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DE BREE 1)

FORSYTHIA

Een aantaljaren geleden werd besloten om hetForsythia-sortiment op cultuur- en gebruikswaarde te
bestuderen. Deze collectie werd door H.J. van de Laar, die destijds werkzaam was op het Proefstation
voor de Boomkwekerij, bijeengebracht. Op de lokatie van het nieuwe Proefstation werden de planten
enkele jaren bestudeerd. In 1990 en 1991 werden deze door de Keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) gekeurd. In dit keuringsrapport zijn de
waarderingen van een aantal soorten en cultivars opgenomen.
SYSTEMATIEK EN VERSPREIDING

Het geslacht Forsythia (Chinees klokje) behoort tot de Oleaceae (Olijfachtigen), waartoe onder meer
ook Abeliophyllum, Fra.xinus, J asminum, Ligustrum en Syringa behoren. Forsythia !s genoemd naar
de Schot William Forsyth (1737-1804), die eens directeur was van de Royal Gardensin Kensington,
Engeland.
In Europa komt in de Balkan één soort voor, namelijkForsythia europaea. De overige zes soorten
groeien van nature in Oost-Azië. Indien men de in de Index Kewensis genoemde Forsythia
likiangensis (China, 1983), F. mira (China, 1987), F. nakaü (Korea, 1966) en F. togashü (Japan,
1973) tot aparte soorten rekent, dan komt het aantal Oostaziatische Forsythia-soorten op tien.
ALGEMENE KENMERKEN

Forsythia's zijn bladverliezende struiken met kale, ronde of kantige twijgen. Deze zijn hol of hebben
geladderd merg. Slechts één soort, Forsythia suspensa, heeft holle twijgen, die op de knopen
"dicht" zijn. Alle andere soorten hebben geladderd merg. De hybride F. x intermedia en cultivars
hebben onregelmatig geladderd merg, dus gedeeltelijk ook holle twijgen.
De bladeren zijn tegenoverstaand (soms drie bijeen in een krans), enkelvoudig of soms drietallig en
blijven vaak tot eind november aan de struik. De meeste soorten en cultivars hebben een weinig
opvallende geelgroene, soms ook purperkleurige herfstkleur.
Forsythia's bloeien vóór de bladontwikkeling met gele, okselstandige bloemen. Deze bloemen, tot 5
of soms meer bijeen, ontwikkelen zich uit een geschubde knop. De knoppen zijn alleenstaand of
komen voor in clusters op het hout dat het jaar ervoor is gevormd. De bloemen bestaan uit een
4-delige kelk en een 4-delige (soms 5 of 6-delige) kroon. De kroonbladen zijn aan de basis vergroeid
tot een korte buis, de zogenaamde kroonbuis. Iedere bloem heeft één stamper en twee meeldraden.
Aan de planten ontwikkelen zich in cultuur vrij zelden groene, later bruine doosvruchten, bestaande
uit twee openspringende kleppen met kleine gevleugelde zaden.
In sommige jaren, tijdens een warme herfstperi ode, kan een aantal bloemknoppen zich al openen.
Dit is niet of nauwelijks nadelig voor de bloei in het voorjaar.
Bandvorming of fasciatie is een verschijnsel, dat bij diverse soorten planten is waar te nemen. Ook
bij Forsythia komt het regelmatig voor. Een of meer twijgen zijn dan plaatselijk misvormd en dit uit
zich in een verbreding, zodat een platte en vaak ook gekromde, kamvormige tak ontstaat. Deze
vergroeiingen zijn niet schadelijk voor de plant.
') Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
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HETEROSTYLIE

VERMEERDERING

Bij Forsythia's is een interessant verschijnsel, bekend als heterostylie, waar te nemen. Heterostylie
wil zeggen dat er binnen één soort individuen voorkomen, die bloemen produceren met een lange
stamper en korte meeldraden én individuen waarvan de bloemen een korte stamper en lange
meeldraden bezitten. Op één cultivar komt steeds slechts één type bloemen voor. Binnen de bloemen
van hetzelfde type vindt geen bevruchting plaats.

De in dit rapport genoemde Forsythia-soorten en -cultivars zijn alle op eenvoudige wijze door
winterstek en door zomerstek te vermeerderen.

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation):

CULTUUR

*** = uitstekend (excellent)
** zeer goed (very good)
* goed (good)
s

Forsythia's kunnen op vrijwel alle plaatsen worden aangeplant, omdat ze zowel op zure als op
kalkrijke plaatsen goed groeien en doorgaans ook rijk bloeien. Op droge en arme gronden ontwikkelen Forsythia's zich ook nog ruim voldoende. Een natte standplaats, waar overtollig water
slecht kan wegvloeien, is funest. Op plaatsen in de volle zon, maar ook in de schaduw, voldoet een
Forsythia goed, hoewel de plant op een zonnige standplaats beter bloeit. Door strenge vorst kunnen
de bloemknoppen worden beschadigd, waardoor de plant minder rijk bloeit. Als de struiken al
gedeeltelijk in blad staan kan ook late nachtvorst ernstige bladbeschadiging veroorzaken.
Indien er behoefte is om de struiken te snoeien, dan kan het beste direct na de bloei een aantal oude
takken kort bij de grond worden weggenomen. In oude planten waarin dode takken zijn ontstaan, is
het aan te raden de gehele plant tot vlak bij de grond terug te snoeien (zogenaamd afzetten). Het is
voorts goed om in een Forsythia-struik elk jaar een paar oudere takken kort bij de grond af te
knippen, omdat er zich in de struik dan een aantal krachtige nieuwe takken ontwikkelt. Op deze
takken vormen zich in het tweede jaar kortloten (zogenaamde sporen) en deze takken zijn het mooist
als zij in het voorjaar van het derde jaar bloeien of vroeg in het voorjaar in bloei worden getrokken.
Forsythia suspensa, F. suspensa var. fortunei en F. suspensa var. sieboldii worden uitsluitend als
leistruik geplant. Deze moeten daarom regelmatig worden gesnoeid om de plant zo dicht mogelijk
tegen de muur of schutting te houden.

0

n

voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)
nieuw (new)

Forsythia europaea - Noord-Albanië, voormalig Joegoslavië; ingev. Eng. 1899
opgaande, stijve struik tot 2.5 m met iets gedraaide takken; twijgen lichtbruin;
knoppen bruin.
BLADEREN: ovaal, 4-5(-7) cm lang, 2-3.8 cm breed, dofgroen, stevig, opvallend gootvormig
gevouwen, aan de top toegespitst, rond aan de basis, gaafrandig, soms ongelijk getand,
onderzijde soms licht behaard.
BLOEMEN: lichtgeel, meestal apart, soms in paren, kroonbladen gegolfd, 14-16 mm lang, 4-5
mm breed, kroonbuis 4 mm lang; kelk breed-ovaal, groen, circa 2 mm lang.

GROEIWIJZE:

Deze Forsythia werd in 1897 ontdekt door drA. Baldacci. Het natuurlijke v~rsprei~ing~
gebied is Noord-Albanië en het aangrenzende Joegoslavië. Forsythia europapa IS de emge ~n
Europa in het wild voorkomende soort, hetgeen opmerkelijk is, daar de andere soorten m
Oost-Azië voorkomen. De plant bloeit slechts matig en het laatst van alle bekende Forsythia's.
De sierwaarde van deze soort is gering. Soms sterven de struiken plotseling af.
Forsythia giraldiana - Noordwest-China, 1914

ZIEKTEN EN PLAGEN

opgaande struik, 1.5 tot 3.5 m met spreidende takken; twijgen donkerpurper;
lenticellen rond, bruin.
BLADEREN: ovaal-lancetvormig, 5-12 cm lang, 2-4.5 cm breed, gaafrandig tot iets gezaagd,
lang toegespitst aan de top, wigvormig tot afgerond aan de basis, vaak iets bruinachtig,
onderzijde zwak behaard; bladsteel behaard.
.
BLOEMEN: lichtgeel, alleenstaand of 3 tot meer bijeen, klokvormig, 2 cm, kroonbUis ko~t,
kroonbladen langwerpig, toegespitst aan de top, 14-16 mm lang, 5 mm breed, nerven m
kroonbuis oranje; kelk groen, even lang als de kroonbuis.

GROEIWIJZE:

In Forsythia's komen betrekkelijk weinig ziekten en plagen voor. De meest voorkomende aantastingen zijn spint, wantsen, " het zwart" (Pseudomonas syringae pv. syringae) en Forsythia-gallen.

Door spint- en wantsenschade kan op de kwekerij de groei worden geremd. Een aantasting door " het
zwart" leidt in de trekheesterteelt nog al eens tot economische schade. De meeste van de gekeurde
soorten en cultivars zijn gevoelig voor "het zwart". In 1990 en 1991 bleken op het Proefstation de
navolgende Forsythia's minder gevoelig te zijn: Forsythia 'Helios', F. x intermedia 'Beatrix Parrand' , F. x intermedia 'Golden Nugget', F. 'Maluch', F. 'Northern Gold' , F. 'Robusta', F. 'Sunrise'
en F. viridissima. Deze bacterieziekte komt vooral voor na beschadiging van de jonge bladeren of
scheuten door nachtvorst of sterke wind.
Forsythia-gallen, hoewel minder schadelijk, zijn de meest in het oog lopende aantasting in tuinen en
in openbaar groen. Op de takken ontstaan knobbels (dikke vergroeiingen), waardoor deze kunnen
afsterven. Als de plant in het najaar de bladeren heeft verloren, is het een merkwaardig gezicht.
Aangetaste delen kunnen het beste worden verwijderd.
Op sommige afgelegen plaatsen kunnen vogels soms enige schade aanbrengen aan de bloemknoppen, waardoor de bloei nadelig wordt beïnvloed.

