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FoRTGENS 1)

Op verzoek van de Vereniging van Vasteplantenkwekers is in 1988 begonnen met de opplant van een
gedeelte van het Geranium-sortiment. Het gehele sortiment Geranium op de kwekerijen is dusdanig
omvangrijk, dat er een keuze moest worden gemaakt. Als eerste kwam Geranium macrorrhizum in
aanmerking, tezamen met Geranium x cantabrigiense, beide met een aantal cultivars. De planten
werden opgeplant op de onderzoekstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Gedurende een aantal jaren zijn de planten bestudeerd op "soortechtheid" en zijn ze uitvoerig
beschreven. In samenwerking met de keuringscommissie van de Vereniging van Vasteplantenkwekers zijn de planten in het veld bekeken en bestudeerd.
Waardevolle aanvullende informatie werd ontvangen van Adrian Bioom (Engeland), Hans Frei
(Zwitserland), Coen Jansen (Nederland), Vera Marx (Duitsland) en dr Hans Sirnon (Duitsland).
Gedurende het onderzoek werden nieuwe selecties geïntroduceerd, die niet meer in een vergelijkend
onderzoek konden worden betrokken. De oorspronkelijk opzet van een sterrenkeuring is daarom
verlaten. De ontwikkelingen in dit sortiment zijn dermate snel, dat door het geven van aanbevelingen
met sterren het rapport (te) snel zou zijn achterhaald. Daarom is in dit rapport meer een beschrijving
gegeven dan een aanbeveling van een aantal van de beste cultivars. Hierbij is getracht de vele vormen
- die thans worden gekweekt - zodanig te beschrijven dat ze herkenbaar blijven vopr de toekomst.
SYSTEMATIEK

Geranium, oftewel ooievaarsbek, behoort tot de familie van de Geraniaceae. Hiertoe behoren ook de
geslachtenErodium (reigersbek) en Pelargonium (tuingeranium). Ooievaarsbekken komen over de
hele wereld voor en zijn eenjarig, tweejarig of overblijvend.
Het geslacht Geranium werd in 1912 door Knuth opgedeeld in 30 secties en 260 soorten (species).
De soort G. macrorrhizum wordt, samen met onder andere G. dalmaticum, ingedeeld in de sectie
Unguiculata.
Het aantal chromosomen van G. macrorrhizum (2n=46) vormt een uitzondering in het geslacht
Geranium. De meeste overblijvende soorten hebben grondtallen van 12 of 14.
Het is gebleken dat Geranium macrorrhizum hybridiseert met G. dalmaticum. De eerste kunstmatige kruising tussen beide soorten werd in 1974 gemaakt door dr Helen Kiefer in Cambridge. Als
moederplant werd G. macrorrhizum
gebruikt. Slechts één (steriele) nakomeling is uit deze kunstmatige kruising voortgekomen. In 1985
heeft dr Peter Yeo de kruising tussen deze twee soorten beschreven met de hybridesoortnaam G. x
cantabrigiense. Deze kloon, die snel opgang maakte en aanvankelijk alleen als G. x cantabrigiense
werd gevoerd, kreeg later de cultivarnaam 'Cambridge'. Later zijn ook in het wild spontane
kruisingen gevonden in het voormalige Joegoslavië en elders in de cultuur ontstonden ook hybriden
tussen de twee genoemde soorten. De verschillen hiertussen zijn soms zeer gering (zie beschrijvingen). De nakomelingen van deze kruisingen zijn tot dusver steriel gebleken. Hybridisatie
van G. macrorrhizum met (nog) andere soorten is niet bekend.
MORFOLOGIE EN VERSPREIDING

De familie van de Geraniaceae kenmerkt zich door de vorm van de vrucht, een vijfdelige split- of
kluisvrucht met de daarop tot een "vogelsnavel" uitgegroeide stijl. De ooievaarsbekken onderscheiden zich door handnervig en handvormig ingesneden bladeren van de reigersbekken met
langwerpige, veervormig ingesneden of geveerde bladeren en de tuingeraniums met handnervige
bladeren.
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Onderzoeker sortiment Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop; sinds l juni 1992 Hortulanus Arboretum
Trompenburg, Rotterdam.
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C?eranium_macrorrhizum is een overblijvende, tot .<:irc~ 40 cm hoge plant met een oppervlakkig
h~gende d~kke wortelstok. ~~bladeren en stengels ZIJn d1cht bezet met klierharen, waardoor de plant
biJ aanraki~g een karaktenst1eke geur verspreidt. De bladeren zijn 10-15(-20) cm breed voor

