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Al eeuwen voordat Wisteria in het westen bekend werd, is in Japan en China de plant in cultuur en
deze wordt. er als een heilige plant vereerd. Er komen in die landen exemplaren voor, die enkele
h?nderdenJ.aren ?ud zijn. De jaarlijkse bloemenpracht in april-mei (in Nederland mei-juni) van de
diverse cultivars IS overweldigend. Ook de herfstkleur van vele cultivars is vaak zeer opvallend en
van het zuiverste geel.
In 1991 werd ?P verzoek van de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen het m Nederland gekweekte Wisteria-sortiment opgeplant om het op sier- en gebruiks~~arde te ~?nen keuren. De collectie werd bijeengebracht door Th.M. de Jong te Boskoop en op
ZIJn kweken] geplant. De keuringen werden gehouden van 1994 t/m 1997. Daarnaast werd het
sortiment ook op soortechtheid gecontroleerd, omdat de verwarring in het gekweekte sortiment in
Nederland (maar ook in andere landen) tamelijk groot bleek te zijn.
KEURINGEN
De keuringen werden uitgevoerd door leden van de keuringscommissie en door de boomkwekers
Th.M. de Jong en C. Trimp (fa H.C. Trimp & Zn), kwekers metjarenlange ervaring in het kweken
beiden is de keuringscommissie veel dank verschuldigd. Een speciaal woord
van Wisteria's.
van dank wordt gencht aan Th.M. de Jong, die in het voorjaar van 1998 het hele sortiment opnieuw
en op een grotere afstand zal opzetten. De bijeengebrachte collectie blijft hiermee bestaan en dient
als een van de Nederlandse plantencollecties van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen.
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Een andere uit China afkomstige en vooral veel in Japan en soms ook in Nederland gekweekte
species is W brachybotrys Sms. & Zucc. Twee soorten uit de Verenigde Staten zijn Wisteria
frutescens (L.) PmR. en W macrostachya (ToRR. & A. GRAY) NuTI. Deze worden in Nederland en
elders in Europa slechts sporadisch aangetroffen.
Anderè in dit geslacht beschreven soorten zijn Wisteria koreana UYEKI uit Korea; Wisteria nipponica (STRITCH) VALDER (gepubliceerd als RHESONIA NTPPONICA door Stritch) en W nipponicola MAKINO
uit Japan; Wisteria brevidentata REHD., W praecox HAND.MAZz. en W villosa REHD. uit China. In
een systematisch onderzoek zal nog moeten blijken welke hiervan als echte soorten kunnen worden
beschouwd.
De sinds 1905 vermeende hybride Wisteria xformosa REHD. (een kruising tussen W floribunda en
W sinensis) is - aldus Valder - gebleken geen hybride te zijn. De cultivars, die in het verleden
hieronder werden gerangschikt, worden in dit keuringsrapport ondergebracht bij W floribunda .
WINDING VAN RANKEN EN TAKKEN
Een enigszins vreemd verschijnsel is, dat de winding van de jonge twijgen van bijvoorbeeld Wisteria
floribunda en die van W sinensis geheel verschillend is. De eerste draait om een stok (van boven
gezien!) met de zon mee (rechtswindend); de tweede tegen de zon in (linkswindend). Van onderaf
gezien groeit de eerste van rechts naar links; de tweede van links naar rechts (zie tekening). In
Engelse literatuur wordt dit vaak aangeduid met respectievelijk "clockwise" en "anticlockwise"; in
botanische termen met dextrorsum en sinistrorsum.
De verschillende windingen van genoemde soorten kunnen van groot belang zijn. Vooral bij
niet-bloeiende planten kan het een hulpmiddel zijn om de plant te herkennen. Dit geldt vooral bij de
aankoop van W sinensis of cultivars daarvan. Soms worden nog planten onder deze naam verkocht,
terwijl het zaailingen zijn van W floribunda, die meestal pas na vele jaren bloeien tnet zeer korte,
fletspaarse bloemtt·ossen.

NOMENCLATUUR
Het geslacht Wisteria is genoemd naar de Amerikaan dr Caspar Wistar (1761-1818), hoogleraar in
de anatomie aan de Universiteit van Pennsylvanië. Wisteria heette vroeger Wistaria (naar bovengenoemde Wistar), maar omdat Nuttall in 1818 het geslacht beschreef als Wisteria is dit de correcte
naam. De geslachtsnaam Glycine voor Wisteria wordt al enkele decennia (althans in Nederland) niet
meer gebruikt.
Wisteria behoort tot de familie van de Fabaceae. In vele hedendaagse literatuur behoort dit geslacht
ook wel tot de Leguminosae of Papilionaceae.
Voor het bestuderen van het sortiment kon men zich gelukkig prijzen met het in 1995 gepubliceerde
boek "Wisterias, a comprehensive guide" van de Australiër dr Peter Valder. De nomenclatuur in dit
rapport is in vele gevallen volgens dit boek. Dit laatste werd met leden van de keuringscommissie
overeengekomen om een niet .nog grotere verwarring in de benaming van Wisteria's te scheppen.
Voor ~wekers en handelaren IS evenwel een zekere aanpassing van de in dit rapport gehanteerde
benammg gewenst, hetgeen hopelijk snel het geval zal zijn. Ongetwijfeld zal door de publicatie van
Valder:s boek- .e n hopelijk ook mede door dit keuringsrapport- wereldwijd meer eenheid in de
benammg van dit plantengeslacht worden bereikt.
Een aantal oude cultivars met Japanse namen heeft in het verleden een Latijnse cultivarnaam
gekr~.gen:.bijv. 'Ku~?ïbeni' werd' Alborosea'. Men vond dat in de westerse wereld eenvoudiger en
beg~Ijpelijk~r, terWIJl men later in Amerika voor de belangrijkste cultivars in het gekweekte
sortiment meuwe namen bedacht als 'Black Dragon' , 'Lipstick', ' Peaches and Cream', ' Pink lee',
'Prematura', 'P~rple Patches' en 'Snow Showers'. Commercieel gezien zijn dit veel aantrekkelijker
namen, maar Uit het oogpunt van nomenclatuur is dit niet juist.
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SORTlMENT
Tot

~isteria

be?oren slechts enkele soorten, al naar gelang de opvattingen van botanici vijf tot
maxrmaa~.elf. ~IJ komen van nature voor in Noord-Amerika en Oost-Azië. De twee belangrijkste
soorten ZIJ~ Wtsteria.flori.~unda (WILLD.) D~. uit Japan en W sinensis (SIMS) SwEET uit China. Zij
werden al m respectievelijk 1820 en 1816 m Engeland in cultuur genomen.
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Wisteria floribunda
windend van rechts naar links
(met de zon mee); clockwise

Wisteria sinensis
windend van links naar rechts
(tegen de zon in); anticlockwise
Tek.: H.J. van de Laar
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STANDPLAATS EN VERZORGING