Opvallend aan Forsythia giraldiana is de zeer vroege bloei, vaak eerder dan die van F. ovata.
Deze soort is genoemd naar G. Giraldi, die de plant in 1897 ontdekte. R.J. Farrer verzamelde
zaden in de Chinese provincie Kansu en verspreidde deze soort in 1914. F. giraldiana is
sporadisch in cultuur. De plant bloeit vroeg, maar komt ook vroeg in blad. Vermoedelijk is de
winterhardheid van deze Forsythia slechts matig.
o Forsythia 'Helios' (Arboretum Kórnik, Polen, 1970)
(Forsythia ovata x F. x intermedia 'Vitellina')

opgaande, dicht vertakte struik met brede, ronde kroon; oudere takken grijzig;
twijgen vierkantig, olijfgroen met purperrood; lenticellen ovaal met zelfde kleur als ondergrond; knoppen alleenstaand, olijfgroen tot bruin.
.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, 3-7 cm lang, 1.5-3 cm breed, dofgroen, gaafrandig.
BLOEMEN: donkergeel, klein, tot 4 bijeen, talrijk, kroonbladen 4(-5), 13-18 mm lang, 7 mm
breed, meeldraden kort; kelk lang.

GROEIWIJZE:
VEREDELING

In Polen, Canada en de Verenigde Staten werden op een aantal universiteiten kruisingsprogramma's
opgezet om eenForsythia te ontwikkelen, waarvan de bloemknoppen zeer lage temperaturen kunnen
doorstaan. Hierbij werd Forsythia ovata vaak als kruisingsouder gebruikt, omdat deze soort

uitstekend winterhard is. De eindprodukten van de kruisingsprogramma's waren vaak struiken met
relatief kleine bloemen en daardoor kan het kleureffect geringer zijn. De waarde van deze zeer
winterharde Forsythia's voor aanplant in Nederland is gering. Zij kunnen uiteraard wel goed worden
geëxporteerd naar landen met een kouder klimaat dan het Nederlandse.
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Deze uit Polen afkomstige cultivar is zeer winterhard en daardoor te gebruiken voor aanplant
in koude streken. Verder is F. 'Helios' geen aanwinst in het huidige sortiment. De struik begint
uit te lopen tijdens de bloei en draagt ook vruchten.
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Forsythia x intermedia (Duitsland, circa 1885)
(Forsythia suspensa x F. viridissima)
Dit is een hybride, die is ontstaan in de botanische tuin van Göttingen en is rond 1885 voor het
eerst beschreven door Hermann Zabel, directeur van de botanische tuin te Münden.
F. x intermedia en diens cultivars zijn opgaande struiken met eivormig-langwerpige bladeren, 8-12 cm lang met wigvormige voet en gezaagde rand. De bloemen zijn geel, tot 3.2 cm
doorsnede met 7 mm brede kroonbladen. De kelk is korter dan de kroonbuis.
Van al de oude kruisingen is nog slechts één plant van belang in het huidige sortiment, te
weten F. x intermedia 'Spectabilis'.

o Forsythia x intermedia 'Arnold Giant' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass.,
U.S .A., 1947)
stijf o~gaand~ struik tot ruim 1.5 m; takken geel, dik; twijgen vierkantig,
oliJfgroen tot brum; lenticellen ovaal, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: groot, ov~al, 5.5-10.5 cm lang, 2.5-4.5 cm breed, dofgroen, dik en stevig, grof
gezaagd; bladeren m de top van de takken gedeeltelijk gaafrandig.
BLOEMEN: donkergeel, 2-5 bijeen, 4(-5) kroonbladen, 15-21 mm lang, 9-10 mm breed, aan de
top iets ingesneden, kroonbuis wijd met vrij duidelijke, oranje lijntjes, meeldraden lang;
kelk groen met roodachtige top.

n* Forsythia x intermedia 'Courtalyn' (Week-End®) (INRA, Frankrijk, 1984) - zie kleurenfoto
GROEIWUZE: opgaand, bossig, tot 2 m hoog; jonge twijgen groen, aan de top purperbruin;
lenticellen rond, bruin; knoppen groenig bruin.
• BLADEREN: ovaal-langwerpig, 7-9 cm lang, 3-4.5 cm breed, frisgroen, gaafrandig, aan de voet
· gezaagd; in de oksels soms met twee gaafrandige bladeren.
BLOEMEN: goudgeel, alleenstaand, soms enkele bijeen, gelijkend op die van 'Lynwood',
talrijk (ook op het eenjarige hout), kroonbladen 14-17 mm lang, 7-10 mm breed, meeldraden lang; kelk groen.
Deze al op jonge leeftijd zeer rijk bloeiende cultivar is in 1972 in Frankrijk ontstaan door een
behandeling van Forsythia x intermedia ' Lynwood' met gammastralen. Het is een introductie van het Institut N ational de la Recherche Agronornique (INRA) en werd pas in 1984
ter verdere vermeerdering verspreid. 'Courtalyn ' is uitermate geschikt om te gebruiken in
grote groepen en eventueel in grote bakken in bijvoorbeeld winkelpromenades.

GRO~rwuzE:

Na een colchicine-behandeling van een Forsythia x intermedia door een medewerker van dr
Kar! Sax, uitgevoerd in 1939, verkreeg hij een tetraploide plant, waaraan de naam 'Arnold
Giant' ':"'~rd gegeven. Dez~ plant is moeilijk te vermeerderen en de bloei valt ook tegen. De
~~rspre1dmg van deze cultivar is daarom ook zeer gering. Een ander nadeel is, dat de struik
tiJdens het verbloeien al uitloopt.

o Forsythia x intermedia 'Densiflora' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1899)
GROEIWUZE: middelhoge struik tot 2 m met sterk doorbuigende takken; twijgen vierkantig,
groenig bruin; lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, vaak 3-tallig, boven het midden gezaagd, voet gaaf, 8-9.5 cm
lang, 3-4.5 cm breed.
BLOEMEN: lichtgeel, 2-5 bijeen, vaak ook alleenstaand, kroonbladen 18-21 mm lang, 7-8 mm
breed, spreidend, min of meer recht, stijl lang; kelk groen, even lang als de bloembuis.
/

Deze oudeForsythia wordt heden ten dage niet meer gekweekt. De plant bloeit niet rijk; loopt
al tijdens de bloei uit en behoudt het blad tot laat in de herfst.
o Forsythia x intermedia 'Fiojor' (Minigold®) (Minier, Angers, Frankrijk, 1972)

o Forsythia x intermedia 'Beatrix Farrand' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass.,
U.S.A., 1959) - foto blz. 2
(Forsythia x intermedia 'Arnold Giant' x F. x intermedia 'Spectabilis')
GROEIWUZE:. kr.achtige, stijf op~aande struik.tot 2.5 m, later uitbuigend; takken dik, vierkantig,
groenbrum, JOnge scheuten Jets geelachtig; lenticellen ovaal, bruin; knoppen twee boven
elkaar, onderste klein, daardoor gelijkend op één knop.
BLADEREN:. breed-eirond, 9-10.5 cm lang, 5-6 cm breed, dof blauwgroen, in de herfst purperkleung, grof get~d, a~n de basis gaafrandig, aan kortloten kleiner en minder gezaagd.
BLOEMEN: geel, 2-5 biJeen, Iets hangend, kroonbladen 19-25 mm lang, 9-10(-13) mm breed,
aan de top gerafeld, kroonbuis met oranje lijntjes; meeldraden lang; kelk groen met
purperrood.
Forsythia x intermedia 'Beatrix Farrand' is door dr Karl Sax geselecteerd. De naam is
gegeven aan een triploïde plant. Door onderzoek, dat is verricht door G.E. Marks en K.A.
Beckett, is komen vast te staan dat de huidige 'Beatrix Farrand' een tetraploide plant is. Of de
echte 'Beatrix Farrand' nog in cultuur is, is niet bekend. In dit geval zou de huidige 'Beatrix
Farrand' een nieuwe naam moeten krijgen.
In "The Story of Forsythia" stellen de schrijvers voor, om de kruisingen tussen Forsythia .x intermedia 'Arnold Giant' x F. x intermedia 'Spectabilis', de groepsnaam Farrandhybnden te geven. Er zouden dan tot deze hybridegroep twee planten behoren, namelijk
Forsythia (Farrand-hybride) 'Beatrix Farrand' en Forsythia (Farrand-hybride) 'Karl Sax'.
Dit v~ors~~l is do?r de ~raktijk no~it overgenomen en dit wordt in dit rapport ook niet gedaan.
Het UiterliJk van BeatfiX Farrand gedurende de zomer is niet mooi, omdat de bladeren vaak
lelijk worden en de verdeling van de bladeren over de struik niet gelijkrnatig is. De plant ziet er
daardoor nogal haveloos uit. De struik loopt vroeg in blad.
Er zouden onder de naam 'Beatrix Farrand' verschillende typen in de handel zijn. De plant die
omstreeks 1980 op bescheiden schaal in Nederland is verspreid onder de naam F. x intermedia 'Orpheus' is naar alle waarschijnlijkheid identiek met 'Beatrix Farrand'.
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GROEIWUZE: opgaand, laag en compact tot middelhoog (1.7 m), vaak variabel, vele korte
internodiën; twijgen vierkantig, groen, roodachtig in de top; lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: langwerpig, 6.5-9 cm lang, 3-3.5 cm breed, dof donkergroen, lichtgroen geaderd,
ondiep gezaagd of met ongezaagde gedeelten.
BLOEMEN: donkergeel, vrij groot, 2-4 bijeen, talrijk, kroonbladen 4( -6), gegolfd (lijkend op
een molenwiek), 15-16 mm lang, 9-11 mm breed, meeldraden lang; kelk groen, puntig.
Deze plant is ontstaan door bestraling van 'Lynwood' met gammastralen in Grenoble in 1965
of 1966. 'Flojor' is een chimère, waardoor het verschil is te verklaren tussen de diverse
vormen, die in de handel zijn. Een nadeel is ook, dat de struik al tijdens de bloei in blad loopt.
In Frankrijk heeft Minier deze Forsythia uit de handel genomen.
De plant, die al op jonge leeftijd bloeit, is geschikt voor containercultuur.

