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SIERAPPELS
KEURINGSRAPPORT
''TECHNISCHE KEURINGSCOMMISSIE- HOUTIGE SIERGEWASSEN''
VAN DE N.A .K.B.

In Dendroflora Nr. 1, 1964 verscheen van de hand van Herman 1. Grootendorst een rapport
over de keuring van Malus. Het hieraan voorafgaande eerste keuringsrapport werd gepubliceerd in "De Boomkwekerij" van 16 en 30 januari 1948.
Het derde rapport is een verslag van de keuring van het huidige sortiment. Een aantal nog te
keuren cultuurvariëteiten is opgeplant in de sortimentstuin van het Proefstation voor de
Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop, in het Arboretum Belmonte te'Wageningen,
in de tuinen van de N.A.K.B . te Zeewolde en in het Goffertpark te Nijmegen. Een en ander
is het gevolg van het voortdurend in beweging zijnde sortiment.
O.O . Wijnands van de Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwhogeschool te Wageningen publiceerde in "Groen", Nr. 10 (1979), pp . 403-409 een artikel, getiteld: "De
systematiek van het geslacht Malus". Dit artikel is gepubliceerd naar aanleiding van een
voordracht, die hij hield op de Dendrologendag van 5 oktober 1978 te Wageningen.
Het geslacht Malus telt ongeveer 30 soorten en heeft in het wild een zeer grote verspreiding
op het Noordelijk Halfrond. In het sortiment sierappels zit vooral veel bloed van (Oost-)
Aziatische vertegenwoordigers.
Sierappels behoren tot de fraaiste sierbomen. Aan slechts weinig houtige gewassen is tijdens
het groeiseizoen zoveel te beleven . De bloeitijd varieert van jaar tot jaar en van cultivar tot
cultivar, afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het aanplanten van een gevarieerd
sortiment kan een aaneengesloten bloeitijd van circa 4-6 weken worden verwezenlijkt. De
sierwaarde van Malus begint al wanneer de boom in knop komt. De knoppen zijn vaak heel
anders gekleurd dan de open bloemen (bijvoorbeeld Malusfloribunda heeft rode knoppen
en vrijwel witte bloemen) .
In de zomer bezitten de meeste sierappels groene bladeren, maar van diverse Malus-cultivars
is het blad roodbruin en zeer attractief, zeker in de eerste maand van de groei. Malus
tschonoskii heeft grijzig blad dat- in tegenstelling tot dat van de meeste andere sierappelsin de herfst tot oranje en soms purperbrons en geel verkleurt. De vruchten van diverse
cultivars zijn van een opvallende sierwaarde. Zijn de appeltjes groter dan 20 mm, dan wordt
het gebruik in het openbaar groen afgeraden in verband met de mogelijke vernielingen door
het publiek. De kleur van de vruchten loopt uiteen van helder rood tot purper, van helder
geel tot oranje met daartussen allerlei tinten.
Van sommige cultivars zijn de appeltjes in augustus al op kleur, van andere in september of
pas in oktober. Soms blijven de vruchten voor een deel aan de boom hangen, terwijl het blad
al is gevallen. Voor het merendeel zijn het bomen van 4-6 m hoog; sommige kunnen 10-12 m
hoog worden, terwijl andere in wezen kleine struiken blijven, die echter met behulp van een
virusvrije tussenstam tot een kroonboompje kunnen worden gevormd. De meeste bomen
vormen een min of meer ronde kroon, maar zuilen, treurvormen of opgaand spreidende
kronen komen ook voor.
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Slechts enkele sierappels zijn niet gevoelig voor typisch bij Malus voorkomende ziekten als
schurft veroorzaakt door Venturia inaequalis en meeldauw door Podosphaera /eucotricha.
Door klimaatverschillen hebben sommige appels in het ene gebied veel minder te lijden van
een bepaalde ziekte dan in het andere, waardoor ze in andere landen zeer goed kunnen
voldoen. Vandaar dat sommige- voor gebruik in ons land beslist af te raden cultivars -toch
een waardering hebben gekregen; dit vooral met het oog op de export. Bij de beoordeling
van de gevoeligheid werd daarom geen gebruik gemaakt van Amerikaanse of Duitse
gegevens, maar uitsluitend van waarnemingen hier te lande verricht.
De bomen kunnen mogelijk ook worden aangetast door luizen en spintmijten. Muizen doen
zich 's winters soms tegoed aan de wortels, terwijl hazen en konijnen tijdens een vorstperiode de bast van de bomen kunnen aanvreten.
Ofschoon er vele zeer mooie Ma/us-soorten zijn en verscheidene, vroeger uit Japan geïmporteerde hybriden nog steeds tot de beste sierappels kunnen worden gerekend, zijn toch
voornamelijk de in Engeland, Amerika en Nederland gewonnen hybriden de belangrijkste
cultivars van het nu aanbevolen sortiment.
De ontwikkeling hiervan in de loop van de jaren zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
waardevolle introductie van een purperbladige en paarsbloeiende Malus. De Oostenrijkse
botanicus J. Niedzwetzky vond deze Malus in Turkestan. G. Dieck in Zöschen, Duitsland,
verkreeg hiervan zaden en selecteerde hieruit een plant die hij Malus niedzwetzkyana
noemde. Later werd deze plant als een variëteit of als een cultivar van Malus pumi/a
opgevat, terwijl deze purperbladige appel thans Malus sieversii 'Niedzwetzkyana' moet
heten. Door kruisingen met deze cultivar werd de eerste paarsrose, later rode kleur in onze
sierappels gebracht. Opmerkelijk is, dat bij de hieruit gewonnen hybriden niet alleen de
bloemen en bladeren donker zijn gekleurd, maar dat ook het hout, bij doorsnijden, min of
meer purper is.