2/3 tot 3/4 mgesneden. De 5-7 slippen zijn ondiep gelobd, terwijl de lobben zijn afgerond 'en soms
o?k get_and. De onderste bladeren ZIJn lang gesteeld, de bladeren aan de stengels zijn kort gesteeld tot
biJna Zittend aan de top.
De bloemen- steeds twee bijeen- zijn 20-~5( -30) mm in diameter, de kroonblaadjes zijn lilarood tot
paarsro~e CRJ:IS CC 78A-D) en soms w1t. De opgeblazen, behaarde kelk is vaak roodachtig tot
r?odbru~n getmt. J?e :neeldraden en stamper steken opvallend ver uit de bloem. De bloeitijd is van
emd me1 tot half JUnL
Het_ nat~urlijke versp_reidingsgebied omvat de zuidzijde van de Alpen, oostelijk tot het Balkan
~ch1er~lland en de Zmd- en _Oost-Karp~~~n. Het sch!Jnt, dat de interessantste vormen voor aanplant
m de tum worden gevonden m Macedome en BulganJe. De soort wordt in het wild vaak aangetroffen
op halfbeschaduwde plaatsen tussen struikgewas op rotsachtige bodems.
VERMEERDERING

G:eranium macrorrhizum is zeer ~o~d te vermeerderen door scheuren of stekken. Wanneer geen
e1sen worden g~steld aan umfornute1t, kan ook worden gezaaid, ofschoon het verzamelen van de
zaden een moe1zaam karwei is.
Deze Geranium-soort is nagenoeg ~rij van ziekten. Aantastingen door stengelaaltjes zijn bekend.
Eventueel aa~getaste delen moeten met voor vermeerdering worden gebruikt vanwege een verhoogde kans op mtval.
GEBRUIK

Geranium n~acrorrhizum is een_ zeer geschikte bodembedekker onder uiteenlopende omstandigheden m tume~, maar vooral m openbaar groen. Van nature is het een plant met een grote
d:oogteres1stent1e, waardoor ook droge schaduw goed kan worden verdragen. Door het sterk
m~stoelende ~ar~ter leent deze aromatische plant zich vooral voor aanplant in grote aantallen.
Mmder geschikt IS dez~ plant in kleine tuinen of in kleine plantvakken. Onder de juiste omstandigheden kan een beplantmg van G. macrorrhizum een lang leven zijn beschoren. Op beschaduwde
pl_aatsen kan de pl~nt na e~~ele jaren vrij open worden waardoor de wortelstokken bloot komen.
R1goureus terugknippen (b~Jvoorbeeld direct na de bloei) resulteert in het opnieuw uitlopen van de
wortelstokken, waardoor bmnen enkele weken weer een dichte zode is gevormd.
Het behouden van de bladeren in de winter is binnen de soort Geranium macrorrhizum zeer variabel.
In h_et alg~meen kan worden g~zegd, dat de planten uit het noordelijke deel van het verspreidingsgebied ITI_Inde: bladhoudend ZIJn dan de planten uit het zuidelijke deel.
I~ het naJa~ IS ook de kleuring van het blad nogal variabel. Er zijn zowel verschillen tussen de
diverse cultivars als tussen de plaatsen waar het materiaal is geplant. In het algemeen kan worden
gezegd ~at op een zonmge standplaats de herfstkleuren beter zullen zijn. De kleuren geel(-groen) en
roodbrum - al dan met samen - komen het meest voor. Het verkleurende blad sterft in de loop van de
h~rfst af, w~arna meestal veelklemeren vaak aan de onderzijde roze gekleurd blad zichtbaar wordt.
Dit blad blijft de gehele winter aanwezig.
Strenge, kale_ vorst op jonge planten kan leiden tot bevriezing. Oudere planten hebben vaak een
loofdek ontwikkeld dat een goede bescherming biedt tegen vorst. Is dit niet aanwezig dan kan het
aanbrengen van een mulchlaag een oplossing zijn.
Geranium_ x cantabrigiense-cultivars zijn meer geschikt voor de particuliere tuin, terwijl dus de G.
macrorr~~zum-cult1vars veel - en ook in grote aantallen - worden geplant als bodembedekker in
omvangnJke vakken in het openbaar groen.