* Forsythia

x intermedia 'Golden Nugget' (R. Alford, Eastleigh, Engeland, 1964)

(Forsythia x intermedia 'Arnold Giant' x F. x intermedia ' Beatrix Farrand')
GROEIWUZE: opgaande, min of meer ronde struik tot ruim 2 m, dicht vertakt; twijgen vierkantig, groenig bruin, lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: eirond, 7-8 cm lang, 4.5-6.5 cm breed, dofgroen, zeer grof gezaagd.
BLOEMEN: zuiver geel, groot, 2-9 bijeen, meestal op het jonge hout, 4(-6) kroonbladen, rafelig,
24-25 mm lang, 12-13 mm breed, meeldraden lang; kelk groen met purperrood.
Deze grootbloemige, tamelijk gedrongen cultivar is ontstaan door kruising van genoemde
ouders in de tuin van Reg Alford, voormalig voorman bij Hiliier & Sons, Winchester,
Engeland. Jammer genoeg ontwikkelen de bladeren zich al tijdens de bloei.
De juiste naam van deze plant is 'Golden Nugget' en niet 'Gold Nugget', hetgeen ook vaak
wordt geschreven.
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o Forsythia x intermedia 'Goldzauber' (H. Kordes, Bilsen, Duitsland, 1974)
(Forsythia x intermedia 'Beatrix Farrand' x F. x intermedia 'Lynwood')

krachtig opgaande, open struik tot 2 m met dikke takken; twijgen vierkantig,
olijfgroen tot purperrood; lenticellen rond, bruin; knoppen donkergroen, twee boven elkaar.
BLADEREN: eirond, 5-7 cm lang, 3-4 cm breed, donkergroen, grof gezaagd, gedeeltelijk
gaafrandig; in de bladoksels soms met enkele kleine bladeren.
BLOEMEN: goudgeel, groot, 2-3 tezamen en dicht bijeen, talrijk, kroonbladen 12-21 mm lang,
8-12 mm breed, meeldraden lang, kroonbuis met oranje lijnen; kelk groen met een vage rode
vlek of lijn, vrij horizontaal afstaand.

Het Research Station in Long Ashton, Engeland, verspreidde in 1979 een type onder de
aanduiding 'Lynwood' (LA79). Deze selectie werd ook in Nederland bekend, maar is
vermoedelijk al weer lang verdwenen.

GROEIWUZE:

Een winterharde cultivar, waarvan de meeste bloemen zich op het jonge hout bevinden. Deze
overleven doorgaans goed de late vorst.
'Goldzauber' werd gewonnen door H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland en door H. Kordes in
omloop gebracht.

o Forsythia x intermedia 'Karl Sax' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A.,
1960)
(Forsythia x intermedia 'Arnold Giant' x F. x intermedia 'Spectabilis')

2-3 m, gelijkend op die van 'Beatrix Farrand', maar bossiger; takken vrij dik,
opgaand tot uitzakkend; twijgen vierkantig, bruin; lenticellen rond, bruin; knoppen bruin,
twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal, 6-10 cm lang, 3.5-4.5 cm breed, dof donkergroen, dik, sterk gezaagd, tanden
2-4 mm; in de oksels soms enkele bladeren aanwezig of jonge twijgen met minder grof
gezaagde bladeren.
BLOEMEN: donkergeel, 2-3, soms meer bijeen, kroonbladen 4(-5) met inkeping aan de top,
15-20 mm lang, 8-12 mm breed, oranje lijnen in de kroonbuis, meeldraden lang; kelk groen
met iets purperrood, even lang als de kroonbuis.

GROEIWUZE:

Van deze Forsythia is de bloemkleur iets donkerder dan die van 'Beatrix Farrand' . In
tegenstelling tot de tetraploide 'Arnold Giant' is 'Karl Sax' wél goed te vermeerderen. In
Amerika is destijds een aantal kruisingen, inclusief terugkruisingen uitgevoerd. Uit de eerste
kruising, die rond 1944 werd gemaakt, ontstond de cultivar 'Karl Sax'.

**

Forsythia x intermedia 'Lynwood' (Slieve Donard Nursery Co, Newcastle, Co. Down,
N.-Ierland, 1935) - foto blz. 2

o Forsythia x intermedia 'Mertensiana' (Mertens & Nussbaumer, Feldmeilen, Zwitserland,
1949)
gedrongen, circa 1.5 m, met eerst opgaande, later overhangende takken; twijgen
vierkantig; lenticellen ovaal, lichtbruin, weinig; knoppen bruin.
BLADEREN: enkelvoudig, aan sterk groeiende scheuten 3-tallig, eirond tot lancetvormig, soms
diep gelobd, 2.5-5 .5 cm lang, 1-3 cm breed, dofgroen, dicht op elkaar, basis wigvormig tot
afgerond, grof gezaagd.
BLOEMEN: heldergeel, 2 bijeen, hangend, kroonbladen 10-16 mm lang, 4-8 mm breed,
ingerold en teruggeslagen, kroonbuis 7 mm lang en breed, meeldraden lang; kelkbladen 5-6
mm, driehoekig, purperrood, aan de basis groen.

GROEIWUZE:

Een in een zaaisel van" Forsythia suspensa" gevonden plant en daarom is 'Mertensiana' eerst
aangezien als een tot F. suspensa behorende cultivar. Later bleek deze cultivar tot F. x intermedia te behoren. De plant bloeit meestal slecht. De struik ontleent de grootste waarde aan de
dwergachtige groei, maar het wordt niet aanbevolen deze te kweken. ' Mertensiana' is
overtroffen door betere cultivars.
Forsythia x intermedia Minigold® - zie Forsythia x intermedia 'Flojor'

o Forsythia x intermedia 'Mirabilis' (Thomsens Planteskole, Skalborg, Denemarken, 1987)
opgaand tot 3 m met overhangende takken; twijgen vierkantig, olijfgroen met
roodachtige top; lenticellen rond, bruin; knoppen in de zomer rood getint.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, 7-10.5 cm lang, 3-4 cm breed, groen, boven het midden grof
gezaagd, voet gaafrandig; in de bladoksels soms enkele gaafrandige blaadjes.
BLOEMEN : lichtgeel, gelijkend op die van 'Spring Glory ', 2-6 bijeen, goed over de takken
verdeeld, kroonbladen iets gedraaid, 15-20 mm lang, 6-8 mm breed, meeldraden lang; kelk
groen met bruin.
Deze cultivar is in Denemarken ingevoerd vanuit het buitenland; de herkomst is onbekend. De
plant is in Denemarken getest door het Statens Planteavlsforsog en men heeft het aldaar een
verbeterde cultivar gevonden. De keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen achtte het geen verbetering van het sortiment. De plant werd daarom met
een "o" gewaardeerd.
Er dient nog te worden opgemerkt, dat de Latijnse naam 'Mirabilis' volgens de huidige
nomenclatuurregels ongeldig is!

GROEIWUZE:

syn. Forsythia x intermedia 'Lynwood Gold '
dichte struik tot 3 m; takken stevig; twijgen vierkantig, olijfgroen, top roodachtig;
lenticellen ovaal, bruin; knoppen twee boven elkaar, groenig bruin.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, 8-10 cm lang, 3.5-5 cm breed, dofgroen, gezaagd (minder dan
bij 'Spectabilis), ook gaafrandig in de onderste helft; in de oksels soms met twee kleine,
gaafrandige bladeren, vaak tot begin december aan de struik blijvend.
BLOEMEN: heldergeel (RHS Colour Chart 12A; HCC 3), verspreid over de takken, 2-6 bijeen,
kroonbladen 4( -5), uitstaand, randen weinig teruggebogen, 16-20 mm lang, 9-10 mm breed,
meeldraden lang; kelk groen.

GROEIWUZE:

De positief gewaardeerde 'Lynwood' is als een sport ontstaan uit de zeer bekende 'Spectabilis' in de gelijknamige tuin van Miss Adair, Cooktown, Co. Tyrone, Noord-Ierland. 'Lynwood' verschilt van 'Spectabilis' door de meer open bloemen, de bredere, meer ovale
kroonbladen en de betere verdeling van de bloemen over de takken.
Als van deze Forsythia een perceel wordt ingeplant voor snijtakken, dan dient men zich ervan
te overtuigen, dat het materiaal "soortecht" is. Soms worden 'Spectabilis' of andere (inferieure) Forsythia's hiervoor geleverd.
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Forsythia x intermedia 'Orpheus' -zie onder Forsythia x intermedia ' Beatrix Farrand'

o Forsythia x intermedia 'Primulina' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. , U.S.A.,
1912)
GROEIWUZE: opgaand, tamelijk breed, 2 m hoog; twijgen vierkantig, groen, top roodachtig;
lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal, 9-13 cm lang, 4-5.5 cm breed, in bovenste deel scherp gezaagd; in de oksels
soms twee kleine blaadjes.
BLOEMEN: lichtgeel, alleenstaand of tot 6 bijeen, kroonbladen 16-21 mm lang, 5-7 mm breed,
iets teruggeslagen, meeldraden lang; kelk half zo lang als kroonbuis, groen met soms een
bruin puntje.
Deze plant is door Alfred Rehder gevonden als een zaailing tussen een grote groep Forsythia's
in het Arnold Arboretum in 1912. De plant is overtroffen door 'Spring Glory' en wordt
daarom buiten collecties slechts zelden meer aangetroffen.
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Forsythia x intermedia 'Spectabilis' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1906) - foto blz. 2

o Forsythià x intermedia ' Vitellina' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1899)
krachtige, opgaande struik, tamelijk dicht; twijgen vierkantig, olijfgroen; lenticellen ovaal, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, 6.5-8 cm lang, 2.5-3.2 cm breed, zwak glanzend groen, gaafJandig, bovenste gedeelte gezaagd.
BLOEMEN: donkergeel, 2-5 bijeen, 4(-5) kroonbladen, 16-20 mm lang, 7-8 mm breed, aan de
top met kleine inkeping, niet of nauwelijks omgekruld, stijl lang; kelk bijna even lang als de
kroonbuis, groen met bruine topjes.

GROEIWUZE:

krachtige, tamelijk dichte, opgaande struik tot 3 m; twijgen vierkantig, olijfgroen
met een purperrode top; lenticellen ovaal, bruin; knoppen twee of meer bijeen, bruin.
BLADEREN: ovaal-lancetvormig, 6-11 cm lang, 2.5-4.5 cm breed, dofgroen, boven het midden
gezaagd, voet gaafrandig; in de oksels soms met twee blaadjes.
BLOEMEN: heldergeel, 2 tot 6 bijeen (indien 6, dan rondom de stengel geplaatst), kroonbladen
4 (soms 5 of 6), 15-21 mm lang, 7-8 mm breed, spreidend, randen teruggeslagen, toppen
gedraaid, meeldraden lang; kelk iets korter dan de kroonbuis, groen.

