelegentlich etwas verzweigten Rispen; reichblühend.
* 'Dorothy Wyckoff' - Wuchs aufrecht, locker; Blätter glänzend grün, im Winter violettrot, im
Austrieb dunkelrot; Blüten weiB, in endständigen Rispen, Blütenknospen im Winter violettrot.
* 'Gavotte' - Wuchs rundlich, kompakt; Blätter hellgrün, im Austrieb gelb bis orange; Blüten
weiB, anfangs leicht aufrechten, später mehr überhängenden Rispen; Blütenknospen im
Winter violettrot
* 'Grayswood' - Wuchs unregelmäBig, kompakt; Blätter mattgrün, im Aust:rieb bronzefarben
braun; Blüten weiB, in sehr langen, hängenden Rispen, Blütenknospen im Winter violettrot;
nur mäBig winterhart
** 'Little Heath' - Wuchs rundlich, dicht und kompakt; Blätter hellgrün rnit rahmweiBem Rand,
im Austrieb bräunlichrot; Blüten weiB, in leicht hängenden, Icm·zen, wenigblütigen Rispen;
hübsche Blattpflanze.
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s 'Little Heath Green'- Wuchs abgeflacht rundlich, dicht und kompakt; Blätter dunkelgrün, im
Herhst und Winter violettrot; Blüten bisher nicht beobachtet; typische Blattpflanze.
*** 'Mountain Fire' - Wuchs ziemlich kompakt; Blätter glänzend dunkelgrün, im Austrieb
glänzend kastanienbraun bis braunrot; Blüten weill, in leicht hängenden, verzweigten Rispen;
Blütenknospen im Winter violettrot
s 'Nocturne' - Zwergform. Wuchs rundlich, kompakt; Blätter dunkelgrün, im Austrieb bronzefarben orange; Blüten weiB, in aufrechten Rispen; Blütenknospen im Winter grün.
*** 'Prelude' - Wuchs kompakt, breiter als hoch; Blätter hellgrün, im Austrieb kupferfarben;
Blüten weiB, in leicht aufrechten Rispen; Blütenknospen im Winter grün; blüht als letzte
Sorte.
s f. pygmaea - Zwergform. Blätter hellgrün, im Austrieb trübrot; Blüten weiB; wenig oder gar
nicht blühend.
** 'Rosalinda' - Wuchs kompakt; Blätter glänzend dunkelgrün, im Austrieb braunrot; Blüten
rosa, in langen, endständigen Rispen, Blütenknospen im Winter lilarosa; reichblühend.
Verblühte Rispen abschneiden.
** 'Sarabande'- Wuchs sehr breit und kompakt; Blätter mattglänzend dunkelgrün, im Austrieb
bronzefarben orangerot; Blüten reinweill, in sehr groBen, aufrechten bis überhängenden
Rispen.
* ' Select' - Wuchs rundlich, kompakt; Blätter dunkelgrün, im Austrieb rotbraun; Blüten weiB,
in endständigen, leicht hängenden Rispen, Kelch dunkelbraun; sehr winterhart
*** 'Sinfonia'- Wuchs kompakt, breiter als hoch; Blätter gelblichgrün; Blüten weiB, in einigermaBen aufrechten Rispen. Blütenknospen im Winter orangerot. Knospenansatz besser als bei
'Prelude'.
s 'Temple Bells' - Wuchs breit-aufrecht; Blätter ledrig, dunkelgrün, im Austrieb schokoladenbraun; Blüten reinweiB, in langen, verzweigten, meist aufrechten Rispen, Blütenknospen im
Winter grün. Leider ungenügend winterhart und schwer zu vermehren.
* 'Valley Rose' - Wuchs ziemlich hoch, etwas locker; Blätter hellgrün, im Austrieb hellrot;
Blüten reinweill, später weiBlichrosa, in langen, endständigen, überhängenden Rispen, Blütenknospen im Winter braunrot. Blüht gut. Verblühte Rispen abschneiden.
s 'Valley Valentine'- Wuchs buschig bis locker; Blätter im Austrieb blutrot bis kupferfarben;
Blüten tiefrosa bis weinrot, in langen, überhängenden Rispen. Sorte mit den dunkelsten
Blüten, leider schwer zu vermehren.
* 'Variegata' - Wuchs abgeplattet rundlich, kompakt; Blätter hellgrün mit rahmweiBem Rand,
im Austrieb schwach bronzefarben: Blüten rahmweill, in kleinen, endständigen, überhängenden Rispen.
* 'White Cascade' - Wuchs aufrecht, gut verzweigt; Blätter glänzend dunkelgrün, im Austrieb
braungelb; Blüten reinweiB, in stark überhängenden, leicht verzweigten Rispen, Blütenknospen im Winter bräunlichgrün. Verblühte Rispen abschneiden.
s** 'White Pearl' - Wuchs breit-aufrecht, kompakt, ziemlich niedrig: Blätter schwach glänzend
dunkelgrün, Blüten weiB, in aufrechten Rispen.
** 'Zebris' (Red Mill®) - Wuchs breit-aufrecht, ziemlich kompakt; Blätter dunkelgrün, im
Austrieb glänzend braunrot; Blüten reinweiB, in reich verzweigten, überhängenden Rispen,
Blütenknospen im Winter grün, Kelch hellgelb; besonders winterhart

Tekening: Vierhaus
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