De metingen zijn verricht aan een plant, die afkomstig was van kwekerij W. Ingwersen. Deze
witbloeiende vorm is oorspronkelijk geïntroduceerd door Walter Ingwersen uit materiaal dat werd
verzameld in Bulgarije in het Rhodopa-gebergte.
Het valt te betwijfelen of alle witbloeiende Geranium macrorrhizum (vóórdat ' Spessart' werd
geïntr.9duceerd) tot deze kloon behoren. Tussen de zaailingen, die spontaan opkwamen bij het
opgeplante sortiment te Boskoop, bleken ook enkele exemplaren te zijn met witte bloemen. Het is
daarom beter de naam ' Album' te beschouwen als een verzamelnaam voor alle witbloeiende
vormen, die zich niet door een of meer kenmerken van de andere onderscheiden.

Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' (Washfield Nurs., Hawkhurst, Kent, Eng., vóór
1985) -zie kleurenfoto blz. 36
BLOEMEN : 2.8 cm, bloemblaadjes 1 cm breed, opvallend donker paarsrood (RHS CC 78A/7 4B ; HCC
732/3), nerven rood getint; kelk roodachtig, naald 2-3 mm lang.
De cultivar ' Bevan' s Variety ' verschilt in details van de recent geïntroduceerde 'Czakor'. Van een
afstand is de kleurindruk voor beide cultivars gelijk. De verschillen zijn de lengte van de naalden aan
de kelk, de kleur van de nerven op de bloemblaadjes en de breedte van de bloemblaadjes. Beide
planten doen niet voor elkaar onder in groei en bloeirijkheid. De bloemen staan op lange stelen en
komen daarmee ruim boven het blad uit.
'Bevan's Variety' werd gevonden door de Engelsman dr Roger Bevan in het voormalige Joegoslavië, vermoedelijk in 1969. Soms wordt deze plant aangetroffen met de cultivarnaam ' Diana',
genoemd naar mevrouw Bevan.

Geranium macrorrhizum 'Czakor' (H. Simon, Marktheidenfeld, Duitsland, 1982)- zie kleurenfoto blz. 35
/
BLOEMEN: 3 cm, bloemblaadjes 1.2 cm breed, opvallend donker paarsrood (RHS CC 78A/74B ; HCC
732/3), nerven gelijk van kleur en daardoor niet opvallend; kelk roodachtig, naald ca. 4 mm lang.
Deze plant werd in 1978 gevonden door dr Hans Sirnon in deCakor-kloof (spreek uit: dzjakor) in
zuidelijk (voormalig) Joegoslavië en in 1982 verspreid.

Geranium macrorrhizum 'De Bilt' (Kwekerij Th. Ploeger & Zn BV, De Bilt, Nederland 1992)
2-2.5 cm, donker rozerood (RHS CC 77B ; HCC 733/3); kelk roodachtig.

BLOEMEN:

Dit is een selectie met een gedrongener groeiwijze, die aanvankelijk bij de introductie de aanduiding
"Compact" meekreeg. De plant onderscheidt zich door de iets latere bloeitijd. ' s Winters verliest
deze cultivar zijn blad geheel.
Geranium macrorrhizum ' Diana' -zie Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'

Geranium macrorrhizum 'Doppeldecker' (G. Labhart, Hunzenschwil, Zwitserland, 1993)
liJarood.

BLOEMEN:

De cultivar 'Doppeldecker' is ontstaan als zaailing, die werd geselecteerd omdat deze ' s winters
goed zijn blad behoudt. Het is dus een goede bodembedekker voor zowel 's zomers als ' s winters,
vandaar de naam. De bladeren hebben geen uitgesproken herfstkleur.
Aanvankelijk werd deze plant in 1989 geïntroduceerd als "Typ Labhart".

Geranium macrorrhizum 'Freundorf' (Praskac Baumschulen, Tulln!Freundorf, Oostenrijk,
1989)
BLOEMEN: lilarood.

SORTIMENT

Deze nieuwe cultivar wijkt in niets af van de kloon, die gewoonlijk als G. macrorrhizum wordt
gekweekt.