GROEIWUZE:

De cultivar 'Spectabilis' was in 1956 en is wederom - met drie sterren - de hoogst gewaardeerde Forsythia. Het is een alom bekende, ideale tuinstruik en deze cultivar wordt bovendien zeer
veel gebruikt om in de winter en in het vroege voorjaar te forceren (= in bloei trekken).
Er zijn afwijkende, zogenaamde valse Forsythia's in cultuur, die in het verleden en ook nu
nog(!) vaak bij duizenden tegelijk voor aanplant als trekstruik werden en worden verkocht.
Voor dit doel zijn deze ongeschikt gebleken, omdat de bloemproduktie te laag is. Bovendien is
deze valse vorm "droger" en daardoor moeilijker te forceren.
Voordat een perceel voor trekstruiken wordt ingeplant, dient men zich ervan te overtuigen, dat
de echte 'Spectabilis' wordt aangeschaft. Het valse type is in de zomer wel enigszins te
onderscheiden. Bij jonge, krachtig groeiende struiken zijn de jonge twijgen vaak purperbruin.
De twijgen van 'Spectabilis' zijn geler. De valse vorm heeft bredere en ook donkerder groene
bladeren. In de groeitoppen is dit het duidelijkst waar te nemen. De groei is vaak krachtiger en
er worden minder takken gevormd. In de volle grond behoudt de plant langer de bladeren dan
de echte 'Spectabilis.
De bloemen van de valse vorm zijn iets kleiner en vallen iets later af. De bloemkleur is
nagenoeg gelijk en op de vaas ontwikkelen zich spoedig jonge bladeren.

Deze cultivar is een van de eerste in een reeks van selecties, die is ontstaan uit de kruising
Forsythia x intermedia. De plant komt weinig meer in cultuur voor en wordt ook niet meer
aanbevolen. Een van de nadelen is dat het blad zich tijdens de bloei ontwikkelt.

Forsythia x intermedia 'Spring Glory' (Wayside Gardens, Mentor, Ohio, U.S.A., 1942)
opgaand, 2.2 m, twijgen vierkantig, bruin; lenticellen rond, lichtbruin; knoppen
bruingroen, twee boven elkaar.
BLADEREN: langwerpig, 6-11 cm lang, 3-4.5 cm breed, (dof)groen, gezaagd met ook ongetande gedeelten, in de top gezaagd; herfstkleur geel.
BLOEMEN: helder zwavelgeel (RHS Colour Chart 8A), 1-5 tot meer (soms tot 12) bijeen,
kroonbladen 16-27 mm lang, 5-7 mm breed, gespreid, iets teruggebogen, meeldraden lang;
kelk even lang als kroonbuis, groen.

GROEIWUZE:

Deze sport van 'Primulina' is in 1930 ontdekt door tuinman M.H. Hovarth aan een plant, die
in zijn tuin groeide. Op deze tak ontwikkelden zich grotere bloemen en ook meer bij elkaar.
De bloemen aan de overdadig bloeiende struik hebben een vrij lichte bloemkleur en de plant
bloeit vrij vroeg.
'Spring Glory' is een duidelijke verbetering van de zeer oude 'Primulina'. Het is de meest
lichtgele Forsythia en ook een rijk bloeiende struik. De thans niet veel voorkomende 'Spring
Glory' verdient het om veel meer te worden gekweekt.

Forsythia x intermedia Week-End® - zie Forsythia x intermedia 'Courtalyn'

o Forsythia japonica var. saxatilis - Korea, 1919
open struik tot 2.5 m (in de natuur veel lager), onregelmatig gevormd; twijgen
lichtbruin; lenticellen ovaal, wratachtig, bruin; knoppen bruin, alleenstaand.
BLADEREN: ovaal, 2.2-6.3 cm lang, 1-3 cm breed, dofgroen, gaafrandig, soms fijn gezaagd,
onderzijde langs de nerven behaard; bladsteel 5-10 mm, iets behaard.
BLOEMEN: geel, klein, 2-3 bijeen, kroonbladen vrij rond, 10-11 mm lang, 6 mm breed; kelk
ovaal met spitse top, 3 mm, bruin met iets wit aan de top.

GROEIWUZE:

Er komen planten voor met een afwijkende bladgrootte. Aan een plant in Kew Gardens,
Engeland is het blad 8-10 cm lang en 4.5-5 cm breed. Deze bladeren zijn ook minder behaard.
Forsythia japonica var. saxatilis loopt vroeg in blad.
Het verschil tussenForsythia japonica en F. ovata is zo klein, dat deze twee soorten zouden
kunnen worden samengevoegd waarbij de naam F. japonica de oudste rechten heeft.
o Forsythia 'Kanarek' (Arboretum Kórnik, Polen, 1970)
(Forsythia x intermedia 'Spectabilis' x F. ovata)

stijf opgaande struik tot 2 m; twijgen vierkantig, in top groen; lenticellen ovaal,
lichtbruin; twee knoppen boven elkaar.
BLADEREN: eirond, 6-8 cm lang, 3.5-5.5 cm breed, gezaagd, soms een blad met gave randen en
enkele gedeeld.
BLOEMEN: lichtgeel, alleenstaand tot 5 bijeen, dicht tegen het oude hout, talrijk, kroonbladen
12-14 mm lang, 7 mm breed, gedraaid, meeldraden kort.

GROEIWUZE:

De bladeren van deze plant ontwikkelen zich zeer vroeg. De struik draagt ook vruchten.
'Kanarek' is zeer winterhard en heeft mogelijk waarde voor aanplant in koudere streken. Zie
voorts onder Forsythia 'Maluch' .

* Forsythia 'Maluch'

(Arboretum Kórnik, Polen, 1970) - zie kleurenfoto

(Forsythia ovata x F. x intermedia)

o Forsythia x intermedia 'Tremonia' (Botanische Tuin Dortmund, Duitsland, 1963)
opgaande struik tot 2 m; twijgen vierkantig, olijfgroen; lenticellen rond, bruin,
weinig; knoppen alleenstaand, bruin.
BLADEREN: smal, diep ingesneden, 4-7 cm lang, 1.5-3 cm breed, dofgroen, dicht opeen.
BLOEMEN: heldergeel, apart en twee bijeen, kroonbladen aan de top duidelijk gerafeld, 14-16
mm lang, 10-12 mm breed, meeldraden lang; kelk groen.

GROEIWUZE:

Forsythia x intermedia 'Tremonia' (=Dortmund) is een kruising tussen 'Beatrix Farrand'
en een onbekende ouder. Deze langzaam groeiende cultivar is in de botanische tuin van
Dortmund ontstaan. Het is een echte liefhebbersplant en alleen interessant om het diep
ingesneden blad.
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lage en tamelijk dichte, regelmatige struik, tot circa 1.5 m; takken gelig; jonge
twijgen olijfgroen; lenticellen rond; knoppen bruin.
BLADEREN: ovaal-langwerpig, 3.5-5.5 cm lang, 1.7-2.7 cm breed, gezaagd, aan de top gaafrandig.
BLOEMEN: geel, aan uiteinden van jonge takken, tot 4 bijeen, talrijk, kroonbladen 14 mm lang,
6-7 mm breed, meeldraden lang; kelk groen met bruine randen.

GROEIWUZE:

Deze zwak groeiende cultivar is zeer winterhard en is uitstekend te gebruiken voor vakbeplanting.
Van de omstreeks 1975 uit Polen ontvangen vier Forsythia's, namelijk 'Fontanna', 'Helios',
'Kanarek' en 'Maluch' bleek deze laatste de meeste waarde te hebben voor aanplant in
openbaar groen. 'Maluch' is ook geschikt voor export naar landen met een streng klimaat.
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* Forsythia 'Northern Gold'

deze cultivar in 1963. De plant is zeer winterhard en bloeit enige dagen eerder dan de soort.
Ook komt 'Tetragold' vroeg in blad.
Deze cultivar wordt vrijwel niet meer gekweekt, omdat de plant nogal gevoelig bleek te zijn
voor virus. 'Tetragold' kan daarom niet meer worden geëxporteerd.

(Research Station, Ottawa, Canada, 1984)

(Forsythia ovata 'Ottawa' x F. europaea)
GR~ErwuzE:

opgaande struik tot 2.5 m hoog, 1.5 m breed; takken onregelmatig opgaand en
mtzakkend, lichtbruin; twijgen min of meer rond, groen tot lichtbruin; knoppen bruin,
alleenstaand en twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal-lancetvormig, 4.5-5 cm lang, 3-3.5 cm breed, dof lichtgroen, gezaagd, aan
de basis gaafrandig.
BLOEMEN: goudgeel (RHS Colour Chart 12A), alleenstaand tot meer bijeen, dicht tegen oude
hout, kroonbladen 14-17 mm lang, 7 mm breed, meeldraden lang; kelk roodachtig groen.
D~ kruising van deze Forsythia is uitgevoerd in 1962 door D.R. Sampson. De plant is goed
wmterhard en de bloemknoppen bevriezen niet gedurende strenge winters in Canada.
Kenmerkend is een zeer snelle en vroege ontwikkeling van de bladeren. De struik vormt
vruchten en heeft tijdens de winter ook een sierlijk uiterlijk door de geelbruine takken.
'Northern Gold' kan goed worden aangeplant in het openbaar groen.