Ook moet een groep sierappels worden genoemd, die voornamelijk voor de sierlijke vruchten wordt gekweekt. In Engeland worden ze "Crabs"
genoemd. Ze hebben vrijwel steeds witte of appelbloesemkleurige bloemen. Het zijn
meestal selecties of hybriden van Malus prunifolia, Malus sieversii en Malus x zumi.
Oudere aanwinsten uit Engeland, onder andere' John Downie', hebben het bezwaar dat de
vruchten te vroeg afvallen, meestal vóór 1 oktober. Nieuwere aanwinsten, voornamelijk
zaailingen van Malus x zumi en Malus toringa behouden hun vruchten tot diep in november, onder andere 'Golden Hornet' en 'Gorgeous' en 'Professor Sprenger' zelfs tot
Kerstmis.
GROOTVRUCHTIGE '' CRABS''.

Tenslotte is er nog een groep Malus, afgeleid van in Amerika inheemse soorten, die veellater
bloeien dan de meeste andere en bovendien heerlijk geuren, namelijk Malus ioensis, Malus
coronaria en Malus angustifolia. Deze groenbladige soorten bloeien pas in juni; ze zijn
meest eenkleurig rose en hangen aan lange stelen, zoals de bloemen van sierkersen. In
Nederland zijn ze weinig verspreid, daar ze pas op latere leeftijd bloeien. Bovendien had de
oudste cultivar, de zogenaamde Bechtel Crab (M. ioensis 'Plena') veel van ziekte te lijden.
Latere aanwinsten, waaronder 'Charlottae' zijn geschikt voor export naar landen met
warme zomers.