Geranium macrorrhizum 'Album' (W. Ingwersen Gravetye East Grinstead Sussex Engeland
vóór 1940)
'
'
'
'
'
BLOEMEN: 3.3 cm, wit, roze geaderd; kelk roodachtig.
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Geranium macrorrhizum 'lngwersen's Variety' (W. Ingwersen, Gravetye, East Grinstead,
Sussex, Engeland, 1929) -zie kleurenfoto blz. 36
BLOEMEN: 3-3.5 cm, roze (RHS CC 77D); kelk roodachtig, evenals het bloemsteeltje.
31 ,

De oude en bekende 'Ingwersen's Variety' heeft een uitgesproken rode tot roodbruine herfstkleur.
Ook de oudere bloeiwijze met vruchten heeft een opvallend rode kleur.
Er blijken verschillende klonen met roze bloemen voor te komen, waarvan de kleuren niet voor
elkaar onderdoen, maar die in details verschillen. Bij één ervan zijn de geopende bloemen niet vlak,
bij de ander is de kelk niet roodachtig, maar groenig roze.
De plant werd gevonden door Walter Ingwersen op de Koprivnik in Montenegro.

Geranium macrorrhizum 'Kärnten' (herkomst onbekend)
rood.

BLOEMEN:

Een nieuwe cultivar met een gedrongen groeiwijze. De plant wordt genoemd in de catalogus (nr 11,
1991, p. 50) van H. Klose, Lohfelden, Kassei, Duitsland en zou rode bloemen hebben. Mogelijk is
deze cultivar ook door Klose geselecteerd en door hem in de handel gebracht.

Geranium macrorrhizum 'Onahoz' (Denemarken, vóór 1993)
Een recent geïntroduceerde nieuwigheid. Nadere gegevens ontbreken.
Geranium macrorrhizum 'Pindus' (Axletree Nursery, Peasmarsh, Rye, Engeland, vóór 1990)
zeer donkerlila; kelk vrij rond, helderrood.

BLOEMEN:

~it is een

kleinere vorm, die werd verzameld door de Engelsman Bill Baker in het Pindos-gebergte

m Gnekenland. De bloemkleur is als die van 'Velebit', maar de kelk is ronder en helderrood.

Geranium macrorrhizum 'Ridsko' (Willumeit, Darmstadt, Duitsland, vóór 1984)
tamelijk bleekroze, min of meer rond door de brede, overlappende bloemblaadjes.

BLOEMEN:

'Ridsko' is een vorm met "ronde" bloemen en met geurloze bladeren. De plant stoelt matig uit en is
geheel kaal in de winter.
Deze cultivar werd verzameld nabij de Czakor-pas, niet ver van de grens met Albanië. Wellicht zit
hier ook "bloed" van Geranium dalmaticum in en dan zou deze tot de hybride G. x cantabrigiense
behoren.

Geranium macrorrhizum 'Sandwijck' (Botanische Tuin Utrecht, 1993)
BLOEMEN: roze (RHS CC 78C), bleek geaderd, basis wit; kelk en bloemstelen groen.
D~ze

"':erd verzameld in Italië (de juiste herkomst is onbekend) voor onderzoek aan de Rijksumversrtert te Utrecht. De plant werd genoemd naar het landgoed in De Bilt waar de Botanische Tuin
dest~jds een proefterrein had. 'Sandwijck' is een opvallende en afwijkende vorm in het gekweekte
sortrment vanwege de groene kelken en groene bloemstelen. De roze bloemblaadjes hebben een
enigszins witte voet, waardoor de bloemen een wit hartje hebben. De plant groeit fors en heeft dikke
rhizomen.

Geranium macrorrhizum 'Spessart' (H. Simon, Marktheidenfeld, Duitsland, ca. 1957) - zie
kleurenfoto blz. 35
BLOEMEN: 3 cm, wit, zeer lichtroze geaderd, bloemblaadjes overlappend of elkaar rakend, in
tegenstelling tot die van 'Album'; kelk roodachtig.
In catalogi en in literatuur over het geslacht Geranium is soms te lezen dat 'Spessart' roze bloeit.
Inderdaad is de kleurindruk van een afstand gezien lichtroze. Dit wordt veroorzaakt door invloed van
de roodachtige kleur van de kelken. De bloemen zijn van nabij wel degelijk wit, zij het met zeer
lichtroze aders.
De plant is geselecteerd door dr Hans Sirnon om zijn goede groeikracht uit zaailingen van 'Album' .

Geranium macr-orrhizum 'Velebit' (H. Simon, Markheidenfeld, Duitsland, 1973)
BLOEMEN : klein, ( 1.5-)2 cm, zeer donkerlila; kelk smal (in vergelijking met die van de meeste andere
cultivars), roodachtig.
De cultivar 'Velebit' werd geselecteerd om de zeer donkerlila gekleurde bloemen. In de winter is de
plant bladverliezend. De bladeren en de bloemen zijn ongeveer half zo groot als die van 'Czakor' . De
roodachtige kelk is smal in vergelijking met die van de meeste andere cultivars.
De plant werd in 1973 gevonden in het noordelijke deel van het Velebit- gebergte, thans gelegen in
Kroatië.