Forsythia ovata - Korea, 1917
GROEIWUZE: onregelmatig opgaand, compact, tot 1.8 m; twijgen rond, bruin; lenticellen ovaal
tot rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: ron~- ovaal, 4-9 c~ lang, ~ - 6 cm breed, donkergroen, enkelvoudig met puntige top,
afgeronde of tets hartvormtge basts, soms iets getand.
BLOEMEN: geel, klein, vaak alleenstaand of twee bijeen, kroonbladen 10-15 mm lang, 7 mm
breed, omgekeerd eirond, teruggeslagen; kelkbladen breed-ovaal, korter dan of even lang als
de kroonbuis.
De:e Forsythia is een van de vroegstbloeiende soorten en komt ook vroeg in blad. Door de
germge g:ootte v~ de bloemen vallen deze niet zo op en daarom valt de bloei enigszins tegen.
De plant ts goed wmterhard en daarom is deze Forsythia veel gebruikt om er winterhardheid
mee in te kruisen. In de jaren vijftig zijn er voor het eerst struiken waargenomen, die gelijken
op F. ovata, maar grotere bladeren hebben en sterker groeien. Mogelijkerwijs werden deze
planten later als F. ovata 'Robusta' benaamd.
Volgens H.J. Grootendorst dienen de planten, die in de handel zijn als F. 'Robusta' de naam F.
viridissima var. koreana te dragen.
'
o Forsythia ovata 'Ottawa' (Experimental Station, Ottawa, Canada, 1972)

Forsythia 'Robusta' (vóór 1956)
GROEIWUZE: brede struik, 1.8 m; takken min of meer horizontaal.
BLADEREN: langwerpig, 6-8 cm lang, 2.5 -4 cm breed, fris groen, gegolfd, gaafrandig, soms iets
gezaagd.
BLOEMEN: geel, klokvormig, tot 8 bijeen, kroonbladen ovaal, 15-16 mm lang, 8-10 mm breed,
meeldraden lang; kelk groen met bruin.
Een nadeel van de goed winterharde Forsythia 'Robusta' is dat de bladeren zich al tijdens de
bloei ontwikkelen. Voorts zijn er enkele typen in de handel, die slecht tot zeer slecht bloeien.
Deze slecht bloeiende struiken groeien ook erg wild.
Naar gegevens van H.J. Grootendorst zou de juiste naam voor deze plant F. viridissima var.
koreana moeten zijn. Zie ook onder F. ovata.

o Forsythia 'Sunrise' (Iowa State University, Iowa, U.S.A., 1982)
GROEIWUZE: opgaand, 1.8 m, compact met spreidende takken; twijgen groen met iets rood;
lenticellen ovaal tot rond, bruin; knoppen groen, aan de top bruin, twee boven elkaar, soms
met een zeer klein (4 mm) blaadje.
BLADEREN: elliptisch, 4.5 cm (in oksels)-10.5 cm lang, 1.4 cm (in oksels)-5.5 cm breed,
donkergroen, top toegespitst, voet scherp wigvormig, rand vanaf de top tot 2/3 gezaagd,
topblad geheel gaafrandig, evenals kleine okselbladeren.
BLOEMEN: heldergeel, talrijk, 2-4 bijeen, kroonbladen 13 mm lang, 6 mm breed, kroonbuis 4
mm lang, meeldraden kort.
'Sunrise' is ontstaan uit een kruising van een geselecteerde Forsythia ovata en een plant, die
werd ontvangen als F. ovata. De laatste plant was lager, had een meer spreidende groei en
gelere bloemen. 'Sunrise' heeft veel bloemen, waardoor de kleine bloemgrootte wordt
gecompenseerd. De bloemen komen voor op de kleine zijwaartse scheutjes. De bloemknoppen zijn goed winterhard. De struik loopt al vroeg in blad.
F. 'Sunrise' is, gezien de gegevens waaruit de plant is ontstaan, wellicht een zuivere F. ovata.
De juiste naam is dus mogelijk F. ovata 'Sunrise', maar de plant is als F. 'Sunrise' verspreid.

GRO~rwuzE:

Forsythia viridissima - China; ingev. Engeland 1845

Dit is een winterharde cultivar die in Nederland vroeg bloeit en ook vroeg in het blad komt. De
plant heeft alleen enige waarde voor landen met een streng klimaat.

GROEIWUZE: stijf opgaand, bossig, 1.5-2.5 m; takken groenachtig; twijgen vierkantig, heldergroen; lenticellen ovaal, lichtbruin; knoppen bruingroen, twee boven elkaar.
BLADEREN: lancetvormig, enkelvoudig, 7.5-15 cm lang, 2-3.8 cm breed, heldergroen, toegespitst, bovenste helft gezaagd.
BLOEMEN: groenig geel (RHS Colour Chart 12B), alleenstaand of twee tot drie bijeen,
kroonbladen 14-16 mm lang, 5-7 mm breed; kelk half tot driekwart zo lang als de bloembuis,
groen.

lage, brede, min of meer ronde struik met opgaande takken, 1.5 m; twijgen rond,
olt]fgroen tot bruin; lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: rond-ovaal tot lancetvormig, meest eirond, 5-6 cm lang, 2-4 cm breed, dofgroen,
gaaf met een enkele tand; bladsteel opvallend breed.
BLOEMEN: geel, lijkend op die van de soort, 3-5 bijeen, soms alleenstaand, kroonbladen 8-10
mm lang, 4-5 mm breed, meeldraden lang; kelk groen en bruin.

o Forsythia ovata 'Tetragold' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop Nederland
1963)
,
,
GROEr:vuzE: lage, bossige en regelmatige struik, 1(-1.5) m; takken dik; twijgen rond, bruin;
lenticellen ovaal, bruin, zeer weinig; knoppen bruin, twee boven elkaar.
BLADEREN: ovaal-eirond, 5-9 cm lang, 3-5.5 cm breed, dofgroen, gaaf, soms gedeeltelijk
getand.
BLOEMEN: diepgeel (HCC 3), groter dan die van de soort, alleenstaand of meer bijeen, 4(-5)
kroonbladen, 10-13 mm lang, 7-9 mm breed, stijl lang; kelk roodachtig.
In 1949 werd een aantal zaden van een vrij bestoven Forsythia ovata door ir C. Broertjes en
L.T?.B. Hertog met colchicine behandeld. De tetraploide zaailingen werden aan het Proefstatton voor de Boomkwekerij overgedragen en daar getoetst. Dit resulteerde in de uitgifte van
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Deze soort bloeit twee weken later dan Forsythia suspensa en is daarmee als laatste in bloei
van alle Forsythia's. Lange tijd is er slechts één kloon in cultuur geweest met een lange stijl,
maar exemplaren met zowellange als met korte stijlen kunnen voorkomen binnen deze soort.
Een bepaalde kloon daarentegen heeft óf een lange óf een korte stijl.
Deze plant werd in Engeland door Portune geïntroduceerd. Het is een van de weinige
Forsythia's met een purperen herfstkleur. De plant verliest zijn blad zeer laat; het zit soms in
december nog aan de struik.
o Forsythia viridissima 'Bronxensis' (New York Botanical Garden, New York, U .S.A., 194 7)
GROEIWUZE: zeer lage en brede, compacte struik, 0.2-0.3(-0.4) m hoog, enigszins parapluachtig vertakt; twijgen groen; lenticellen rond, lichtbruin, weinig; knoppen bruin (enkelvoudig).
37

ovaal-lancetvormig, 3-5(-7) cm lang, 1-1.5(-2) cm breed, dofgroen, dicht bij
elkaar ingeplant, rand gaaf tot opvallend grof gezaagd.
BLOEMEN: lichtgeel, spaarzaam, 1-3 bijeen, neerwaarts gericht, 4(-5) kroonbladen, 14-16 mm
lang, 6-7 mm breed, meeldraden lang; kelk uitstaand, groen net bruine puntjes.
BLADEREN:

De bloei van 'Bronxensis' valt doorgaans nogal tegen; meestal bloeit de plant helemaal niet.
Deze dwergvorm is moeilijk te vermeerderen, hoewel dit door anderen wordt tegengesproken.
Een duidelijke verbetering van 'Bronxensis' is de cultivar 'Weber' s Bronx'. Deze bloeit rijk in
tegenstelling tot de in 1947 verspreide 'Bronxensis' (zie hiervoor de rubriek "Niet gekeurde
Forsythia's")

Tamelijk sterk groeiende struik, 2-2.5 m hoog met stevige, rechtopgaande takken. De donkergele,
grote bloemen hebben brede bloembladen; de meeldraden zijn lang.
'Fontanna' is een van de vier zeer winterharde cultivars, die omstreeks 1975 uit Polen werden
geïmporteerd. Hiervan wordt alleen 'Maluch' voor aanplant in Nederland en export naar landen met
een streng klimaat aanbevolen. Zie hiervoor het bovenstaande Keuringsrapport.
Forsythia 'Happy Centennial' (Agricultural Plant Research Centre, Ottawa, Canada, 1987)
Struik met spreidende takken, 0.6-0.8 m hoog en 1-1.5 m breed; bladeren ovaal-lancetvormig,
gaafrandig, dik, 4-5 cm lang, 1-2.3 cm breed, donkergroen; bloemen goudgeel (RHS Colour Chart
11A), groot, 3-4 cm diameter, zeer talrijk, kroonbladen 5-7 mm lang, stijl kort.
Deze hybride is ontstaan uit (Forsythia ovata 'Ottawa' x F. europaea) x F18. Nummer F18 is een
zaailing, die werd gevonden in de siertuin van de Central ExperimentalFarm in Ottawa.

NIET GEKEURDE FORSYTHIA'S
Forsythia x intermedia 'Aurea' (Beardslee Nursery, Perry, Ohio, U.S.A., 1958)
De volgende Forsythia-soorten, -variëteiten en -cultivars konden niet worden gekeurd. Vele waren
niet in het sortiment aanwezig, andere daarentegen waren niet voldoende gegroeid, of er ontbraken
de nodige gegevens.

Matig hoge struik; bladeren geel tot groengeel; bloemen lichtgeel, weinig.
Dit is eenForsythia met een trage groei en gelige bladeren, die in de volle zon meestal verbranden.

Forsythia 'Arnold Dwarf' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1941)

Forsythia x intermedia 'Charming' (W. Laqua, Tönisvorst (Krefeld), Duitsland, 1976)

(Forsythia x intermedia x F. japonica var. saxatilis)

I

I

Lage struik, tot circa 1 m hoog; bladeren ovaal, 2.5-5 cm lang, sterk getand; bloemen zachtgeeL
Deze lage struik vormt gemakkelijk afleggers maar bloeit zelden. Als bodembedekker heeft de plant
enige waarde.