Blauwe regen gedijt goed op vrijwel alle grondsoorten, mits de grond niet te arm en te droog is. De
plant groeit in de schaduw, maar bloeit aanmerkelijk beter op een plaats in de volle zon. Na het
planten kan het enige tijd duren (tot medio augustus) alvorens de bladeren zich ontwikkelen. Dit
geldt vooral als de planten niet in pot, maar in de vollegrond zijn gekweekt en enigszins te laat zijn
geplant.
Planten die tegen een muur worden geplant, kunnen langs stevige horizontale en!of verticale draden
worden geleid. Het is gunstig de ranken zoveel mogelijk horizontaal te leiden, dan bloeien de planten
het best. De horizontale draden dienen op een afstand van 30 tot 40 cm van elkaar te worden
bevestigd. De lange bloemtrossen kunnen dan sierlijk naar beneden hangen, zonder dat ze te veel en
te dicht op elkaar zitten. Als de muur hoog genoeg is, kunnen de ranken naar boven worden geleid tot
een hoogte van vele meters en dat is een fraai gezicht.
KL IMPLANT OF STRUIK

Blauwe regen wordt vrijwel steeds als klimplant tegen muren, schuttingen of pergola's geplant. Het
planten tegen regenpijpen moet worden ontraden, want op den duur kan door omstrengeling van de
takken lekkage ontstaan.
Soms wordt- voornamelijk Wisteria sinensis- ook als bossige struik opgekweekt of op een stam van
1.5 m hoogte. De dunne stam dient de eerste jaren met een paal te worden gesteund, totdat de stam de
erop gegroeide kroon kan torsen. Meestal zal de paal een blijvende steun moeten zijn.
SNOEIEN

Zeer lang gegroeide, ver uitstekende ranken kunnen gedurende de zomer tot eind augustus worden
teruggeknipt Vaak bloeit de plant dan beter. Als er voldoende ruimte is, kan een aantal ranken ook
worden vastgebonden en naar een andere plaats worden geleid en deze kunnen desgewenst ook iets
worden ingesnoeid. Het is van belang dat in het vroege voorjaar voor de tweede maal wordt
gesnoeid, waarbij de in de zomer ingekorte ranken tot op twee à drie ogen worden teruggeknipt Dit
moet ieder jaar worden gedaan.

Rhododendron 'Centennia! Gold'

WINTERHARDHEID

Alle in dit keuringsrapport genoemde Wisteria's zijn in Nederland voldoende tegen vorst bestand.
De meeste cultivars zijn zelfs zeer winterhard. In bijvoorbeeld Chicago (Verenigde Staten) is het niet
mogelijk om Wisteria sinensis onbeschadigd de winter door te krijgen. De winter is daar doorgaans
aanmerkelijk strenger dan in Nederland.
VERMEERDERING

De meest gebruikelijke vermeerderingsmethode is het enten in de winter op een stukje wortel of op
de wortelhals van zaailingen van Wisteriafloribunda. Een nadeel hiervan is, dat zich vanuit de wortel
of de basis opslag (zogenaamd wild) ontwikkelt, dat de ent op den duur kan overgroeien. Daarom
worden vaak wortels genomen van door stekken vermeerderde cultivars op eigen wortel. Wisteriacultivars worden thans ook wel door stekken in de zomer vermeerderd.
ZIEKTEN EN PLAGEN

Het is bekend, dat vrijwel zeker alle planten in cultuur virusziek zijn, maar ondanks dit is de groei
doorgaans zeer goed. Soms zijn planten ernstig door virus aangetast. Dit uit zich in talrijke gele
spikkels en vlekken op de (vervormde) bladeren. Deze dienen zo snel mogelijk te worden vernietigd
om erger te voorkomen. Ook kan Wisteria door spint en soms door meeldauw worden aangetast.
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KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation/Anerkennung):

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

voor speciale doeleinden (jor special purposes/für
Spezialzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated/entbehrlich)

AANBEVOLEN SORTIMENT
Hieronder zijn de 11 positief gewaardeerde cultivars in alfabetische volgorde genoemd en van een
uitgebreide beschrijving voorzien.
Wisteria brachybotrys Sms. & Zucc. - Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu)
syn. Wisteria venusta REHD. & WrLS. var. violacea REHD.
Deze Japanse soort met violetpaarse bloemen in korte trossen is in Nederland niet in cultuur,
mogelijk wel bij leden van de Nederlandse Bonsai-vereniging. De plant wordt wel als
bonsai-exemplaar uit Japan geïmporteerd. De twijgen en takken draaien tegen de zon in (als
bij W sinensis).
s Wisteria brachybotrys 'Shiro Kapitan' (Japan; cult. Eng. 1912) - zie kleurenfoto blz. 125
syn. Wisteria brachybotrys 'Alba'
Wisteria venusta REHD. & W tLs.
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 6 m hoog; rankend tegen de zon in.
BLADEREN: donkergroen, 20-35 cm lang, blaadjes (11-)1 3-15, breed-elliptisch, aanvankelijk
gelig groen, zwak bronskleurig getint.
BLOEMEN: zuiverwit, zeer groot, in 10-12(-15) cm lange, dikke trossen, zoet geurend, eind mei
(soms half mei als een van de eerste).

Wisteria floribunda 'Lawrence'
Wisteria floribunda 'Eranthema'

Wisteria floribunda 'Shiro Noda'

Naast Wisteriafloribunda ' Shiro Noda' en W sinensis 'Jako' (beide met witte bloemen), is
deze cultivar iets apart in het sortiment. De plant bloeit rijk en wordt in Japan zeer veel
aangeplant.
Er zijn onder de synoniemen W brachybotrys 'Alba' en W venusta soms planten in de handel
met kleinere bloemen. Dit zijn inferieure vormen en dienen niet meer te worden gekweekt.
In diverse dendrologische werken wordt deze Wisteria met witte bloemen als een species
(soort) - namelijk W venusta - beschouwd. De plant is evenwel niet in het wild bekend. Het is
niets anders dan een witte vorm van W brachybotrys.
Wisteria floribunda (WrLLD.) DC. - Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu) (cult. Ned. 1834)
De soort wordt als zodanig in Nederland niet meer gekweekt. Aangeboden zaailingen van W
sinensis behoren altijd tot W floribunda en deze bloeien pas op latere leeftijd met zeer korte,
fletspaarse trossen.
De twijgen en takken draaien met de zon mee.

**

Wisteria floribunda ' Domino' (K. Wada, Yokohama, Japan, vóór 1940)- zie kleurenfoto
blz. 125
syn. Wisteria x formosa
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda

REHD. 'Issai'
'Issai'
'Praecox'
'Prematura'

GROEIWUZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
BLADEREN: donkergroen, blaadjes ( 11-) 13(-15), vlak, jonge blaadjes bleekgroen, soms zwak
bronskleurig.
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BLADEREN: donkergroen, blaadjes (11-)15-17, trunelijk smal, vlak, jonge blaadjes groen.
BLOEMEN: zacht lilablauw (lichter dan 'Domino' en zuiverder blauw dan ' Macrobotrys' ) in
40-60( -80) cm lange, ijle trossen, zoet geurend, eind mei -begin juni.

