D.M.

VAN GELDEREN

PODOCARPUS

De meeste soorten van het geslacht Podocarpus zijn inheems in de subtropische en tropische
gebieden van Zuidoost-Azië, Oceanië, Afrika en Zuid-Amerika. Enkele soorten van deze conifeer
komen iets noordelijker voor, namelijk tot in Japan en in het gebied van de Himalaja. Tot de flora van
Nieuw-Zeeland en Tasmanië behoren enkele soorten, die in het Westeuropese klimaat redelijk tot
goed kunnen groeien.
Veel Podocarpus-soorten ontwikkelen zich tot grote bomen, die zeer worden gewaardeerd om het
hout. De houtproduktie van een aantal soorten is groot. Voor de soorten, die min of meer winterhard
zijn en ook aanmerkelijk minder hoog worden, is dit aspect niet van belang.
Dit artikel dient uitsluitend te worden beschouwd om aan het geslacht Podocarpus een grotere
bekendheid te geven, in het bijzonder aan het min of meer winterharde sortiment.
SYSTEMATIEK

De systematiek van Podocarpus is niet eenvoudig. In de gebruikelijke zin omvat het geslacht
ongeveer 100 soorten. In 1969 werd Podocarpus door De Laubenfels geheel herzien en hij splitste
een aantal soorten af. Hiervoor werden nieuwe genera gecreëerd. Als kleine bijzonderheid wordt
vermeld, dat ook aan de enige parasitaire conifeer, namelijk P. ustus, een nieuwe naam werd
gegeven en wel Parasitaxus ustus. Deze hoogst eigenaardige parasiet komt voor in NieuwCaledonië. De in dit artikel behandelde soorten behoren alle nog tot het geslacht Podocarpus.
MORFOLOGIE

De soorten die in Nederland het beste gedijen zijn alle kortnaaldig, dat wil zeggen de Taxus-achtige
naalden zijn meestal 1-1.5 cm, bij andere soorten tot maximaal 4 cm lang. De tropische en
subtropische soorten hebben vaak veellangere naalden (tot ruim 20 cm lang en bijna 1 cm breed).
Een redelijk bekende, tamelijk grootbladige subtropische soort is Podocarpus macrophyllus.
Vele, maar niet alle soorten zijn tweehuizig (eenslachtig). De vruchten zijn schijnvruchten met
daarop de zaden; deze zaden zijn bes- of nootvormig. De naam Podocarpus is afgeleid van podos (=
voet) en karpos (=vrucht). Bij het rijpen van het zaad wordt de omringende schub of blad en de
daaronder liggende stengel vlezig, zodat een schijnvrucht ontstaat. De zaden steken boven de
schijnvrucht uit. Deze is gekleurd (rood of paars) en soms eetbaar.
VERMEERDERING

Doorgaans worden de soorten van Podocarpus door stekken vermeerderd. Van de weinige soorten,
die in cultuur zijn, is vaak niet bekend of de planten mannelijk of vrouwelijk zijn, daar deze in cultuur
niet of nauwelijks bloeien.
Tijdens een reis van de International Dendrology Society naar Nieuw-Zeeland in 1977, werd door
J.R.P. van Hoey Smith (Arboretum "Trompenburg", Rotterdam) zaad verzameld van Podocarpus
nivalis. Dat zaad werd meegenomen en in zijn arboretum uitgezaaid. Hieruit ontstonden 14
zaailingen, die aldaar werden opgekweekt. In 1988 werden enkele vruchten ontdekt aan één van de
zaailingen. In 1989 droegen zes planten mannelijke bloeiwijzen. Van enkele mannelijke individuen
en het ene vrouwelijke exemplaar is intussen gestekt, zodat de vrouwelijke kloon van P. nivalis, die
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algemeen in cultuur is (in dit artikel voor het eerst 'Rockery Gem ' genoemd!), ook schijnvruchten
zal dragen, als er een mannelijk individu wordt bijgeplant

SORTIMENT
Podocarpus acutifolius - Nieuw-Zeeland, 1883
opgaande struik, in Nederland ongeveer 2 m hoog; op de natuurlijke standplaats soms
een kleine boom tot 8 m; schors opvallend dun.
NAALDEN: kort, dun en puntig, tot 2.5 cm lang en 1 mm breed, dicht bijeen, grijsgroen, in de winter
goudbruin.
VRUCHTEN: rood (waarschijnlijk is de soort tweehuizig).

GROEIWUZE:

De winterhardheid van Podocarpus acutifolius is matig. In winters met veel zon en wind lijdt deze
soort vrij sterk. De planten afdekken met zonwerend materiaal is dan zeer nuttig.
In Van Gelderen & Van Hoey Smith's "Coniferen" (1986) is een foto opgenomen van de
winterkleur van P. acutifolius. In dit boek zijn ook twee afbeeldingen te zien van de nauw verwante
P . totara, een soort die in Nieuw-Zeeland zeer bekend is om de grote houtproduktie.
Podocarpus alpinus - Australië, Tasmanië, 1825
brede, bossige struik tot ruim 1 m met afstaande takken.
kort, tot 1.5 cm lang en 1-1.5 mm breed, donkergroen (ook in koudere périoden groen).
VRUCHTEN: rood (of de soort een- of tweehuizig is, is niet bekend).