Struik met opgaande takken, tot ruim 1.5 m; bladeren witbont.
De cultivar 'Charming' is een mutant van Forsythia x intermedia 'Lynwood' met witbonte bladeren, die in de zon niet verbranden.
Forsythia x intermedia 'Courtadic' (Melisa®) (INRA, Frankrijk, 1977)
/

Forsythia Boucle d'Or® - zie Forsythia 'Courtacour'

Forsythia 'Courtacour' (Boucle d'Or®) (INRA, Frankrijk, 1986)
Vrij lage en dichte struik; takken met korte internodiën; bladeren donkergroen; bloemen geel, zeer
talrijk.
Deze meest compacte struik vandeINRA-introducties bloeit rijk en kan goed worden aangeplant in
kleinere tuinen. Ook kan deze cultivar worden gebruikt als haag.
De nieuwe 'Courtacour' is een Franse introductie van het Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA). Destijds werd in Frankrijk Forsythia x intermedia 'Spring Glory ', die
gewoonlijk geen vruchten draagt, met gammastralen behandeld. Hieruit ontstond een mutant die - na
een vrije bestuiving met een onbekende Forsythia - wél vruchten met kiemkrachtige zaden
produceerde. Uit de nakomelingen hiervan werd 'Courtacour' én de cultivars 'Courtaneur' en
'Courtasol' geselecteerd.
In Nederland is in februari 1992 op 'Courtacour' kwekersrecht aangevraagd.
Forsythia 'Courtaneur' (Mêlée d'Or®) (INRA, Frankrijk, 1986)
Middelmatig hoge, compacte struik tot 1.3 m met opgaande takken; bladeren lichtgroen; bloemen
zuivergeel, talrijk.
De nieuwe 'Courtaneur' bloeit rijk en de struik kan worden aangeplant in borders en als haag.
Ook op deze Franse cultivar is in Nederland in februari 1992 kwekersrecht aangevraagd.
Forsythia 'Courtasol' (Marée d'Or®) (INRA, Frankrijk, 1986)
Lage, compacte struik, 0.6 m hoog, 1.2 m breed; bladeren zachtgroen; bloemen citroengeel, talrijk.
Deze nieuwe cultivar bloeit rijk en kan als bodembedekker worden gebruikt. De twijgen wortelen
spoedig als deze de grond raken.
Evenals op 'Courtacour' en 'Courtaneur' is in Nederland in februari 1992 op 'Courtasol' kwekersrecht aangevraagd.
Forsythia 'Fontanna' (Arboretum Kórnik, Polen, 1970)
(Forsythia ovata
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x F. x

intermedia 'Vitellina')

Lage en dichte struik, ruim 1 m hoog en 1 m breed; bloemen lichtgeel, als die van Forsythia x intermedia 'Spring Glory'.
Deze dwergstruik bloeit tamelijk laat. De plant is al in 1972 ontstaan als een mutant uit F. x intermedia 'Vitellina' . 'Courtadic' is in 1977 in Frankrijk verspreid, maar aldaar weer uit de handel
genomen. De reden hiervan is dat de plant onstabiel is en terugslaat naar de originele vorm.
Forsythia x intermedia 'Fairy-Land' (University of Tennessee, Knoxville, Tenn., U.S.A, 1988)
Kleine struikmet fijne textuur, 1.2 m hoog; bladeren 3.8-7.5 cm lang, 0.5-1.3 cm breed; bloemen 2-4
bijeen, 4(-8) kroonbladen, stijl lang.
Deze Forsythia is door bestraling van F. x intermedia 'Lynwood' ontstaan. De eerste bestraling
werd uitgevoerd in 1968 door Milton Constatin. Daarna werden de planten overgenomen door
Hendrik van de Werken, die verder heeft gewerkt aan de verbetering van het materiaal. Uiteindelijk
heeft hij vijf planten geselecteerd. De nieuwe 'Fairy-Land' is er een van.
Forsythia x intermedia 'Fiesta' (Duncan & Davies, Nieuw-Zeeland, 1986)
Lage, semi-dwergstruik tot 1 m; bladeren groen, in het centrum geel, citroengeel en roomwit;
bloemen helder goudgeel.
'Fiesta' is in 1981 ontstaan als een mutant uit Forsythia x intermedia 'Flojor'. De bonte bladeren
hebben een enigszins groene rand met in het midden lichtere kleuren. De naam 'Fiesta' is gegeven
vanwege de "feestelijke" kleuren van de bladeren. In 1986 is de plant voor het eerst in NieuwZeeland verspreid. Pas nadat 'Fiesta' in de exportcatalogus (1989) van Duncan & Davies werd
opgenomen is de plant in Europa geïmporteerd.
Deze nieuwe cultivar werd in Nederland bekend op Vakbeurs Plantarium '91 te Boskoop en getoond
door Boomkwekerijen W. Billiau, Westouter, België.
Forsythia x intermedia 'Freja' (Univ. of Agricultural Sciences, Alnarp, Zweden, vóór 1978)
Stijve struik met uitstaande takken, 2-3 m hoog; bladeren meestal gaafrandig; bloemen citroengeel,
dicht opeen, vlak.
Deze goed winterharde Forsythia is lange tijd aangezien voor F. x intermedia 'Spectabilis', maar
bleek hiervan af te wijken. De plant werd in verband met de grotere vorstresistentie zeer waardevol
geacht en daarom van een andere naam voorzien en vanuit Alnarp verspreid.
39

Forsythia

x

intermedia 'Gold Leaf' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. , U.S.A., 1991)

Een struik met goudkleurige bladeren. Deze behouden in de schaduw ook een goede gele kleur. De
plant wordt thans aangeboden in de catalogus van de Appalachian Gardens, U.S .A.
Forsythia x intermedia 'Josefa' (A.M. Vermeulen, Boskoop, Nederland, 1985)
Opgaande struik tot ruim 1.5 m; bladeren met roomwitte rand; bloemen geel.
Deze opvallend bonte vorm is ontstaan als een mutant aanForsythia x intermedia 'Speetabibs'. De
groei is tamelijk zwak en de vermeerdering laat enigszins te wensen over.
Forsythia x intermedia 'Lemon-Screen' (University of Tennessee, Knoxville, Tenn., U.S.A.,
1988)
Opgaande struik tot 3 m; bladeren aanvankelijk geel, in de zomer groen, in de zon met een gele gloed;
bloemen geel, 3.8-4.5 cm, 4 bijeen.
Deze Forsythia is ontstaan uit F. x intermedia 'Lynwood' door bestraling. Zie verder de opmerking
bij F. x intermedia 'Fairy-Land'.
Forsythia x intermedia 'Minikin' (University of Tennessee, Knoxville, Tenn., U.S .A., 1988)
Struik in 5 jaar tot 0.7 m, met korte, 6-19 mm lange internodiën; bladeren klein, smal, 3.8 cm lang,
0.6 cm breed; bloemen twee bijeen, klein, 1.3 cm, geel, kroonbladen teruggebogen, meeldraden
lang.
Deze Forsythia groeit langzaam en is minder winterhard. De plant is ontstaan uit Forsythia x intermedia 'Lynwood' door bestraling. Zie verder de opmerking bij F. x intermedia 'Fairy-Land'.
Forsythia x intermedia 'Nana' (U.S.A, vóór 1961)
Lage struik tot 1.5 m; bladeren enkelvoudig, gelobd en soms drietallig; bloemen groengeel, niet
·
talrijk.
Deze lage Forsythia bloeit slechts matig rijk. De oorsprong is niet geheel duidelijk maar de plant is
ontstaan ergens in het midwesten van de Verenigde Staten.
Forsythia x intermedia 'Orimso'
De naam 'Orimso' duikt hier en daar in de literatuur op, maar verder is over deze Forsythia niets
bekend.
'

I

Forsythia x intermedia 'Parkdekor' (H. Kordes, Bilsen, Duitsland, 1978)
(Forsythia x intermedia 'Beatrix Farrand' x F. x intermedia 'Spectabilis')

Brede, tamelijk hoge, overhangende struik met stevige takken; bloemen donkergeel, groot, tot 5.8
cm doorsnede.
In 1976 werd deze Forsythia door Joh. Hachmann, Barmstedt gewonnen, maar werd door Hinrich
Kordes in de handel gebracht.
Forsythia x intermedia 'Phyllis' (1990)
Deze cultivar wordt in Engeland te koop aangeboden, maar verder is er niets over bekend, ook niet
over de herkomst.
Forsythia x intermedia 'Pygmy-Red' (University ofTennessee, Knoxville, Tenn., U.S .A., 1988)
Struik in 5 jaar tot 1.2 m; takken tot de grond doorbuigend en vaak wortelend, internodiën 1.3-3.8
cm; jonge scheuten iets roodachtig; bladeren 5-6.5 cm lang, 0.8 cm breed, in de herfst roodachtig;
bloemen geel, twee bijeen, 3-3.8 cm doorsnede, 4(-5) kroonbladen, stijl lang.
De plant is ontstaan door bestraling van Forsythia x intermedia 'Lynwood'. Zie verder de opmerking bij F. x intermedia 'Fairy-Land'.
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Forsythia x intermedia 'Sommerreif' (Joh. Hachmann Baumschulen, Barmstedt, Duitsland,
1968)
Tamelijk lage struik, 1.2 m hoog; bladeren witbont; bloemen heldergeel, alleenstaand.
'Sommerreif' is een in 1968 geïntroduceerde witbonte mutant met bladeren, die ook in de zomer hun
kleur goed behouden.
Forsythia x intermedia 'Spectabilis Variegated' (Engeland, vóór 1987)
Een plant met crèmekleurige bladranden. Deze bonte Forsythia zou al sinds jaren in Engeland in
cultuur zijn. De herkomst en de juiste datum van introductie zijn onbekend.
Forsythia x intermedia 'Spring Beauty' (Northern Horticultural Society, Harlow Carr,
Engeland, vóór 1989)
Dit is een struik die rijk bloeit. Over de groei en de habitus is verder niets bekend, evenmin over het
ontstaan van de plant.
Forsythia x intermedia 'Tinkle-Bells' (University ofTennessee, Knoxville, Tenn., U.S.A., 1988)
Stijf opgaande struik, 1.5 m hoog, met korte internodiën; bladeren 5-7.5 cm lang, 1.3 cm breed, soms
gezaagd; bloemen 2-4 bijeen, 4( -6) kroonbladen, knoppen naar beneden gericht, later ook de
bloemen, stijl lang.
De plant is ontstaan uit Forsythia x intermedia 'Lynwood' door bestraling. Soms wordt de plant
foutief 'Tinkelbell' genoemd. Zie verder de opmerking bij F. x intermedia 'Fairy-Land' .
Forsythia x intermedia 'Variegata' (herkomst onbekend, vóór 1987)