BLOEMEN: licht lilablauw, in 18-25 cm lange trossen, zwak geurend vóór de bladontwikkeling, eind mei-begin juni.
'

':'m

moo~.e, zee~ ~ijkb!?eiende cultivar, ~.e omstreeks 1948 door
C. Hage te Boskoop,
o,nder. ~e naam Issru mt Japan werd geimporteerd. De plant bloeit al op zeer jonge leeftijd

Een

( Issai slaat daarop). Omstreeks 1970 werd deze plant door het Proefstation op grote schaal
onder kwekers verspreid. Deze Blauwe regen is sindsdien zeer veel gekweekt.
Volgens Valder is 'Domino' de meest correcte naam voor deze bekende plant. 'Issai' is in feite
ook geen narun, maar een aandu~ding dat de P.lant op jeugdige leeftijd al bloeit. Het Latijnse
woord praecox, dat later (foutief!) als cultivarnaam voor deze Wisteria werd bedacht
'
betekent daarentegen "vroeg in het voorjaar bloeiend".
Evenee~~ omstreeks 1948 importeerde de Boskoopse firma Felix & Dijkhuis uit Japan een
soor~gelijke plant onder dezelfde narun, maar deze had iets langere bloemtrossen. In het
keu~·mgsrapport .van 1968 werd deze import omgedoopt tot ' Issai Perfect' (zie hiervoor bij W
flonbunda ' Issai Naga') onder het "Niet aanbevolen sortiment" .

***

Deze ~eer ~ooie cultivar.h~~ft een aparte "blauwe" bloemkleur en bloeit al op jonge leeftijd
z~er nJk. TIJdens de bloei ZIJn er nog tal van bloemknoppen aanwezig. De bloemkleur is als
die van '~awrence' , m.aar de bloemen in de ijle trossen zijn duidelijk groter.
De ~lant IS nog. maar smds km:~ in Ne,derland in cultuur. Het materiaal dat Valder uit Japan
ontvm.~ b~eek mets anders te ZIJn dan Royal Purple' met zeer donker violetpaarse bloemen.
Hopelijk IS het Nederlandse materiaal "soortecht". Het is wel vreemd dat 'Eranthema' in
Japanse. catalogi onder W brachybotrys, dan weer onder W floribunda wordt genoemd.
De culti~arnaam 'Eranthema' is afgeleid van eranthemum, een Latijnse transcriptie van de
oude Gnekse plantennarun eranthémon. Het betekent zoiets als bloemrijke plant of lieflijke
plant.

Wisteria floribunda 'Honbeni' (Japan, vóór 1903) - zie kleurenfoto blz. 108
syn. Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda

'Akabana'
'Honko'
' Pink lee"
'Rosea'

GROEIWIJZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
BLADEREN: groen, blaadje~ . 13 - 15(- 17), opvallend gootvormig gevouwen, rimpelig, aan de
rand gegolfd, aanvankeliJk bronskleurig.
BLOEMEN: zuiver zachtroze (soms zacht lavendelroze) in 30-40( -45) cm lange tamelijk dikke
trossen, half mei-eind mei.
'
Een oude Japanse cultivar, die al sinds vele jaren in Nederland bekend is onder de narun
' Rosea' . De bloemkleur is iets apart in het sortiment, maar kan variëren in verband met de
~tandpla~~s. In ~~ schaduw ~ijn de ~loemen lichter roze. De oudste (en correcte) naam is
Honberu , terWIJl de plant m Amerika werd omgedoopt in 'Pink lee'.
De plant werd ook ingezonden onder de foutieve narun W sinensis 'Prematura' . Deze
cultivarnaam wordt soms gebruikt voor W floribunda 'Domino'.
De in de collectie aanwezige plant onder de narun 'Beni Fuji' is naar alle waarschijnlijkheid
gelijk aan 'Honbeni' (zie aldaru}

***

Wisteria floribunda 'Lawrence' (1970) - zie kleurenfoto blz. 108
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
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*

Wisteria floribunda 'Macrobotrys' (Japan; cult. Eng. 1874) - zie kleurenfoto blz. 125
syn. Wisteria floribunda 'Kyushaku'
Wisteria floribunda ' Longissima'
Wisteria floribunda ' Multijuga'
Wisteria floribunda ' Murasaki Naga'
Wisteria floribunda 'Naga Noda'
Wisteria floribunda 'Purple Patches'
Wisteria multijuga HoRT. (1873)

Wisteria floribunda 'Eranthema' (Japan, vóór 1979) - zie kleurenfoto blz. 108
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 8 m hoog; tweejarige takken bruinrood; rankend met de zon
mee.
BL~DER~N : glanzend donkergroen, grof, blaadjes (13-) 15, vlak, jonge blaadjes bronskleurig,
zrlveng behaard.
BLOEMEN: zacht lilablauw, groot, in 40( -50) cm lange, ijle trossen, eind mei-beginjuni, min of
meer vóór het blad.

*

Deze bijzonder mooie cultivar is een zeer goede aanwinst in het huidige sortiment. De plant
• groeit goed en bloeit bijzonder rijk en redelijk vóór de bladontwikkeling. ' Lawrence' draagt
na de bloei trunelijk veel vruchten (peulen). Dit is een goed kenmerk!
'Lawrence' kan worden beschouwd als een goede verbetering van de oude ' Macrobotrys',
waarvan soms inferieure typen in omloop zijn!
De plant zou volgens Bowden (1976) in 1970 zijn ~ntdekt tegen ~~n huis in de Lawrence
Street, Brentford, Ottawa, Canada en via Engeland m de handel ZIJn gekomen.

GROEIWIJZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
..
BLADEREN: donkergroen, blaadjes (15 -)17, trunelijk smal, iets gegolfd, aanvankeliJk zwak
bronskleurig tot groen, vrij sterk ontwikkeld tijdens de bloei.
BLOEMEN: zacht blauwpaars (iets lichter dan 'Domino' ), in ijle, 50-60( -80) c;nlange trossen,
geurend, eind mei-begin juni.
In het verleden was van deze oude cultivar meer dan één type in cultuur. In de vroegere
collectie van het Proefstation kwrunen inferieure vormen voor (vermoedelijk zaailingen) met
trunelijk korte trossen en een zwakke groei. Deze planten waren ingezonden onder de naam W
multijuga.
De exemplaren in de nieuwe collectie bleken bij de keuring tot één (goede) kloon te behoren.
De bloei was weliswaar niet altijd even uitbundig, soms zelfs zeer schaars, maar de planten
hadden wellange bloemtrossen. Vanwege de vaak schaarse bloei (althans in Nederland) werd
' Macrobotrys' met slechts één waru·dester beoordeeld.
In Japan schijnen aan pergola' s en brugleuningen planten voor te komen met tot 1.8 m lange
bloemtrossen. De trossen van de door de auteur in Japan op een aantal plaatsen waargenomen
oude exemplaren waren aanmerkelijk korter, slechts 60-80 cm. Op oude afbeeldingen zijn
evenwel zeer fraaie planten met uitzonderlijk lange bloemtrossen waar te nemen.
De diverse synoniemen zijn in de loop van de jru·en gegeven, vaak oo~ omdat men dacht dat
het afwijkende typen waren. Valder is het daar niet mee eens en p~~It voor de ?ud~ n~am
'Macrobotrys' . Indien de plant toch een andere narun zou moeten kriJgen komt ZIJnS mziens
'Kyushaku' het meest in aanmerking!
A.E. Wohlert, Nru·berth, Pennsylvanië verspreidt deze cultivar al van vóór 1935 onder de
narun 'Kyushaku' (aldus Wyman), met de opmerking dat de plant onder gunstige omstandigheden bloemtrossen heeft van 120-150 cm lengte. In hetzelfde artikel schrijft Wyman dat
W.B. Clru·ke de cultivar 'Kyushaku' gelijk acht aan 'Longissima' . Valder verklaarde dergeliJke typen met allerlei later gegeven namen tot synoniem van 'Macrobotrys' en dit standpunt IS
in dit keuringsrapport overgenomen.
.
Er dient op te worden gewezen, dat de bloemtrossen van Blauwe regen ~~ lande~ met e~n
warmer klimaat en van oude exemplaren aanmerkelijk langer kunnen ZIJn dan m de hier
gegeven beschrijvingen is opgegeven.

***

Wisteria floribunda 'Shiro Noda' (Japan) - zie kleurenfoto blz. 108
syn. Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteriafloribunda

' Longissima Alba'
'Shirobana'
'Silver Lace'
'Snow Showers'
11 1

GROEIWUZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
BLADEREN: lichtgroen, blaadjes (11-)13-15, tamelijk vlak, vrij smal.
BLOEMEN: zuiverwit in (40-)50-60 cm lange, slanke trossen, zwak geurend, eind mei-begin
juni.
• Sinds een aantal jaren wordt deze cultivar in Nederland meer en meer gekweekt vanwege de
zeer lange bloemtrossen en de rijke bloei min of meer vóór de bladontwikkeling. De plant is
vóoral bekend geworden onder de naam 'Longissima Alba'. Het is een aanmerkelijke
verbetering van de oude 'Alba', die zeer matig bloeit tussen het reeds ontwikkelde blad. In
Japan is 'Shiro Noda' al enkele honderden jaren in cultuur.

/

s Wisteria floribunda 'Violacea Plena' (Japan; cult. Ver. Stat. 1860)
syn. Wisteria jloribunda 'Black Dragon'
Wisteria jloribunda 'Kokuryu' (= Black Dragon)
Wisteriajloribunda 'Yae Kokuryu' (=Double Black Dragon)

/

/

/

GROEIWUZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend met de zon mee.
BLADEREN: donkergroen, blaadjes (13-)15-17, tamelijk smal, jonge blaadjes groen tot zwak
bronskleurig.
BLOEMEN: violetpaars, gevuld, in 25-35 cm lange trossen, eind mei.
De gevuldbloemige 'Violacea Plena' is alleen interessant voor de liefhebber. De bloei laat in
Nederland nogal eens te wensen over. Indien de plant in de volle zon staat en vakkundig wordt
gesnoeid kan deze zeer rijk bloeien, vooral in landen met een milder klimaat.
'Violacea Plena' is sinds 1870 in West-Europa in cultuur. Yae Kokuryu, maar ook Yae-fuji
(vaak als synoniemen beschouwd) zijn eigenlijk Japanse volksnamen voor deze gevuldbloemige cultivar.
Een onbekende plant, die omstreeks 1993 in Nederland de tijdelijke aanduiding "Monilicia"
kreeg, bleek later 'Violacea Plena' te zijn. Er werden en worden onder de naam 'Violacea
Plena' ook planten verhandeld waarvan de bloemen niet gevuld zijn.

Wisteria sinensis (S!Ms) SwEET- China (cult. Eng. 1816)
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Deze soort - die in China een hoogte van 30 m kan bereiken - is zeer variabel en wordt als
zodanig niet gekweekt. De twijgen en takken draaien tegen de zon in.
De plant, die al vele jaren op grote schaal onder de naam W sinensis wordt gekweekt heet W
sinensis 'Prolific ' (zie aldaar). Te koop aangeboden zaailingen van W sinensis zijn altijd
slecht bloeiende planten, die tot de soort W jloribunda behoren. Deze worden ook wel als
onderstam gebruikt.

** Wisteria sinensis 'Amethyst' (Nieuw-Zeeland, vóór 1990) - zie kleurenfoto blz. 125

/

i/
\I '

l

Wisteria jloribunda (links); W sinensis (rechts).
Bron: The Plantsman, vol. 6, part 2, 1984. Tek.: Johanna Langhorne.
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GROErwuzE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend tegen de zon in.
BLADEREN: donkergroen, blaadjes (9-) 11-13, breed-elliptisch, lang toegespitst, jonge blaadjes
zeer diep bronskleurig, vooral in de zomer (goed kenmerk!)
BLOEMEN: violetpaars (zwaarden donkerder dan die van 'Prolific'), groot, in 20-25(-30) cm
lange, dikke trossen, heerlijk (zoet) geurend, begin mei-half mei.
Deze voor Nederland nieuwe, zeer mooie cultivar heeft de donkerste bloemen van het
sortiment en is bovendien ook het vroegst in bloei(!), iets eerder dan 'Prolific'.
0 p merkin g: De in Nederland gekweekte Wjloribunda 'Caroline' (meestal foutief als W
sinensis 'Caroline' geëtiketteerd) is gebleken niet de echte te zijn! Door de donkere kleur en de
heerlijke geur van de bloemen, de diep bronskleurige jonge blaadjes van deze cultivar en het
draaien van de ranken als die van W sinensis, is vastgesteld, dat de in Nederland gekweekte
plant W sinensis 'Arnethyst' is. Daarom dient de in Nederland gekweekte 'Caroline' in het
vervolg 'Amethyst' te worden genoemd. Een en ander is ook door Valder bevestigd.
Nieuw-Zeelandse kwekers schijnen materiaal van 'Amethyst' onder de naam 'Caroline' te
hebben verspreid.
De echte W jloribunda 'Caroline' is omstreeks 1952 in de handel gebracht door W.H.
Chandler, Los Angeles, Californië, USA. Deze cultivar is aanmerkelijk lichter van kleur en is
naar alle waarschijnlijkheid geen verbetering van het in Nederland gekweekte sortiment.
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Wisteria sinensis 'Caroline' - zie onder Wisteria sinensis 'Amethyst'

