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LOOFKLEUR
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Er dient te worden opgemerkt, dat de kleur van het loof in de winter vaak geler is dan in de zomer en
in de herfst.

JUNIPERUS x MEDIA
BREEDSPREIDENDE GELE CULTIVARS

KEURINGSRAPPORT
Waardering (Valuation):

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

voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)
n = nieuw (new)
niet gekeurd (not judged)
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In Dendraflora Nr 21 (1984) is een uitgebreid keuringsrapport over Juniperus gepubliceerd. In dit
keuringsrapport - van de hand van D.M. van Gelderen - zijn de kruipende en breedspreidende
cultivars uitvoerig beschreven, waaronder ook de gele vormen. Behalve 'Kuriwao Gold' groeien alle
in dit rapport beschreven cultivars meer breed dan hoog.
In de jaren 1983 en 1984 werd de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen (KVBC) geconfronteerd met enkele nieuwe gele cultivars, zoals Juniperus x media 'Goldkissen' en]. x media 'Saybrook Gold', die toen ter keuring werden aangeboden.

**

GROEIWIJZE: brede struik; takken stevig, tamelijk horizontaal, gedeeltelijk kaal; twijgen bruinoranje, zichtbaar; scheutjes afhangend van de hoofdtak, regelmatig gevormd, in de top
open.
BLADEREN: naald- en schubvormig, bovenkant geel, onderzijde aan de uiteinden blauwachtig,
meer naar binnen geel.
KLEURINDRUK: geel.

Bij de keuring rees al spoedig de vraag: waarin en in hoeverre onderscheiden deze nieuwigheden
zich van de al bestaande geelbladige vormen? Om hierop een antwoord te vinden, werd besloten, om
een collectie van alle breedspreidende gele J uniperus x media (ook wel 'Pfitzeriana' -typen genoemd) op te planten op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Het hele sortiment
werd in 1985 door stekken vermeerderd om zodoende bij de keuring van gelijkwaardig materiaal te
kunnen uitgaan. Vanaf 1989 tot en met 1991 is de collectie op sier- en gebruikswaarde gekeurd door
de keuringscommissie van de KVBC.
In het hierna volgende keuringsrapport zijn de eindwaarderingen opgenomen, die door de keuringscommissie in 1991 zijn gegeven. Voorts zijn de morfologische kenmerken van alle gekeurde
cultivars beschreven. Uit de keuring is gebleken, dat de ter keuring aangebodenluniperus x media
'Goldkissen' uit Duitsland zeer sterk lijkt op de oudere, uit Canada afkomstige 'Gold Star'. De
verschillen waren klein of nauwelijks waarneembaar aan planten, die naast elkaar waren opgeplant.
'Gold Star' lijkt iets regelmatiger van vorm en lijkt ook iets gelere toppen te hebben dan 'Goldkissen'. Het is niet geheel uitgesloten dat de verschillen bij oudere planten groter worden. Ter
vergelijking zullen daarom enkele planten worden aangehouden om na te gaan of er in de loop van de
jaren veranderingen en mogelijk grotere verschillen kunnen worden geconstateerd. Er werd besloten
om op dit moment 'Goldkissen' niet als een aparte cultivar te beschouwen.

Juniperus x media 'Dierks Gold' (K. Dierks, Ekern, Duitsland, vóór 1983)

Een mooie cultivar uit Duitsland met een goede gele kleur, maar de takken zijn gedeeltelijk
kaal.

***

Juniperus x media 'Gold Coast' (Monrovia Nurseries, Azusa, Californië, U.S.A., 1965)
syn. Juniperus x media 'Armstrong Gold'
GROEIWIJZE: lage struik met korte takken, tot ca. 100 cm hoog en 200 cm breed; takken
bruingrijs; twijgen bruin; scheutjes gebogen afhangend, vrij regelmatig gevormd.
BLADEREN: schubvormig, weinige naaldvormig, bovenkant groengeel, onderzijde geelgroen.
KLEURINDRUK: groenig geel.
'Gold Coast' is al vóór 1965 ontstaan als een mutant van 'Old Gold' op Sakiyama Nurs.,
Californië, U.S.A. De plant werd door Monrovia Nurseries in de handel gebracht. De groei is
compacter en de jonge groeitoppen zijn iets geler. Het is in allerlei opzichten een bijzonder
goede, veel gekweekte cultivar.