Geranium macrorrhizum 'Walter Radloff' (Marx, Pettstadt, Duitsland, 1990)
Deze vorm groeit gedrongen. Er wordt van gezegd, dat de plant niet of nauwelijks bloeit.
De plant werd in 1990 genoemd naar Walter Radloff, Nürnberg, ter gelegenheid van zijn 60ste
verjaardag.
GERANIUM x CANTABRIGIENSE
Deze kruising is ontstaan door hybridisatie van Geranium macrorrhizum x G. dalmaticum. Hiervan
wordt een klein aantal cultivars gekweekt, namelijk:

Geranium x cantabrigiense 'Berggarten' (0. Markworth, Hannover, Duitsland, circa 1985)
BLOEMEN: roze.
Deze cultivar is ontstaan als spontane zaailing in een groep Geranium dalmaticym, met in de
nabijheid G. macrorrhizum. De groeiwijze komt overeen met die van 'Biokovo' . De plant heeft zwak
geurende bladeren.

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' (H. Simon, Marktheidenfeld, Duitsland, 1977) - zie
kleurenfoto blz. 36
BLOEMEN: wit, licht rozerood geaderd.
De cultivar ' Biokovo' werd gevonden door dr Hans Sirnon in het kustgebied van het voormalige
Joegoslavië.
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo Karmina' - zie Geranium x cantabrigiense 'Karmina'

Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' (Cambridge Botanical Garden, Engeland, 1974)
violetroze (RHS CC 84A en 81C; HCC 34/2 en 35/2).

BLOEMEN:

De bekende en veel gekweekte 'Cambridge' heeft een bladhoogte van circa 25 cm. Het blad is
geurloos (als dat van Geranium dalmaticum).

Geranium x cantabrigiense 'Karmina' (E. Pagels, Leer, Duitsland, 1988)
BLOEMEN: violetroze; kelk roodachtig.
De bloemen van 'Karmina' zijn iets roder dan die van 'Cambridge' . Deze "rqdere" kleurindruk
wordt vermoedelijk veroorzaakt door de roodachtig gekleurde kelken. Het blad zou geuriger en ook
minder gevoelig zijn voor bladvlekkenziekte dan dat van 'Cambridge'.
' Karmina' is ontstaan als een spontane zaailing op de kwekerij van Ernst Pagels. Aanvankelijk werd
deze plant verspreid als 'Biokovo Karmina'.

Geranium x cantabrigiense 'Lohfelden' (H. Klose, Lohfelden, Kassei, Duitsland, 1991)
wit, roze geaderd.

, BLOEMEN:

Geranium macrorrhizum 'Variegatum' (herkomst onbekend, vóór 1940)
Ji!aroze.

BLOEMEN:

Dit is een oude cultuurvorm met crèmewit gestreepte en gevlekte bladeren.
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Deze nieuwe cultuurvariëteit schijnt niet steriel te zijn in tegenstelling tot de andere nakomelingen
uit de kruising Geranium macrorrhizum x G. dalmaticum. De plant wordt vermeld in Klose's
catalogus nr 11, 1991, p. 50.
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Geranium x cantabrigiense 'St Ola' (A. Bremner, Engeland, circa 1990)
BLOEMEN: wit, zonder roze aders, min of meer rond door de overlappende bloemblaadjes.
'StOla' is een recente introductie van de Engelsman Alan Bremner, een bekende veredelaar van
ooievaarsbekken. Het is een kruising van Geranium macrorrhizum 'Album' en G. dalmaticum
'Album'. De groei is krachtiger dan die van de witbloeiende 'Biokovo'.
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SUMMARY
For several years many new farms of Geranium macrorrhizum have been available on the market. In
cooperation with the judging comrnittee of the Dutch Society for Perennia! Plant Growers, several
Geraniums were planted out in the trial fields of the Research Station in Boskoop. In the meantime
other new selections were introduced but could not be added to the trials. They are merely described
in this report for future recognition. Not only Geranium macrorrhizum and its selections are
described, its hybrid with G. dalmaticum, the so-called G. x cantabrigiense tagether with its
cultivars in cultivation are dealt with.

Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Noteworthy selections are:
Geranium macrorrhizum 'Album' - The white flowered form of the species, originally introduced
by W. Ingwersen. lt is quite possible, that several clones are in circulation these days as this form
breeds true from seed.
Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'- Differs only slightly from the more recent introduced
G. m. 'Czakor'. Bothare very floriferous plants with dark purplish-red flowers. The inflorescences
are carried well above the Jeaves.
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'- An old English selection with pink flowers and a
striking red to brownish-red autumn foliage colour.
Geranium macrorrhizum 'Sandwijck' -A recently named selection with dark pink flowers with a
white eye. Particularly noticeable are the green calyces and pedicels. This character is not found in
any other cultivars.
Geranium macrorrhizum 'Spessart' - A seedling, selected from the white flowered 'Album',
differing in its more vigorous growth. Sametimes mistaken for a pink flowering selection. From a
distance the flowers may give the impression ofbeing pink because ofthe red calyces combined with
the white petals.
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' - This is a selection with white petals that are pale pink
veined. lt originated as a spontaneous hybrid in the wild.
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' - Raised in Cambridge, England. It is the result of a
deliberate cross made between G. macrorrhizum and G. dalmaticum. lts flowers are purplish-pink.
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Geranium x cantabrigiense 'Karrnina' - Raised by nurseryman Pagels in Germany. The colour of
the petals is much like that of 'Cambridge, only the calyces are brighter red giving the plant a
somewhat more red appearance in flower. It was originally introduced as 'Biokovo Karrnina'.

ZUSAMMENFASSUNG
Seit einigen Jahren werden viele neue Formen von Geranium macrorrhizum auf den Markt
gebracht. In Zusammenarbeit rnit der Körungskommission der Vereinigung der Staudenzüchter
wurde eine Reihe von Geranien im Forschungsgarten der Versuchsanstalt für die Baumschule in
Boskoop angepflanzt. In der Zwischenzeit wurden neuere Selektionen eingeführt, aber diese
konnten in die Tests nicht mehr einbezogen werden. Sie sind in diesem Artikel nur kurz beschrieben,
urn sie zu einem späteren Zeitpunkt beurteilen zu können.
Neben Geranium macrorrhizum und den selektierten Formen werden auch die Hybriden rnit G.
dalmaticum, die sogenannte G. x cantabrigiense und ihre Formen beschrieben.
Erwähnenswerte Selektionen sind:

Geranium macrorrhizum ' Album' - Diese weiBblühende Pflanze wurde durch W. Ingwersen
vorgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daB derzeit verschiedene Klone in Umlauf sind,
weil diese Form auch aus Saat sartenecht wächst.
Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' - Sie unterscheidet sich kaum vonder ~ürzlich vargesteilten G. m. ' Czakor'. Beide blühen sehr reich rnit dunkel-lila Blüten. Die Blütenstände entwickeln
sich bis weit über die Blätter.
Geranium macrorrhizum ' Ingwersen's Variety'

Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety' - Eine alte englische Selektion rnit rosa Blüten und
einer auffallend roten bis braunroten Herbstfärbung der Blätter.

Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'

~~~

Geranium macrorrhizum 'Sandwijck' - Eine kürzlich benannte Selektion rnit dunkelrosa Blüten rnit
einem weiBen Auge. Auffallend sind die grünen Kelche und Blütenstiele. Diese Eigenschaft wird
sonst bei keinem anderen Cultivar gefunden.
Geranium macrorrhizum 'Spessart' - Dies ist ein Sämling, selektiert aus der weiBblühenden
'Album', die kräftiger blüht. Die Pflanze wird als rosa Cultivar betrachtet. Durch die rote Farbe des
Kekhes und die weiBen Blütenblätter entsteht beim Betrachter auf Abstand ein rosa Eindruck.
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' - Eine Selektion rnit heli rosarot geäderten, weiBen Blütenblättern. Die Pflanze ist als spontane Hybride in der Natur entstanden.
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' - Sie wurde in Cambridge, England, aus einer sorgfältig
ausgewogenen Kreuzung zwischen G. macrorrhizum und G. dalmaticum gewonnen. Die Pflanze hat
violettrosa Blüten.
Geranium x cantabrigiense 'Karrnina' - Sie wurde durch Pagels in Deutschland gewonnen. Die
Farbe der Blüten ähnelt stark der von 'Cambridge', allein die Kelche sind etwas röter, wodurch die
Blüte selbst röter erscheint. Ursprünglich wurde sie als 'Biokovo Karmina' eingeführt.
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