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SALIX AURITA
(nieuwe cultivars)

In 1980 werd van een aantal Nederlandse kwekerijen het Sa/ix-sortiment bijeengebracht en
opgeplant op een proefveld te Zundert. Dit proefveld ressorteert onder de in Horst gevestigde
Proeftuin voor Noord-Brabant en Limburg.
Het doel van het bijeenbrengen en opplanten van deze wilgen was in eerste instantie het controleren
van de benaming. Er heerste nogal veel verwarring in een aantal in Nederland gekweekte wilgen 2) .
In het najaar van 1985 kon al van vrijwel alle opgeplante wilgen de juiste naam aan de inzenders
worden meegedeeld. Anders was het gesteld met Salix aurita (Geoorde wilg); hiervan bleken zeer
veel typen in cultuur te zijn. Er zit in de diverse typen een tamelijk groot verschil in groeiwijze,
bladvorm, bladgrootte, bladkleur, grootte van de steunblaadjes en er zijn zowel mannelijke als
vrouwelijke exemplaren op de kwekerijen aanwezig.
Uit deze grote mengeling van typen (sommige bleken zelfs hybriden te zijn!) werd in het voorjaar
van 1986 vanvijf van de beste klonen winterstek gemaakt, dat voor twee jaar werd uitgestoken. Bij
de beoordeling in 1985 was het al min of meer duidelijk geworden, welke tweé van de vijf (een
mannelijke en een vrouwelijke kloon) de b.este zouden zijn om er verder van te kweken. Na twee
jaar observeren werd proefondervindelijk bevestigd dat alleen deze twee, opgaand groeiende
klonen, voor benaming en verdere vetsprèiding in aanmerking kwamen. Alle andere zouden
zonder enig bezwaar uit de cultuur kunn:eri verdwijnen.
De twee geselecteerde, uitstekende typen zullen nu op grote schaal worden vermeerderd en in het
najaar van 1988 via het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop worden verspreid. Zij
kregen de namen Salix aurita 'April King' en 'April Queen', respectievelijk voor de mannelijke en
de vrouwelijke kloon. Hier volgt een beschrijving van de soort:

Salix aurita L. - Europa, West- en Noord-Azië
breed spreidend, doch meestal breed opgaand, tot 2(-3) m hoog, tamelijk fijn en
doorgaans sterk vertakt.
TWIJGEN: aanvankelijk behaard, later kaal, zwak glanzend roodbruin tot zwartbruin, soms iets
berijpt.
BLADEREN: 2-5(-6) cm lang, 1.5-3 cm breed, omgekeerd eirond tot omgekeerd langwerpig, met
plotseling toegespitste, vaak naar beneden gekromde top, ruw (rugose), bovenzijde dof donkergroen, onderzijde grijsviltig behaard, rand onregelmatig gezaagd, iets gegolfd; bladsteel 4-10
mm lang; steunblaadjes onregelmatig oor- of niervormig, groot, soms vrij klein.
BLOEMEN: in zittende tot zeer kort gesteelde katjes; mannelijke katjes eivormig, 1-2 cm lang,
vrouwelijke katjes langwerpig eivormig, 1-3 cm lang.
BLOEITIJD: (maart-)april, vóór de bladontwikkeling.
GROEIWIJZE:

Deze zeer variabele soort groeit in weiden en als onderbegroeüng in lichte bossen, meestal op
vochtige, min of meer zure plaatsen, zeer dikwijls op verveende gronden. De plant komt voor in
het laagland tot op zeeniveau en tot aan de boomgrens in het hooggebergte.
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Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Het onderzoek werd vanuit Boskoop begeleid en uitgevoerd door Ing. G. Fongens en H. J . van de Laar (Proefstation,
Boskoop), resp . Waddinxveen en Boskoop, Ir. A. J. H . Rulkens, Wageningen, H. J. M. van de Sande (Consulentschap voor de Tuinbouw, Tilburg), Zundert, in samenwerking met de proefveldhouder J. de Beer, Wernhout.
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Salix aurita wordt in Nederland op allerlei plaatsen aangeplant. Het is sterk aan te bevelen de
struiken van tijd tot tijd flink terug te snoeien.

Hieronder volgt een beschrijving van de twee bovengenoemde, nieuwe selecties:

Salix aurita 'April King' (nieuwe naam) - zie foto blz. 38
GROEIWIJZE: hoog opgaande, sterk vertakte struik.
TWIJGEN: zeer donker bruinrood tot bruinzwart; knoppen

in het najaar vrij groot, geel-rood
(opvallend).
BLADEREN: tamelijk smal omgekeerd eirond, 3-5 cm lang, 1.5-2.5 cm breed, groen, vrij ruw, rand
getand en gegolfd, onderzijde blauwachtig grijs, behaard; steunblaadjes vrij groot.
BLOEMEN: als die van de soort (mannelijke katjes).
BLOEITIJD: april (soms al eind maart).

'April King' is een mannelijke selectie met een prima, opgaande groei en mooie, groene bladeren.
De mannelijke katjes zijn mooier dan de vrouwelijke van 'April Queen'.

Salix aurita 'April Queen' (nieuwe naam) - zie foto blz. 40
GROEIWIJZE: zeer hoog opgaande, vrij sterk vertakte struik.
TWIJGEN: zeer donker bruinrood tot bruinzwart; knoppen in het

najaar klein, geel-rood (weinig
opvallend).
/
BLADEREN: breed omgekeerd eirond, 2-4 cm lang, 1.5-3 cm breed, donkergroen, zeer ruw, rand
getand en gegolfd, onderzijde blauwachtig grijs, behaard; steunblaadjes vrij groot.
BLOEMEN: als die van de soort (vrouwelijke katjes).
BLOEITIJD: april (soms al eind maart).

Deze vrouwelijke selectie heeft een zeer goede, opgaande habitus en mooie, donkergroene
bladeren. De vrouwelijke katjes zijn minder aantrekkelijk dan de mannelijke van 'April King',
waarop zich later in het bloeistadium massa's gele meeldraden ontwikkelen.

SUMMARY
After assessing many different types ofSalix aurita, grown in the Netherlands, a good male and a
female clone have been selected. Both c/ones have strong, upright branches and dark green, more
or less rugose leaves. The narnes 'April King' and 'April Queen', have been given respectively to
the male and the female clone. They wil/ be distributed by the Boskoop Research Station in 1988.
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Salix aurita 'April Queen'
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