* Wisteria sinensis

'Jako' (Japan)

syn. Wisteria floribunda 'Fragrantissima'
Wisteria floribunda 'Reindeer'
GROEIWIJZE: klimplant tot circa 8 m hoog; rankend tegen de zon in.
BLADEREN: groen, blaadjes (11-)13, tamelijk vlak.
BLOEMEN: roomwit in puntige, 20-25 cm lange trossen, zwak geurend, eind mei; knoppen van
de nabloei in augustus zacht lilaroze.
Vrijwel alle planten, die onder de naam W. sinensis 'Alba' worden gekweekt, behoren tot de
rijkbloeiende, zacht geurende 'Jako'. De cultivar 'Alba' bloeit minder rijk, althans in
Nederland en Engeland. De in Engeland gekweekte W.floribunda 'Reindeer' bleek bij nader
onderzoek niets anders te zijn dan W. sinensis 'Jako'.
Het is niet duidelijk of' Jako' in Japan is gewonnen, of dat deze door de Japanners uit China
werd verkregen.

***

Wisteria sinensis 'Prolific' (Origine China; nieuwe naam 1968)
syn. Wisteria
Wisteria
Wisteria
Wisteria

sinensis
sinensis
sinensis
sinensis

HoRT.
'Oosthoek's Variety'
'Boskoop' (1995)
'Consequa'

GROEIWIJZE: klimplant tot circa 10 m hoog; rankend tegen de zon in.
BLADEREN: donkergroen, blaadjes (9-)11(-13), vlak, aanvankelijk bronskleurig.
BLOEMEN: licht violetblauw, in (20-)25-30 cm lange, tamelijk dikke trossen, zwak geurend,
begin mei-half mei; in augustus-september vaak enige nabloei met iets donkerder bloemen.
Dit is de meest bekende Wiste ria, die al vele jaren wordt gekweekt onder de naam W. sinensis
(zonder meer). De plant werd in 1816 door Captain Welbank vanuit China in Engeland
ingevoerd. Deze fraaie, rijkbloeiende kloon was afkomstig van een exemplaar in de tuin van
de in Guangzhou (Canton) woonachtige Chinese koopman, wiens naam werd verengelst tot
Consequa. Daarom beschreef J.C. Loudon in 1830 deze plant als Wisteria consequana. Dit is
de reden dat Valder in zijn boek de naam 'Consequa' heeft voorgesteld voor deze, in vele
landen alom bekende kloon van Wisteria sinensis.
Toen op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop in 1962 met een uitgebreid
onderzoek van het Wisteria-sortiment werd begonnen, bleek dat er van drie inzenders een
plant was opgezet, waarvan de bloemtrossen iets langer waren dan die van de andere- onder de
naam W. sinensis- ingezonden exemplaren. In het keuringsrapport in Dendraflora Nr 5 (1968)
heeft Herman J. Grootendorst deze afwijkende kloon de naam W. sinensis 'Prolific' gegeven.
Sindsdien is er van deze cultivar zeer veel gekweekt en is het "gewone", in Boskoop veel als
W. sinensis gekweekte type, enigszins op de achtergrond geraakt.
Toen alle planten in het sortiment tot grote exemplaren opgroeiden vervaagden de verschillen
van de drie planten- die de naam 'Prolific' hadden gekregen- steeds meer. Men vroeg zich al
omstreeks 1975 af óf er wel werkelijk verschillen bestonden. Was het niet een kwestie van
onderstam, waar de planten de eerste paar jaren op reageerden? Sindsdien heeft de auteur van
dit rapport nooit aantoonbare verschillen kunnen constateren tussen de "gewone" W. sinensis
en de cultivar 'Prolific'.
Daar men tegenwoordig de neiging heeft om aan soorten - waarvan slechts één kloon wordt
gekweekt- een cultivarnaam te verbinden, werd in de "Naamlijst van houtige gewassen", 5de
druk (1995) aan de "gewone" W. sinensis de cultivarnaam 'Boskoop' gegeven. Min of meer
op datzelfde moment publiceerde Valder in zijn boek de naam 'Consequa' voor deze alom
bekende kloon. (Browse noemde overigens deze naam al in The Plantsman, 1984). Met
Valder is contact hierover opgenomen en nadat in Boskoop een en ander nog eens extra is
bestudeerd, is met hem overeengekomen de oudst gepubliceerde naam- namelijk 'Prolific' aan deze vegetatief vermeerderde kloon te verbinden. De in 1995 gegeven naam 'Boskoop'
komt hierdoor te vervallen, terwijl de voor velen weinig zeggende naam 'Consequa' niet hoeft
te worden ingevoerd.
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Wisteria brachybotrys.
Bron: The Plantsman, vol. 6, part 2, 1984. Tek.: Johanna Langhorne.
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NIET AANBEVOLEN SORTIMENT

Wist~r~~ floribunda 'M~r:~~ki Nodl~n~~~~a~onkergroen,

De volgende 6 cultivars werden met een "o" beoordeeld, hetgeen wil zeggen dat ze uit de cultuur
kunnen verdwijnen zonder dat het sortiment wordt geschaad. Deze cultivars lijken te veel op andere,
groeien minder of de bloei is schaarser. Ze zijn dus niet nodig ten opzichte van de positief
gewaardeerde cultivars.

gootvanrug gevouw ,
,
.
. . .
·
· 40 50 m lange trossen eind me1-begm JUlll.
vwletpaars, m - c d
1.
. , . Nederland niet altij.d even groot en ze zitten soms nogal
Het aantal bloemen van eze cu tlvar IS m
verscholen tussen de bladeren.

Wisteria brachybotrys 'Murasaki Kapitan' (Japan)
Groeiwijze tamelijk hoog; bladeren donkergroen, blaadjes 7-13, vrij vlak, aanvankelijk zwak
bronskleurig, zacht behaard; bloemen violetblauw, zeer groot, in 10-12(-15) cm lange trossen,
geurend, half mei-eind mei; peulen 5-10 cm lang.
De plant bloeit na vele jaren, althans in Nederland, slechts zeer matig.
Murasaki Kapitan is vrijwel zeker de Japanse volksnaam voor de soort W brachybotrys. Hetgeen in
cultuur is als 'Murasaki Kapitan' windt als een W floribunda en is mogelijk een hybride met W
floribunda

NIET GEKEURDE CULTIVARS

Wisteria brachybotrys 'Showa Beni' (Japan)
syn. Wisteria brachybotrys 'Aka Kapitan'
Groeiwijze matig hoog; bladeren groen; bloemen opvallend licht mauveroze (tweekleurig), groot, in
korte trossen, half mei-eind mei.
Deze cultivar bloeit na vele jaren, althans in Nederland, zeer schaars. De plant werd verkregen onder
de naam 'Aka Kapitan' onder welke naam deze cultivar in Japan ook in cultuur is.
Wisteria floribunda 'Alba' (Japan; cult. Eng. 1846)
Groeiwijze zeer hoog; bladeren donkergroen, blaadjes (11-)13, tamelijk vlak; bloemen wit, vaak
tussen de massa's bladeren en meestal zeer schaars, eind mei.
De met drie waardesterren bekroonde 'Shiro Noda' is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte
van de slecht bloeiende 'Alba'. Deze kan daarom uit het sortiment verdwijnen.
Wisteria floribunda 'Issai Naga' (K. Wada, Yokohama, Japan, vóór 1940)
syn. Wisteria x formosa

REHD.