NAAMSVERWARRING
Naastluniperus x media 'Goldkissen' en 'Gold Star', die "identiek" zijn verklaard, is er tijdens de
keuringen nog een naamsverwarring geconstateerd. Een andere in 1972 uit Engeland geïmporteerde
Juniperus x media 'Gold Star' bleek identiek te zijn aan de in Boskoop ontstane 'Golden Saucer'.
NAAMGEVING
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de naam Juniperus x media feitelijk niet juist is.
Deze naam werd in 1947 gegeven door Van Melle, maar de naam J. x media is al in 1938 gebruikt
voor een kruising tussen Juniperus semiglobosa en J. turkestanica door de Russische botanicus
Dmitrov. Omdat de naam Juniperus x media al volop is ingeburgerd, wordt deze naam hier toch
gehandhaafd. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de naam J. x media voor deze groep binnen
Juniperus in de toekomst alsnog moet worden veranderd.
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Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
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o Juniperus

x

media 'Golden Saucer' (W.M. van Nierop, Boskoop, Nederland, 1976)

GROEIWUZE: vrij compacte, brede struik met korte, schuin opgaande takken, 100-125 cm
hoog; takken opvallend lichtbruin; scheutjes schuin naar voren gericht, onregelmatig
vertakt.
BLADEREN: overwegend naaldvormig, bovenkant geel, onderzijde blauwgroen.
KLEURINDRUK: heldergeeL
'Golden Saucer' is met de Amerikaanse 'Saybrook Gold' de meest gele Juniperus x media,
maar beide zijn ook de zwakste cultivars in het sortiment. Ze zijn daarom met een "o"
beoordeeld.
Omstreeks 1973 werd op het Proefstation te Boskoop een plant ontvangen uit de collectie van
de Universiteit van Bath, Engeland onder de naam 'Gold Star', die later identiek bleek te zijn
met de in Boskoop ontstane 'Golden Saucer'. Deze laatste plant werd gewonnen door Nic.
Bosman en in 1976 door W.M. van Nierop verspreid. De echte 'Gold Star' is afkomstig uit
Canada, is minder geel en groeit daarom beter (zie aldaar).
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Juniperus x media 'Goldkissen' (G. Oltmans, Ekern, Duitsland, vóór 1980)

**

Deze door W.J. Spaargaren BV te Boskoop uit Duitsland geïmporteerde cultivar lijkt zeer veel
op, of is identiek met Juniperus x media 'Gold Star'. Om verdere verwarring te voorkomen
verdient het aanbeveling deze J uniperus geheel uit het sortiment te nemen en in plaats daarvan
'Gold Star' te kweken. In principe is 'Goldkissen' ook drie sterren waard, maar de plant kan
ten opzichte van de oudere, uit Canada afkomstige 'Gold Star' beter uit het sortiment worden
genomen. Voor een beschrijving van 'Goldkissen' wordt verwezen naar Juniperus x media
'Gold Star'. Zie ook Dendraflora Nr 20, blz. 70.

***

syn. Juniperus x media 'Mordigan Aurea'
dichte, brede struik met ongeveer horizontale takken op verschillende hoogten
ingeplant; twijgen bruin, tamelijk zichtbaar; scheutjes afhangend, vrij regelmatig.
BLADEREN: merendeels naaldvormig, weinige schubvormig, bovenkant geelgroen, onderzijde
blauwgroen.
KLEURINDRUK: geelgroen.

GROEIWUZE:

Dit is een zeer goede Juniperusmet een uitstekende groei en goede vorm. De kleur van het
loof is zwak geel, gelijk aan dat van 'Pfitzeriana Aurea'. Welch meldt dat 'Mordigan Gold' al
werd beschreven in de catalogus van 1970 van de Hillside Nurseries, maar wellicht onder de
ongeldige naam 'Mordigan Aurea'.
In 1984 werd 'Mordigan Gold' door de commissie met een "o" beoordeeld; de plant zou geen
aanwinst zijn in het gekweekte sortiment. Bij de laatste keuring bleek echter, dat deze
Amerikaanse cultivar bijzonder waardevol is en 'Mordigan Gold' werd daarom met twee
waardesterren bekroond.