GROEIWUZE:
NAALDEN:

Ook van deze soort is de winterhardheid slechts matig. In strenge winters met veel zon en wind vriest
de plant in; tegen directe bestraling door de zon moet de plant dan goed worden beschermd.
Podocarpus alpinus is een fraaie, gedrongen struik die geschikt is voor grotere rotstuinen. In
" Coniferen" ( 1986) is een groot exemplaar afgebeeld, gefotografeerd in de Royal Botanie Garden in
Edinburgh, Schotland. In Zuid-Engeland wordt P. alpinus in diverse tuinen aangetroffen, zoals in
Kew Gardens en Wakehurst Place.
Podocarpus alpinus 'Blue Gem' (H.I. Welch, Engeland, 1972)
vrijwel gelijk aan die van de soort, maar lager.
gelijk aan die van de soort, dof blauwgroen, in de winter nog donkerder.
VRUCHTEN: onbekend (ook is niet bekend of deze cultivar mannelijk of vrouwelijk is).

GROEIWUZE:
NAALDEN:

De winterhardheid van deze cultivar is matig, maar de plant is wel iets beter tegen vorst bestand dan
de soort. In strenge winters is bescherming tegen vorst toch noodzakelijk.
H.I. Welch importeerde deze kloon uit Nieuw-Zeeland. D. van Klaveren (de opvolger van Welch'
Pygmy Pinetum, Devizes, Engeland) toonde 'Blue Gem' tijdens de tentoonstelling "Herfstweelde
1983" in Boskoop en verkreeg hiervoor een Zilveren Medaille. Het is een mooie dwergconifeer, die
meer belangstelling van liefhebbers verdient.
Podocarpus lawrencii (ongeldige naam)
Volgens De Laubenfels (1969) werd de naam P . alpinus, die aan R. Brown wordt toegeschreven,
zonder beschrijving in 1825 gepubliceerd en werd deze naam pas gewettigd met de beschrijving
door J.D. Hookerin Flora Tasmaniae (1857). Intussen was ook doorHookerin 1845 de soort P.
lawrencii beschreven en deze naam zou dan volgens de prioriteitsregel de geldige naam zijn. De
Laubenfels vindt echter, dat P. alpinus en P. lawrencii twee verschillende soorten zijn en hij
beschouwt P. lawrencii als een synoniem van de in 1884 gepubliceerde P. acutifolius. Deze
onduidelijkheid is de reden om vooralsnog de namen P. alpinus en P . acutifolius te blijven gebruiken
voor deze soorten. Opmerkelijk is nog dat de in Nederland aanwezige kloon van P. alpinus lange tijd
onder de naam P . lawrencii in cultuur is geweest.
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Podocarpus nivalis -Nieuw-Zeeland, 1843
GROEIWIJZE: lage, spreidende struik, 50 tot 100 cm hoog, veel breder dan hoog, dicht vertakt; op de
natuurlijke standplaats soms kruipend, maar ook opgaand (f. erectus), tot 3 m hoog.
NAALDEN: dicht bijeen, vlezig, niet prikkend, 1-1.5 cm lang en circa 2 mm breed, lichtgroen, in de
winter iets meer geelgroen.
VRUCHTEN: aan vrouwelijke vormen rood of paarsrood; twee zaden per schijnvrucht.
Deze tweehuizige soort- waarvan in Nederland en andere Europese landen sinds vele jaren alleen
een vrouwelijke kloon in cultuur is - is voldoende winterhard. Ook in strenge winters is er weinig
schade, hoewel afdekken tegen directe bestraling door de zon nuttig is. P. nivalis is namelijk de
meest winterharde van alle Podocarpus-soorten en de boven bedoelde kloon (zie onder 'Rockery
Gem') wordt in Nederland op bescheiden schaal gekweekt.
In de inleiding is al vermeld, dat nu ook een mannelijke plant- die voor de bestuiving noodzakelijk is
- beschikbaar zal komen, waardoor de sierwaarde van de in Nederland algemeen voorkomende
kloon, P. nivalis 'Rockery Gem' zeker groter zal worden. De rode schijnvruchten contrasteren zeer
mooi met het frisgroene loof. De mannelijke bloeiwijzen zijn geelgroen en vaak zeer opvallend (zie
kleurenfoto's).
In "The Plantfmder" (1991/92 edition) zijn vermeld en worden te koop aangeboden door County
Park Nursery, Hornchurch, Essex, Engeland de volgende selecties van P. nivalis: 'Clarence' (mnl),
'Green Queen' (vrl), 'Little Lady' (vrl), 'Otari' (mnl), 'Park Cover' (?) en 'Princess' (vrl).
De soort P. nivalis en de daartoe behorende cultivars kunnen vrij gemakkelijk door stekken worden
vermeerderd.
Podocarpus nivalis 'Bronze' (Hillier's Nurs., Winchester, Engeland, 1971)
syn. Podocarpus nivalis 'Aureus'
GROEIWIJZE: vrijwel gelijk aan die van de soort, maar kleiner.
NAALDEN: gelijk aan die van de soort, koperkleurig, vooral in de winter.
VRUCHTEN: onbekend (ook is niet bekend of deze cultivar vrouwelijk of mannelijk is).
Over de winterhardheid van 'Bronze' is in Nederland nog niets bekend, daar deze vorm hier pas
korte tijd in cultuur is.
Via Hillier's Nurseries werd deze cultivar als P . nivalis 'Aureus' in 1971 geïntroduceerd. Deze
Latijnse naam is ontoelaatbaar volgens de "Internationale Code voor Gekweekte Planten". H.J.
Welch stelde de naam 'Bronze' voor in zijn boek "Manual of Dwarf Conifers" (1979).
Deze Engelse cultivar is een aardige aanwinst in het sortiment. Of de plant hierin een plaats zal
krijgen, zal vooral afhangen van de winterhardheid.
Podocarpus nivalis 'jack's Pass' (Campana Nurseries, Nieuw-Zeeland, circa 1970)
GROEIWIJZE: opgaande struik, vermoedelijk hoger dan 1 m.
NAALDEN: vrijwel gelijk aan die van de soort, iets langer en smaller.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Hoewel er nog te weinig ervaring met de cultivar 'Jack's Pass' is opgedaan, is de winterhardheid
vermoedelijk wel voldoende.
Deze aardige cultivar is geselecteerd door de Campana Nurseries en genoemd naar de bergpas op het
zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, waar de plant in de natuur werd ontdekt en waarvan vermeerderingsmateriaal werd verzameld.
Podocarpus nivalis 'Kralingen' (J.R.P. van Hoey Smith, Rotterdam, 1991)
GROEIWIJZE: brede en dichte struik met spreidende takken, 60-80 cm hoog.
NAALDEN: gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: rood, talrijk.
Naast de vrouwelijke kloon (P. nivalis 'Rockery Gem'), die al jaren in Nederland in cultuur is, werd
uit de 14 zaailingen in Arboretum "Trompenburg" nog een tweede, rijk vruchten dragende cultivar
geselecteerd, die onder de naam 'Kralingen' zal worden verspreid. De winterhard is goed, voor
zover dit tot nu toe kon worden nagegaan.
58