'Issai Perfect'

Groeiwijze tot 8 m hoog; bladeren donkergroen, blaadjes (13-) 15(-17), tamelijk vlak, bleek bronsgroen; bloemen licht lilablauw, in 25-35 cm lange, puntige trossen, eind mei-begin juni.
Deze zeer rijkbloeiende cultivar werd door Felix & Dijkhuis te Boskoop omstreeks 1948 uit Japan
geïmporteerd onder de naam Wfloribunda 'Issai'. Daar de plant bij de keuring in 1968 afweek van
'Issai', die door Wm C. Hage & Co te Boskoop omstreeks 1948 uit Japan werd verkregen (de
bloemtrossen waren langer), kreeg deze cultivar in het toenmalige keuringsrapport (Dendroflora Nr
5, 1968) de nieuwe naam 'Issai Perfect' en de plant werd bekroond met drie waardesterren. Later is
gebleken dat deze cultivar niets anders is dan 'Issai Naga' en daar de bloemen erg vaal verbloeien,
werd de plant nu met een "o" beoordeeld. De plant is ook vrijwel uit de cultuur verdwenen.
Wisteria floribunda 'Kuchibeni' (Japan)
syn. Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda
Wisteria floribunda

'Akebono'
'Alborosea'
'Lipstick'
'Peaches and Cream'

Groeiwijze tot 8 m hoog; bladeren donkergroen, blaadjes (11-)13(-15), tamelijk vlak, aanvankelijk
lichtgroen; bloemen zeer lichtroze, in slanke, 35-50 cm lange, ijle trossen, zoet geurend, eind mei.
De bloemkleur van deze cultivar is nagenoeg wit. Ten opzichte van de zachtroze 'Honbeni' en de
zuiverwitte 'Shiro Noda' heeft het weinig zin om de plant in het sortiment aan te houden. De kleur
van de bloemen is tamelijk flets, hoewel de bloemkleur in de schaduw aanmerkelijk beter kan zijn.
In sommige landen wordt 'Kuchibeni' hoog gewaardeerd en de plant werd zelfs voorzien van
commercieel aantrekkelijker namen.
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blaadjes ( 13-) 15, opvallend smal en
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Wisteria brachybotrys 'Okayama' (Japan) bl d. 11 _13 (- 15) vrij smal, zwak gootvormig,
Groeiwijze matig hoog; bladeren donker~~~;' in ~~ri:strossen geu~end, eind mei-begin juni.
rand iets gegolfd; blo.emenfmauveroze, gl.. k , ebloeid maar h~t is volgens de literatuur de moeite
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,
waard om deze te kweken.
Wisteria floribunda 'Beni Fuji' (Japan) bl d. ( 13 _) 15 _17 tamelijkvlak;blÖemenroze,half
,
Groeiwijze hoog; bladeren zeer donkergroen, aa JeS
mei-eind mei.
.
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Tsukamoto (1984) beschouwt de plant als een synomem van on em ·
'
~ d' (M
Ashby Nurseries Northamptonshire, Engeland, 1993)
Wisteria floribunda Bur or h ldears
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·
lle trossen zoet geuren , em me1.
groot, in ~0-45 cm ange, stkevlf~6;o d r de n~am 'Macrobotrys' geplant in de Burford House
Deze cultivar werd omstree s
on e
.
d
de lant bleek geen ' MaGardens
Tr~~sure), Tenbury Wells: w~:~~~~e:i~:, ;:~~:~ gr~e~~de Ïvisteria is werd deze
crobotr~~ te ZIJD. Daar het een r:tXmed ·~ nieuwe naam 'Burford'. Het lijkt een goede aanwinst
recentehJ~ vermederderd e~ verspreNI doenrl~~deziJ. n evenwel nog te gering om het kweken hiervan op
in het sortiment; e ervarmgen m e
h Nieuw-Zeeland verspreide
grote schaal aan te bevelen.
.
1
'Burford' lijkt zeer veel op de vanmt Brooklands Park, New p ymout ,
1 1 .di
'Lavender Lace'. Beide zijn mogelijk hybriden met W sinensis of resultaten van po YP OI e.

\J.

Wisteria floribunda 'Nishiki' (Japan, vóór 1887)
syn. Wisteri.a fior~bunda :M_on. ~is~~,
Wisterw fionbunda Nlshiki-fuJI
Wisteria fioribunda 'Variegata'