Juniperus x media 'Gold Star' (Bakker & Sons Ltd, St Catherines, Ontario, Canada, 1971)
- zie kleurenfoto
brede struik, takken schuin opgaand; twijgen bruin, soms zichtbaar; scheutjes
schuin afhangend, tamelijk regelmatig, in de top enigszins open, sommige scheuten min of
meer verticaal.
BLADEREN: naald- en schubvormig, bovenkant geel en groen, onderzijde gelig met aan de
uiteinden een blauwachtige tint.
KLEURINDRUK: groenig geel.
GROEIWUZE:

Er is enige verwarring geweest rondom 'Gold Star', omdat een aantal jaren geleden weliswaar op bescheiden schaal- twee vormen in omloop waren. De in Dendroflora Nr 21
(blz. 20) beschreven 'Gold Star' bleek niet de echte te zijn. Deze plant werd in 1972 uit
Engeland (Universiteit van Bath) geïmporteerd en is identiek met 'Golden Saucer'. Deze
Engelse 'Gold Star' alsook 'Golden Saucer' zijn, door de zwakke groei, met een "o"
gewaardeerd.
De in Canada door David Bakker in 1961 gevonden 'Gold Star' is in allerlei opzichten een
uitstekende cultivar, die onder meer aanmerkelijk lager blijft dan de zeer bekende 'Pfitzeriana
Aurea'. De plant werd in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (met recht op
herkeuring voor een hogere bekroning) en op de Herfstweelde 1990 te Boskoop met een
Gouden Medaille.

Juniper!JS x media 'Mordigan Gold' (Monrovia Nurseries, Azusa, Californië, U.S.A.,
vóór 1975)

**

Juniperus x media 'Oid Gold' (F.J. Grootendorst & Zonen BV, Boskoop, Nederland,
1958)
tamelijk compacte, brede struik met schuin opgaande, vrij korte, grijsbruine,
zichtbare takken; twijgen bruin, hier en daar zichtbaar; scheutjes enigszins krom en schuin
/
naar boven staand, tamelijk regelmatig.
BLADEREN: weinige naaldvormig, overwegend schubvormig, bovenkant geelgroen, onderzijde groen.
KLEURINDRUK: geelgroen.

GROEIWUZE:

De cultivar 'Old Gold' wordt zeer veel gekweekt. Het is een zeer mooie, goed groeiende
Juniperusmet een goede kleur, zowel in de zomer als in de winter. De plant ontstond als een
sport uit 'Pfitzeriana Aurea'.

* Juniperus
**

Juniperus x media 'Kuriwao Gold'(New Zealand Nurseries, New Plymouth, NieuwZeeland, vóór 1978)
losse struik met schuin opgaande takken, 150 cm hoog ffilOO cm breed,
meertoppig; twijgen bruingrijs, goed zichtbaar; scheutjes iets afhangend, regelmatig vertakt.
BLADEREN: naald- en schubvormig, scherp, bovenkant geel, onderzijde groen, groenblauw en
geel.
KLEURINDRUK: geelgroen.
GROEIWUZE:

De zeer winterharde 'Kuriwao Gold' werd- volgens The Conifer Manual, Vol. 1, 1991 van
H.J. Welch- gewonnen door Ross Stuart, Clinton, South Otago, Nieuw-Zeeland, uit zaad dat
werd verzameld van eenfuniperus chinensis 'Keteleeri', die in de buurt stond van!. x media
'Pfitzeriana Aurea'.
De vraag is of deze plant tot de breedspreidende J uniperus x media kan worden gerekend; de
groeiwijze is geheel anders dan die van alle andere in dit rapport genoemde cultivars.
Sommigen rekenen 'Kuriwao Gold' totfuniperus chinensis, hoewel J. chinensis 'Keteleeri'
werd bestoven door de hybride J. x media. Daarom werd plant hier toch tot de hybride-groep
J. x media gerekend.
Bij de keuring in 1984 werd 'Kuriwao Gold' met een "o" beoordeeld. Er bleek geen behoefte
te bestaan aan een dergelijke Juniperus. Sindsdien is komen vast te staan dat deze cultivar wel
degelijk bestaansrecht heeft. De plant werd bij de laatste keuring zelfs met twee waardesterren
bekroond.
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x media 'Pfitzeriana Aurea' (D. Hili Nursery, Dundee, Illinois, U.S.A., 1937)

zeer brede struik met vrij lange, schuin opgaande, bruingrijze takken, gedeeltelijk kaal; twijgen donkerbruin, zichtbaar; scheutjes aan de hoofdtak schuin afhangend,
tamelijk regelmatig.
BLADEREN: overwegend schubvormig, weinige naaldvormig, bovenkant groen tot gelig,
onderzijde groenig blauw.
KLEURINDRUK: gelig groen.