/

Dit is een vrij langzaam groeiende onstabiele bonte plant, waarvan de bladeren na verloop van tijd
weer groen worden.
Er zijn in het verleden diverse bonte vormen ontstaan met crèmewitte bladeren, maar deze planten
zijn ook vaak weer spoedig uit de cultuur genomen.
Forsythia japonica - Japan, 1914
Spreidende struik tot 1.5 m; bladeren ovaal, 5-12 cm lang, rond aan de basis, iets puntig aan de top,
zwak gezaagd, onderzijde iets behaard; bloemen alleenstaand, 15 mm lang.
Deze soort lijkt op Forsythia ovata en beide soorten zouden misschien moeten worden samengevoegd. F. japonica stond lang bekend als de enige in Japan inheemse soort. F. ovata uit Korea zou
eventueel tot deze soort kunnen worden gerekend.
Forsythia x kobendzae (Polen, 1965)
(Forsythia europaea x F. suspensa)

Stijf opgaande struik, 2 m hoog; jonge twijgen purperkleurig; bladeren gaafrandig tot scherp
gezaagd, aan sterk groeiende scheuten ook driedelig; bloemen geelgroen, later heldergeel, kroonbladen 10 mm lang, vlak, later iets gedraaid.
Deze Forsythia bloeit vrij vroeg, kort na Forsythia ovata. De plant werd in 1952 in Warschau uit
zaailingen geselecteerd en werd in 1965 door Ozdobuych beschreven. Tot deze hybride behorenvoor zover bekend - nog geen cultivars.
Forsythia koreana - zie Forsythia viridissima var. koreana

Forsythia mandschurica - China, 1929
Deze soort met opvallend zwarte knoppen en een mooie herfstkleur zou veellijken op Forsythia
japonica en F. japonica var. saxatilis.
F. mandschurica is in Nederland niet in cultuur; in Zweden is de plant al sinds lange tijd bekend.
In 1940 heeft men in de botanische tuin van Montreal, Canada stekken gekregen van deze soort. In
1968 is het materiaal aan de Universiteit van Vermont gegeven, die na onderzoek een bepaalde
kloon, 'Vermont Sun' hebben genoemd. De bloemknoppen van deze cultivar kunnen zeer goed
strenge vorst verdragen (zie aldaar).
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Forsythia mandschurica 'Vermont Sun' (University of Vermont, Burlington, Vermont, U.S.A.,
1978)

Breed-opgaande struik, 1.2 -1.5 m hoog; bloemen kleiner en lichter dan die van de soort.
De bloemknoppen van deze cultivar zijn zeer goed bestand tegen strenge vorst.

Opgaande struik, 2-3 m hoog en breed; bladeren ovaal, 8-11.5 cm lang, 6-7.5 cm breed, basis rond,
top spits, rand gezaagd; bloemen geel, kroonbladen 15 mm lang, 6 mm breed, meeldraden lang.
'Vermont Sun' bloeit in de Verenigde Staten 3-5 dagen eerder dan Forsythia ovata. De plant is zeer
goed bestand tegen koude klimaten waar andere Forsythia's bevriezen. 'Vermont Sun' doorstond er
temperaturen van -30 à -35°C.

Zeer compacte struik; bloemen ambergeeL
Deze Forsythia - waarvan de herkomst onbekendis -heeft bij verschillende personen die de plant
hebben aangeschaft, nog nooit gebloeid.

Forsythia Marée d'Or® - zie Forsythia 'Courtasol'

Forsythia suspensa - China, 1804; ingev. Nederland 1833

Forsythia 'Meadowlark' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1984)
(Forsythia ovata x F. europaea)

Krachtig opgaande, dichte struik, 2-2.7 m hoog met spreidende takken; bladeren donkergroen,
purperachtig in de herfst; bloemen donkergeel, donkerder dan die van F. ovata, (februari-)maartapril.
De plant is in 1935 ontstaan door kruisingswerk van Sax en Derman, destijds medewerkers van het
Arnold Arboretum. Na een strenge winter in 1966-67 is de plant opgemerkt door Flint in het Arnold
Arboretum. Op het North Central Regional Plant Introduetion Station te Ames, Iowa, werd in 1973
hiervan vermeerderd en op bescheiden schaal materiaal verspreid. Vervolgens is deze Forsythia op
de proefvelden van de Universiteit van Noord- en Zuid-Dakota een tiental jaren getoetst. In 1984 is
deze cultivar met medewerking van het Arnold Arboretum benaamd en op grotere schaal verspreid.
De plant is weinig ziektegevoelig, bijzonder winterhard (tot -35°C), bestand tegen droogte en goed te
vermeerderen door middel van zomerstek. 'Meadowlark' begint al in het derde jaar te bloeien.
Forsythia Mêlée d'Or®- zie Forsythia 'Courtaneur'
Forsythia Melisa® - zie Forsythia 'Courtadic'

Forsythia nakaii - Korea, 1966
Deze soort werd in 1930 beschreven door Nakai als Forsythia densiflora, maar deze naam was al
eerder gebruikt. De naam F. nakaii werd in 1966 voorgesteld door T.B. Lee van het Porest
Experimental Station in Seoul. De plant is in Nederland niet in cultuur.
Forsythia 'New Hampshire Gold' (Windsor Road Nursery, Cornish, New Hampshire, U.S.A.,
1982)
(Forsythia ovata x F. x intermedia 'Lynwood')

Struik tot 1.5 m hoog; bladeren donkergroen met iets geel, in de herfst purperkleurig; bloemen
goudgeel, hangend, alleenstaand.
'New Hampshire Gold' is een door Paul Joly van de Windsor Road Nursery ontwikkelde, goed
winterharde, nieuwe Forsythia.
Forsythia 'Northern Sun' (Minnesota Landscape Arboretum, Mirln., U.S.A., 1982)
(Forsythia ovata x F. europaea)

Breed-opgaande, 2.5-3 m hoge struik; bloemen 2 cm lang, 2.5 cm doorsnede.
Dit is een goed winterharde, nieuwe cultivar. Enige snoei is voor deze plant aan te bevelen.
Forsythia ovata 'Dresdner Vorfrühling' (Berlin Baumschulen, Duitsland, 1973)
Dichte, breed-opgaande struik; bloemen in clusters, lichtgeel, 3-4 cm doorsnede, half geopend,
kroonbladen iets gedraaid.
Een Forsythia met een vroege en rijke bloei, ook op de eenjarige twijgen.
Forsythia ovata 'French's Florence' (K.W. French, West Lebanon, New Hampshire, U.S.A.,
1940)
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Forsythia 'Paulina' (Hillier & Sons, Winchester, Hampshire, Engeland, vóór 1987)

Tot 2 à 3 m hoge, onregelmatige, losse struik; takken vaak slap overhangend; twijgen vierkantig tot
rond, lichtbruin; lenticellen ovaal, bruin; knoppen groen, bovenste deel bruin, twee boven elkaar;
bladeren enkelvoudig, eivormig, afgerond of breed-wigvormig aan de basis, aan sterk groeiende
scheuten 3-tallig, 3-lobbig of soms ook 2-lobbig, 6.5-12 cm lang, 3.5-6.5 cm breed, grof gezaagd,
puntig; in de oksels soms kleine blaadjes met wigvormige voet, gezaagd; bloemen goudgeel, 1 tot 6
bijeen, op lange stelen, kroonbladen 15-16 mm lang, 9-10 mm breed; kelk langwerpig-lancetvormig,
6 mm lang, even lang als kroonbuis.
Als Forsythia suspensa wordt geleid kan deze vele meters hoger worden dan wanneer de plant vrij
groeit. Deze soort is in Japan al heellang in cultuur bekend. In 1833 is de plant door Pistorius
Verkerk in Nederland geïntroduceerd.
F. suspensa wordt nog steeds, hoewel op bescheiden schaal, gekweekt voor aanplant tegen muren.
Het is de beste leistruik onder de Forsythia's.
De mogelijkheid bestaat dat de Forsythia, die als F. suspensa in cultuur is, identiek is aan F. suspensa
var. sieboldii en daarom wellicht deze naam moet dragen!
Forsythia suspensa f. atrocaulis - China, 1907
Stijf opgaande struik tot 3 m; takken bruin; jonge twijgen zeer donkerpurper; bladeren als die van de
soort, zwak bronskleurig purper; bloemen lichtgeel, klein, kroonbladen circa 20 mm lang, 12-14 mm
breed.
Deze vorm werd in 1907 door Wilson ontdekt in China (West-Hebei) op een verzamelreis voor het
Arnold Arboretum. De uit zaad opgekweekte planten varieerden iets in groeiwijze en grootte van de
bloemen. Een mooie selectie uit f. atrocaulis is 'Nymans Variety' (zie aldaar).
Forsythia suspensa 'Decipiens' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1905)
Opgaande struik; bloemen alleenstaand, donkergeel, steel10-20 mm lang, kroonbladen circa 16 mm
lang, rand iets teruggeslagen, stijl lang.
Een oude cultivar, die matig rijk bloeit en vermoedelijk niet meer in cultuur is.
Forsythia suspensa var. fortunei - China; ingev. Engeland 1860
Opgaande struik tot 3 m, met vaak iets overhangende takken; twijgen olijfgroen tot bruin; lenticellen
ovaal, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar; bladeren aan sterk groeiende scheuten meestal
3-tallig, ovaal, 6.5-8.5 cm lang, 3.5-6 cm breed, soms tot helft gaafrandig; bloemen alleenstaand of
tot 6 bijeen, kroonbladen smal en spreidend, 14-22 mm lang, 8-10 mm breed, iets teruggebogen,
meeldraden lang, dik; kelk groen, even lang als de kroonbuis.
De originele ingevoerde planten van Forsythia suspensa var. fortunei en van F. suspensa var.
sieboldii waren in groeivorm gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Het blad van de eerste
variëteit is ook smaller dan dat van de tweede. Tegenwoordig zijn er vormen, die moeilijk bij een van
.
deze twee variëteiten zijn in te delen.
Evenals de soort wordt ook F. suspensa var. fortunei hier en daar nog gekweekt voor muurbeplanting. Er heerst op de kwekerijen echter wel enige verwarring tussen de soort en de variëteit(en).
Forsythia suspensa var. latifolia - China, 1907
Opgaande struik; bladeren zeer groot, aan de basis met ruwe tanden.
Deze variëteit is door de Nederlander Frank Meyer in 1907 in China ontdekt. Ze vertoont enige
gelijkenis met Forsythia suspensa var. sieboldii. Thans is deze variëteit, althans in Nederland, niet
meer in cultuur.
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Forsythia suspensa 'Nymans Variety' (Engeland, 1951) - foto blz. 44
syn. Forsythia suspensa 'Nymans'
Opgaande, losse struik tot 2 m; takken bruin; twijgen zwartachtig purper; lenticellen ovaal,
lichtbruin; knoppen bruin, twee boven elkaar, niet volledig gesloten; bladeren enkelvoudig of