Groeiwijze matig hoog; bladeren donker~roen, blaa~jes 11-17 i:o;;~~s:. l~~T~:~_;:;:~~~~r.
gestippeld, later groener; bloemen licht vwlet~s,~~s~ki:~oet;n zijn m;ar Valder houdt het op
Volgens Yinger & Hah~ z~u ~e. cor.:~cte naam on
,
'Nishiki'; in Japan op N1shiki-fuJ1 .
Wisteria sinen~is 'Alba' (Japan; cult. Eng.b11 8 ~) ( 11 -) 13 _15 tamelijk vlak; bloemen wit, eind
,
Groeiwijze mat1g tot hoog; bladeren groen, aa JeS
mei. oude cultivar bloeit in Nederland slechts matig. Hetgeen onder deze naa~ op de kwekerijen
~~~;komt, is vrijwel altijd de positief gewaardeerde, beter bloeiende ,Jako' (zie aldaar).
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OVERZICHT POSITIEF GEWAARDEERDE CULTIVARS
Waardering
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Cultivar:

W brachyb. 'Shiro Kapitan'
W floribunda 'Domino'
W floribunda 'Eranthema'
W floribunda 'Honbeni'
W floribunda 'Lawrence'
W floribunda 'Macrobotrys'
W floribunda 'Shiro Noda'
W florib. 'Violacea Plena'
W sinensis 'Amethyst'
W sinensis 'Jako'
W sinensis 'Prolific'

Bloemkleur:
zuiverwit
licht lilablauw
zacht lilablauw
zuiver zachtroze
zacht lilablauw
zacht blauwpaars
zuiverwit
violetpaars
violetpaars
roomwit
violetblauw

Literatuur:
Troslengte:
10-12(-15) cm
18-25 cm
40(-50) cm
30-40(-45) cm
40-60(-80) cm
50-60(-80) cm
(40-)50-60 cm
25-35 cm
20-25(-30) cm
20-25 cm
(20-)25-30 cm

LUST VAN SYNONIEMEN
W brachybotrys 'Aka Kapitan'
W brachybotrys 'Alba'
W floribunda 'Akabana'
W floribunda 'Akebono'
W floribunda 'Alborosea'
W floribunda 'Black Dragon'
W floribunda 'Fragrantissima'
W floribunda 'Honko'
W floribunda 'Issai'
W floribunda 'Issai Perfect'
W floribunda 'Kokuryu'
W floribunda 'Kyushaku'
W floribunda 'Lipstick'
W floribunda 'Longissima'
W floribunda 'Longissima Alba'
W floribunda 'Mon Nishiki'
W floribunda 'Multijuga'
W floribunda 'Murasaki Naga'
W floribunda 'Naga Noda'
W floribunda 'Nishiki-fuji'
W floribunda 'Peaches and Cream'
W floribunda 'Pink lee'
W floribunda 'Praecox'
W floribunda 'Prematura'
W floribunda 'Purple Patches'
W floribunda 'Rosea'
W floribunda 'Shirobana'
W floribunda 'Silver Lace'
W floribunda 'Snow Showers'
W floribunda 'Yae Kokuryu'
W x formosa 'Issai'
W x formosa 'Issai Perfect'
W multijuga HORT.
W sinensis HoRT.
W sinensis 'Boskoop'
W sinensis 'Consequa'
W sinensis 'Oosthoek's Variety'
W venusta
W venusta var. violacea

- zie W. brachybotrys 'Showa Beni'
- zie W. brachybotrys 'Shiro Kapitan'
-zie W. floribunda 'Honbeni'
- zie W. floribunda 'Kuchibeni'
- zie W. floribunda 'Kuchibeni'
- zie W. floribunda 'Violacea Plena'
- zie W. sinensis 'Jako'
- zie W. floribunda 'Honbeni'
- zie W. floribunda 'Domino'
- zie W. floribunda 'Issai Naga'
- zie W. floribunda 'Violacea Plena'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
-zie W. floribunda 'Kuchibeni'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
- zie W. floribunda 'Shiro Noda'
- zie W. floribunda 'Nishiki'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
-zie W. floribunda 'Macrobotrys'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
- zie W. floribunda 'Nishiki'
- zie W. floribunda 'Kuchibeni'
- zie W. floribunda 'Honbeni'
- zie W. floribunda 'Domino'
- zie W. floribunda 'Domino'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
-zie W. floribunda 'Honbeni'
- zie W. floribunda 'Shiro Noda'
- zie W. floribunda 'Shiro Noda'
- zie W. floribunda 'Shiro Noda'
- zie W. floribunda 'Violacea Plena'
- zie W. floribunda 'Domino'
- zie W. floribunda 'lssai Naga'
- zie W. floribunda 'Macrobotrys'
- zie W. sinensis 'Prolific'
- zie W. sinensis 'Prolific'
- zie W. sinensis 'Prolific'
- zie W. sinensis 'Prolific'
- zie W. brachybotrys 'Shiro Kapitan'
- zie W. brachybotrys
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SUMMARY
/

Wisteria has already been grown fora long period of time in Japan and China, where it flowers in
April-May. In those countries it is a holy plant. In the Netherlands usually it flowers somewhat later,
in May-June. In warmer countries the racemes of the different cultivars are often considerable Jonger
than under Dutch circumstances. In autumn the green leaves colour very often yellow. On request of
the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) in 1991 the assortment was planted to assess
whether it was true to name and to assess their omamental value and their utility in gardens. This was
done between 1994 up to and including 1997.
To Wisteria belang five toeleven species according to the interpretations of the botanists. The most
important species to the gardener are Wisteria floribunda and W sinensis. The shoots of the frrst
twine in a clockwise direction (from right to left); the second twines anticlockwise (from left to
right). This is the outstanding method to j udge whether a non-flowering plant is true to name or not.
Seedlings of W floribunda often flower only after a number of years with very short pale purple
flowers intheshort racemes. These sametimes aresoldas W sinensis. Wisteria grows very well on
most of the soil types provided that the soil is not to dry. The plants can guided along walls or a
fencing along horizontally or vertically tightened wires. Along horizontally fixed wires the plants
flower much better.
A plant alone becomes a bushy shrub but it has to be guided along a cane during the frrst years. The
long twines can be pruned back partially during August and tied. In spring the plants are pruned
another time. All the twines of the previous year are cut back every year to two or three buds.
The Wisterias mentioned in this report are sufficiently winter hardy to very winter hardy under
Dutch conditions. The cultivars are propagated by cuttings during sumrner, but also many plants are
grafted preferably on roots of the same cultivar. The chance of getting roo~ suckers is quite nor~al
with this plant. When the roots on which it is grafted are not of the same cultivars, th~ grafted cult~var
is overgrown by the usually very bad flowering rootstock. The plants are very often mfested by vrrus
diseases. When the virus attack becomes to heavily, best thing to do is, to destroy the plants and start
with rather healthy propagation materiaL
Bleven cultivars were positively assessed, six cultivars received an "o". The latter are no Jonger
recomrnended and not worth growing any Jonger. Five cultivars could not be assessed, because these
were to young or did not yet flower sufficiently.
The nomendature is mainly based on Valder's "Wisterias, a comprehensive guide" (1995).
A short description of the eleven positively assessed cultivars follows:
I.

= leaves; fl. = flowers; r. = racemes.
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s brachybotrys ' Shiro Kapitan' - twining in an anti-clockwise direction; fl . pure white, sweetly