Voor de vruchtzetting is het van belang, dat bij deze nieuwe cultivar én bij de oude vrouwelijke kloon
een mannelijk exemplaar wordt geplant.
Podocarpus nivalis 'Rockery Gem' (nieuwe naam, 1991)
syn. Podocarpus nivalis (van vele Europese kwekerijen)
GROEIWIJZE: lage, spreidende struik tot maximaal 100 cm hoog, vaak veel breder, de bodem goed
bedekkend.
NAALDEN: dicht bijeen, vlezig, niet prikkend, 1-1.5 cm lang en ongeveer 2 mm breed, lichtgroen, 's
winters enigszins geelgroen.
VRUCHTEN: rood; twee zaden per schijnvrucht.
Dit is de bekende, goed tot redelijk winterharde, vrouwelijke kloon van Podocarpus nivalis, die al
vele jaren- zonder nadere aanduiding- in cultuur is. Nu er een nieuwe vrouwelijke plant is benaamd
en zal worden verspreid (zie onder 'Kralingen'), tegelijk met een mannelijk individu voor de
bestuiving (zie onder 'Trompenburg'), is het een goede zaak de oude, bekende kloon van een
cultivarnaam te voorzien. In deze publikatie wordt hiervoor de naam 'Rockery Gem' voorgesteld.
Podocarpus nivalis 'Trompenburg' (J.R.P. van Hoey Smith, Rotterdam, 1991)
GROEIWIJZE: brede en dichte struik met spreidende takken, 60-80 cm hoog.
NAALDEN: gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: geen (mannelijk).
Zoals al in de inleiding werd vermeld, is - uit in het wild verzameld zaad - ook een mannelijke plant
in Arboretum "Trompenburg" geselecteerd. Deze zal onder de cultivarnaam 'Trompenburg' in de
handel worden gebracht. De winterhardheid van de nieuwe plant is bevredigend voor zover dit tot nu
toe kan worden beoordeeld. De mannelijke 'Trompenburg' is bedoeld als bestuiver voor vrouwelijke
vormen van Podocarpus nivalis.
Podocarpus spinulosus - Australië (Victoria en New South Wales), 1810
GROEIWIJZE: dicht vertakte, op Taxus gelijkende struik, circa 1-1.5 m hoog.
NAALDEN: kort, zittend en spiraalsgewijs gedraaid, niet prikkend, 2-4 cm lang, 2.2.5 mm breed,
donkergroen.
VRUCHTEN: donkerpaars (eenhuizig?).
Door de matige winterhardheid van deze soort is bescherming tegen zon en wind gedurende koude
perioden noodzakelijk.
Podocarpus spinulosus is een aardige - op een Taxus gelijkende - struik, die in Nederland
onvoldoende winterhard is en daarom alleen voor coniferenliefhebbers als een interessante soort
wordt aanbevolen.
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