samengesteld, aanvankelijk iets purperkleurig, later zwak glanzend donkergroen, 5-6.5 cm lang,
2.5-3.3 cm breed, ondiep gezaagd, in de oksels soms met 5 mm grote blaadjes; bloemen lichtgeel
(RHS Colour Chart 6B), groot, knikkend, kroonbladen plat-spreidend, 21 mm lang, 14 mm breed,
overlappend.
Deze cultivar is ontstaan uit zaden die door G. Porrest in China werden verzameld. Eerst werd
verondersteld dat het niets anders was dan F. suspensa f. atrocaulis, maar later bleek deze vorm
hieraan superieur te zijn. De plant werd toen benaamd en genoemd naar het landgoed Nymans in
Sussex, Engeland.
Dit is een van de laatstbloeiende Forsythia's met bijzonder grote en mooie, lichtgele bloemen, die
goed contrasteren met de donkere takken.

Forsythia suspensa 'Pallida' (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1906)
Opgaande struik tot 1.8 m met overhangende takken; twijgen vierkantig, bruin, in top roodachtig;
lenticellen rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar; bladeren enkelvoudig of samengesteld,
4-7 cm lang, 2.8-3.8 cm breed, in de bovenste helft gezaagd; bloemen alleenstaand, soms twee boven
elkaar, lichtgeel, kroonbladen 11-16 mm lang, 7-8 mm breed, meeldraden lang; kelk lichtgroen.
Deze oude cultivar wordt thans niet meer gekweekt.

Forsythia suspensa var. pubeseens - China; ingev. U.S.A. 1908
Jonge bladeren aan beide zijden of alleen aan de onderkant zacht behaard.
Deze struik lijkt zeer veel op de soort. De plant heeft weinig sierwaarde.

Forsythia suspensa var. sieboldii - China, ingev. Europa 1833
Struik tot 3 m hoog, met opgaande en overhangende takken; twijgen vierkantig, aanvankelijk
bruinrood; lenticellen ovaal tot rond, bruin; knoppen bruin, twee boven elkaar; bladeren breed-ovaal,
grotendeels samengesteld, meestal niet gelobd, top toegespitst, rand fijn gezaagd, voet gaafrandig,
7-12 cm lang, 3-4 cm breed, geelgroen; bloemen 1 tot 3 bijeen, op lange stelen (tweemaal zo lang als
de knop), horizontaal afstaand, kroonbladen 16-20 mm lang, 9-10 mm breed, teruggeslagen en
spreidend, meeldraden lang; kelk even lang als de kroonbuis, heldergroen.
Daar waar de takken de grond raken wortelen ze erg gemakkelijk vast. Deze variëteit kan zeer goed
worden aangeplant als leistruik of hangend over muurtjes. De struik kan met enige steun een grote
hoogte bereiken. Het is mogelijk dat deze variëteit in Nederland in cultuur is als F. suspensa zonder
meer (zie aldaar).

Forsythia suspensa 'Variegata' (U.S.A., 1901)
Een struik met geelbonte bladeren. De bloei van deze oude bonte vorm is spaarzaam. De plant is in
Engeland ook als Taff's Arnold' bekend geworden.

Forsythia

x

variabilis (Polen, 1965)

(Forsythia ovata x F. suspensa óf F. x intermedia)
Opgaande, los vertakte struik tot 2 m; twijgen kantig, purperkleurig; bladeren eivormig-elliptisch,
iets gelijkend op die van Forsythia ovata, scherp gezaagd en aan sterk groeiende scheuten 3-delig;
bloemen klein, 15-18 mm, (4-)5-6(-8) kroonbladen.
De plant is in 1952 in Polen uit zaad ontstaan. In 1965 werd deze hybride door Ozdobuych
beschreven. De plant bloeit kort na F. ovata. De met kleine wratten bezette vruchten lijken op die van
F. suspensa.

Forsythia x variabilis 'Volunteer' (A. Simmonds, Clandon, Surrey, Engeland, vóór 1971)
Krachtig opgaande, middelhoge struik; twijgen donker; bloemen diepgeel, talrijk, dicht bij elkaar.
DezeForsythia is ontstaan in de tuin van Arthur Simmonds, Clandon, Surrey, als een kruising tussen
F. ovata en F. suspensa.

Forsythia viridissima 'Bandal' (Brookside Gardens, Wheaton, Maryland, U.S.A., 1983)
Forsythia suspensa 'Nymans Variety'
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syn. Forsythia koreana 'Bandal'
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Struik met crèmewitte scheuten; bladeren aanvankelijk groen, later ongeveer de helft van het aantal
met een brede, onregelmatige, lichtgele rand, spoedig roomwit verkleurend; gerande bladeren in het
midden g~oen met kleine, onregelmatige, witte en grijsgroene vlekken, sommige volledig wit, enkele
zonder witte rand, maar met onregelmatige delen, waarin al deze kleuren.
De cultivars 'Bandal' en 'Ilgwang' zijn beide geselecteerd uit Forsythia viridissima var. koreana (F.
koreana in Japan!). Ze zijn te onderscheiden door de kleur van de uitlopende bladeren en in de
crèmewitte kleur van de bonte delen. In Japan worden beide planten verkocht onder dezelfde naam
"Fuiri Rengyo". Bandal =Koreaans voor halve maan.
De plant is schaduwminnend. Bij de vermeerdering dient speciale aandacht te worden besteed aan
?et uitg~gsmateriaa~. 'Bandal' loopt namelijk terug; een groene plant is vaak het gevolg. De plant is
m 1979 m de U.S.A. mgevoerd door Barry Yinger, maar 'Bandal' werd door Brookside Gardensin
omloop gebracht.
Forsythia viridissima 'IIgwang' (Brookside Gardens, Wheaton, Maryland, U.S.A., 1983)
syn. Forsythia koreana 'Ilgwang'
Bladeren in het voorjaar geelgroen, naar groenig geel verkleurend, vele met een donkere vlek in het
midden, 5 cm lang, 2 cm breed.
Deze cultivar is een Jap~nse selectie. De plant wordt aldaar verkocht onder de naam "Fuiri Rengyo" ,
hetgeen bonte F orsythw betekent. ligwang = Koreaans voor zonlicht. Om zonnebrand .van de
bl.~deren te vo~rkomen is het aan te bevelen deze cultivar in lichte schaduw te planten.
BIJ vermeerdermg moet worden uitgegaan van planten met slechts één kleine donkere vlek in het
blad. Verwarring met 'Bandal' is mogelijk bij onzorgvuldig werken. Zie de opmerkingen over de
benaming onder F. viridissima 'Bandal'.
Forsythia viridissima var. koreana - Korea; ingev. U.S.A. 1917
syn. Forsythia koreana
Opga~n~e struik met spreidende takken; bladeren ovaal-lancetvormig, 5-11 cm lang, enkelvoudig of
3-talhg, m de bovenste helft getand, vaak gaafrandig; bloemen groter dan die van de soort en iets
donkerder geel; kelk meer dan half zo lang als de kroonbuis.
Deze geografisch afwijkende variëteit, die in 1917 bij Seoul werd gevonden, zou beter winterhard
zijn dan de uit China afkomstige soort. In 1924 werd de plant door Rehder beschreven.

Forsythia viridissima 'Variegata' (Engeland, 1951)
Deze goudgele bonte vorm is vermoedelijk niet meer in cultuur.
Forsythia viridissima 'Weber's Bronx' (F. Weber, Wenen, Oostenrijk, vóór 1979)
syn. Forsythia viridissima 'Bronxensis' (sel. Weber)
Lage, compacte struik, 0.3-0.5 m hoog; twijgen groen; bladeren klein; bloemen goudgeel, talrijk,
kroonbladen 10 mm lang, 5 mm breed, meeldraden lang; kelk groen met bruine punten, half zo lang
als de kroonbuis.
Dez~ dwer~forsythia ~s.een s~lectie uit 'Bronxensis', ge~onden door F. Weber, Wenen. In tegenstellmg tot Bronxensis bloeit deze plant wel goed. Ze IS bekend geworden onder de aanduiding
'Bro~ensis' (selectie Weber). De naam 'Weber's Bronx' werd voorgesteld in de "Naamlijst van
houtige gewassen" (1e druk, 1985) van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Forsythia 'Winterthur' (Winterthur Museum and Gardens, Winterthur, Del., U.S.A., 1987)
(Forsythia ovata x F. x intermedia 'Spring Glory')

Breed-opgaande, compacte struik; bloemen lichtgeel, groot.
Deze nieuwe Forsythia is een goed winterharde cultivar.
Forsythia 'Yellow and Gold' (Lincoln Nurseries, U.S.A, 1988)
Bladeren licht geelgroen. Verder is over deze plant niets bekend.
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