fragrant; r. 10-12(-15) cm long, thick; numerous.
** floribunda 'Domino' - twining clockwise; fl . soft lilac-blue, weakly fragrant; r. 18-25 cm
long, before the leaves develop. It flowers already at an early stage.
*** floribunda 'Eranthema' - twining clockwise; I. silvery hairy; fl. large, soft lilac-blue; r.
40( -50) cm long, rather thin, more or less before the leaves develop; very numerous.
* floribunda 'Honbeni' - twining clockwise; I. gutter-like folded, wrinkled, edge sinuate; fl .
pure soft pink; r. 30-40(-45) cm long, fairly thick.
*** floribunda 'Lawrence' - twining clockwise; fl. soft lilac-blue, sweetly fragrant; r. 40-50(-60)
cm long, rather thin; numerous.
* floribunda 'Macrobotrys' - twining clockwise; I. somewhat sinuate, fairly strong developed
during flowering time; fl . bluish-lilac, fragrant; r. 50-60(-80) cm long, rather slender and
loose.
*** floribunda 'Shiro Noda' - twining clockwise; I. rather narrow; fl. pure white, weakly fragrant;
r. (40-)50-60 cm long, slender; numerous.
s floribunda 'Violacea Plena'- twining clockwise; I. fairly narrow; fl. violet-purple, double; r.
25-35 cm; it flowers late and in full sun even better.
** sinensis 'Amethyst' - twining anticlockwise; fl. violet-purple, large, deliciously, sweetly
fragrant; r. 20-25( -30) cm long, thick; the darkest flowers in the assortment.
* sinensis 'Jako' - twining anticlockwise; fl. creamy-white, weakly fragrant; r. 20-25 cm long,
pointed; buds of the second flowering in August soft lilac-pink; numerous.
** * sinensis 'Prolific' - twining anticlockwise; fl. light violet-blue, weakly fragrant; r. 20-25(-30)
cm long, fairly thick; in August-September often some secondary flowering with somewhat
darker flowers; numerous.
'Prolific' is the correct name for the type widely grown as W sinensis. There's no difference
between these two Wisterias!

ZUSAMMENFASSUNG
In Japan und China wird die Kletterpflanze Wisteria schon sehr lange kultiviert, sie wird dort als
heilige Pflanze verehrt. Während Wisterien in 0-Asien im April-Mai blühen, kommen sie in den
Niederlanden durchwegs etwas später zur Blüte. In wärmeren Klimazonen sind die Blütenstände
verschiedener Sorten deutlich länger als in den Niederlanden. Im Herbst fät·ben sich die grünen
Blätter gelb.
Im Jahr 1991 wurde unter der Leitung der KVBC ein Wisteria-Sortiment aufgepflanzt, urn die
Sortenechtheit sowie den Zier- und Gebrauchswert verschiedener Sorten zu überprüfen und zu
beurteilen. Die Beurteilungen erstreekten sich von 1994 bis 1997.
Zur Gattung Wisteria gehören, je nach Auffassung der Au toren, fünf bis elf Arten, die gärtnerisch
wichtigsten dav on sind Wisteria floribunda und Wisteria sinensis.
Während es sich bei W sinensis urn eine linkswindende Liane handelt, ist W jloribunda rechtswindend (die Zweigewinden sich im Uhrzeigersinn). Durch diese Eigenschaft lassen sich die beiden
Arten auch im nichtblühenden Zustand bestimmen. Sämlinge von W jloribunda beginnen erst nach
vielen Jahren mit vergleichweise kurzen Trauben zu blühen, sie werden nicht selten unter der
falschen Bezeichnung W sinensis verkauft.
Wisteria gedeiht auf nahezu jedem Boden, sofern er nicht zu trocken ist. Die Pflanzen können an
waagerecht oder senkrecht verlaufenden Drähten an Mauern oder Pergalen gezogen werden. An
waagerecht verlaufenden Drähten gezogen blühen sie besser als an senkrechten. Freistehende
Pflanzen können als buschige Sträucher gezogen werden, wenn sie in den ersten Standjahren
häufiger zurückgeschnitten werden. Die langen Jahrestriebe können im August teilweise zurückgeschnitten oder angebunden werden. Im Frühjahr werden die letztjährigen Zweige bis auf 2-3
Augen zurückgeschnitten.
Alle in diesem Köringsbericht genannten Wisteria-Arten und -Smten sind in den Niederlanden
zufriedenstellend bis sehr winter hart. Viele Sorten werden durch Sommerstecklinge vermehrt, nicht
selten wird aber auch veredelt. Als Unterlage dienen bevorzugt Wurzeln der gleichen Sorte, die
durch Stecklinge vermehrt worden sind. Werden keine sortenechten, sondern Sämlings-Unterlagen
verwendet, wird die aufveredelte Sorte nicht selten von der meist schlecht blühenden Sämlingsunterlage überwachsen.
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h ·t " " bewertet Die letzteren
Nach Abschluf3 der Beurteilungen werden elf Sorten posittv, sec .~ ffil o
. b. h
. ht
könnten ohne weiteres aus dem Sortiment ~estrichen wer~e~: ~unf SC:ten ;~~~te:ebl~h~~~~~n.
beurteilt werden, weil die Pflanzen noch zu JUng waren un IS er noc zu
s ·w brachybotrys 'Shiro Kapitan' -link~windend; Blüten reinweif3, süf3lich duftend; Trauben
10· 12( -15) cm lang, dicht; sehr zahlretch.
T b
** W jloribunda 'Domino' _ rechtswindend; Blüten zart lilablau, schwach duftend; rau en
U~-25 cm lang; vor der Laubentfaltung aufblühend.
I..
f3
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Blüht schon als junge Pflanze.
*** W jloribunda 'Eranthema' - rechtswindend; Blätter silbrig beh~art, Buten{,rob, z~ lt 1 abl~u; Trauben bis 40(-50) cm lang, sehr zahlreich; mehr oder wemger vorder au ent a ung
.. ·
f 1
1· R d gewölbt·
aufblühend.
Wjloribunda 'Honbeni' - rechtswindend; Blätter. V-f~rffil~ ge a tet, runze Ig, an
,
Bl..
· sa· Trauben 30-40(-45) cm lang, ztemhch dicht.
*** Wu~~r~~~~~a ;Lawrence' - rechtswindend; Blüten zart lilablau, gut duftend; Trauben
40 50(-60) cm lang zahlreich.
BI..
· h
* W-jloribunda 'Ma;robotrys' _ rechtswindend; Blätter leicht gewölbt, zur utezelt se on
ziemlich stark entwickelt; Blüten blaulila, duftend; Traub~n 5?-60(-8?) cm .~ang. .
.B
*** W jloribunda 'Shiro Noda' - rechtswindend; Blätter zteml~ch klem; Bluten remwei ,
schwach duftend· Trauben (40)50-60 cm lang, schlank; zahl~etc~.
.
..
.
· da 'Violacea Plena' _ rechtswindend; Blätter ztemhch klem; Bluten vwletts W flanbun füllt" Trauben 25-35 cm lang. Blüht spät und braucht eine vollsonmgen Platz.
** ~rfi~:::sfse, Am~thyst' - links windend; Blüten violettpurpurn, groS, stark duf~~nd; Trauben
20-25(-30) cm lang, dicht. Blüten haben die dunkeiste Farbe des ganzen S?rtlmentes.
* W · · , Jako' linkswindend· Blüten rahmweiB, schwach duftend; Trauben 20-25 cm
. smensls
,
1"1
hlreich
·
1
s itz· Knos en der Nachblüte im August zart 1 arosa; za
** ~n~in~nsi~ 'Prollfic' _ linkswindend; Blüten heil violettbla~: schwach d.uftend; Trau~~n
20-25(-30) cm lang, ziemlich dicht, Augustus-September, Bluten der genngen Nachblute

*

etwas dunkler sehr zahlreich.
al w ·
· D ·st
'Prolific' ist d~r richtige Name für das !YP: in grosze Menge angebaut s . smensls. a I
kein Unterschied zwischen diese zwet Wtstenen.
Zahlreiche Wisteria-Sarten sind injüngster zeit von Peter Valder, Wisterias, a comp~·ehensive
guide ( 1995 ) neu benannt worden. Die Körungskommission hat beschlossen, te neuen
Namen zu übernehmen.
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