GROEIWUZE:

Deze zeer oude cultivar - die al in 1923 werd gewonnen - wordt langzamerhand overtroffen
door enkele minder krachtig groeiende cultivars, die ook een betere kleur hebben. Voor zeer
grote objecten kan 'Pfitzeriana Aurea' (evenals het groenbladige equivalent, J. x media
'Pfitzeriana'), uitstekend worden gebruikt.
De plant werd in Nederland in de handel gebracht door F.J. Grootendorst & Zonen BV,
Boskoop.

o Juniperus x media 'Saybrook Gold' (Girard's Nurs, Geneva, Ohio, U.S.A., 1980)
vrij compacte, brede struik met schuin opgaande, bruine tot oranje, zichtbare
takken; twijgen licht oranjebruin, op vele plaatsen zichtbaar; scheutjes schuin afhangend,
vrij lang te opzichte van de tak, onregelmatig.
BLADEREN: overwegend naald vormig, ook schubvormig, bovenkant felgeel, onderzijde blauwig groen.
KLEURINDRUK: heldergeeL

GROEIWUZE:
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Een door C. Klijn & Co te Boskoop uit Amerika geïmporteerde, nieuwe vorm vanJ. x media.
De plant heeft de meest zuiver gele kleur van alle gekeurde cultivars, maar de groei is helaas
zwak en het loof verbrandt bij zonnig en heet weer. 'Saybrook Gold' lijkt zeer veel op de in
Boskoop ontstane 'Golden Saucer' en is - evenals deze cultivar - vanwege de zwakke groei
met een "o" gewaardeerd.
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Cultuurvariëteiten
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus
Juniperus

x media
x media
x media
x media
x media
x media
x media
x media
x media
x media
x media

'Dierks Gold'
'Gold Coast'
'Golden Saucer'
'Goldkissen'
'Gold Star'
'Gold Star' (onechte)
'Kuriwao Gold'
'Mordigan Gold'
'Old Gold'
'Pfitzeriana Aurea'
'Saybrook Gold'

NIET GEKEURDE CULTIVARS
De onderstaande cultivars konden niet in de keuring worden opgenomen:
Juniperus x media 'Carbery Gold' (U.S.A., vóór 1989)
Een in de Verenigde Staten bekende, geelbladige cultivar. De plant is ook bekend als 'Old Gold
Carbery' (zie The Plantfinder, 1991/92 edition). Nadere gegevens over deze cultivar ontbreken.
Juniperus x media 'Dandelight' (Cedar Lodge Nurseries, New Plymouth, Nieuw-Zeeland, vóór
1992)
Lage en dichte struik met spreidende takken, in 10 jaar 50 cm hoog en 140 cm breed. De kleur van het
loof is helder citroengeel, 's winters verkleurend naar licht goudgeel. Deze cultivar is in Nederland
(nog) niet bekend.
Juniperus x media 'Golden Sun' (A.M. van Eijk, Boskoop, Nederland, vóór 1985)
compacte struik met breed-spreidende takken.
geel, in de winter groenig geel.
KLEURINDRUK: groenig geel.

GROEIWUZE:

BLADEREN:

Deze cultivar is ontstaan als een mutant van 'Oid Gold' en heeft ten opzichte van deze een opvallend
gele kleur. De plant is door de winner uit de handel genomen. Ze bleek te veel gelijkenis met de
bestaande cultivars te hebben.
Juniperus x media 'Goldfeder' (May, Pflanzenhof GmbH, Merzig-Saar, Duitsland, 1985)
dichte, breed-spreidende struik met schuin opgaande tot overhangende twijgen.
naaldvormig, doch overwegend schubvormig, heldergeel, in de winter groenig geel.
KLEURINDRUK: geel.

GROEIWUZE:

BLADEREN:

Een door Lefeber & Co BV te Boskoop uit Duitsland geïmporteerde, nieuwe cultivar. 'Goldfeder'
zou een verbeterde 'Old Gold' zijn, waaruit de plant als mutant is ontstaan. De heldergele
'Goldfeder' zou in de zomer niet verbranden.
In de inzending van Lefeber & Co op de tweede binnententoonstelling van Floriade 1992 (30 april
t/m 10 mei) werd deze Duitse aanwinst met een Eerste Prijs bekroond.
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