AANBEVOLEN SORTIMENT
Waardering(Va/uation): ***
**

*

s
Indeling van het sortiment in enkele belangrijke groepen:
SCHEIDECKERI- GROEP. In 1888 introduceerde de Duitse kweker Späth een door Scheidecker
te München gewonnen hybride tussen Malus floribunda en M. prunifolia. Deze hybride
kreeg de naam Malus x scheideckeri. Enkele positief gewaardeerde cultivars die tot deze
groep behoren zijn: 'Exzellenz Thiel' en 'Hillieri'. Mogelijk behoort hiertoe ook de treurvorm 'Red Jade'.
PURPUREA-GROEP. Omstreeks 1900 won Barbier in Frankrijk Malus xpurpurea, een hybride van Malus x atrosanguinea en Malus sieversii 'Niedzwetzkyana'; later ontstonden de
Engelse 'Eleyi' en 'Aldenhamensis'. 'Neville Copeman' is een zaailing van 'Eleyi'. Deze
groep met purper- tot bronskleurige bladeren en roodachtige bloemen wordt de Purpureagroep genoemd.
ROSYBLOOM-GROEP. Miss lsabella Preston, verbonden aan de Central ExperimentalFarm
in Ottawa, Canada, kruiste omstreeks 1920 de bijzonder winterharde Malus baccata met M.
sieversii 'Niedzwetzkyana'. De hybriden hiervan werden onder de verzamelnaam Rosybloom-sierappels verspreid. Nu worden ook cultivars uit de tweede en derde generatie van
deze kruising uit Morden, Canada (onder andere 'Almey') en de hybriden van Hansen,
North Dakota, U .S.A. ('Hopa') hieronder gerangschikt. Andere cultivars zijn: 'Makamik',
'Radiant', 'Red Splendor' en 'Royalty'. Ze worden ook wel tot M. x adstringens gerekend.
Het zijn meestal paarsrose tot paarsrood bloeiende cultivars, die bijzonder winterhard zijn.
De Ma/us-specialist Arie F. den Boer uit Des Moines, lowa, U.S.A. zaaide veel van 'Hopa'.
Uit zaailingen van 'Eleyi' verkreeg hij een groep sierappels met zeer grote, opvallend donker
purperkleurige bladeren en roodachtige bloemen, maar deze groeien dwars, dat wil zeggen
de zijtakken staan bijna horizontaal. Een goede struik of stamboom is hiervan moeilijk te
kweken. Bovendien zijn ze zeer vatbaar voor schurft.

S.G.A. Doorenbos kruiste de donkerrode 'Lemoinei' met de rijk
bloeiende Malus toringa en verkreeg in de tweede en derde generatie cultivars als 'Profusion' en de zeer mooie 'Liset' . Deze groep wordt Moerlandsii-groep genoemd.
MOERLANDSII-GROEP.
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0

/
uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (for special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)

Bloeitijd (Flowering time): vroeg (early) == vóór 30 april (before 30 April)
midden (midseason) == 1-10 mei (1-10 May)
laat (late) == 10-20 mei (10-20 May)
zeer laat (very late) == na 20 mei (after 20 May)

**Malus 'Adams' (Adams Nursery Co, Westfield, Mass., U.S.A., vóór 1952)
GROEIWIJZE:

boom of struik (5-6 m), ronde of min of meer vaasvormige, dicht vertakte

kroon.
BLADEREN: lichtgroen,
BLOEMEN: enkel, groot

bronskleurig bruinrood uitlopend, glanzend, 5-7.5 cm lang.
(4-5 cm), helder roserood, in knop karmijnrood, talrijk;
bloeitijd vroeg tot midden.
VRUCHTEN: rond, iets puntig toelopend (17-25 mm), vrij hard, karmijnrood met rode
blos, midden augustus tot half december.
ZIEKTEGEVOELIG HElD: nagenoeg schurftvrij.
Deze roserode sierappel is als vervanger voor de zeer schurftgevoelige 'Hopa' aan te
bevelen. De groei van 'Adams' is matig.
s Malus 'Aldenhamensis' (V. Gibbs, Elstree, Herts, Engeland, 1922)
syn. Malus xpurpurea 'Aldenhamensis'
GROEIWIJZE:

struik of kleine boom (3-4.5 m), losse, breed uitstaande kroon.

BLADEREN: eerst purperkleurig, daarna bronsbruin.
BLOEMEN: meest enkel, iets half gevuld, 5-10 bloemblaadjes

(4-4.5 cm), purperrood,
ook in knop; bloeitijd vroeg tot midden, vaak nabloei in september-oktober.
VRUCHTEN: afgeplat (15-20 mm), dof bruinpurper, zonder sierwaarde.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: SChurftgevoelig.
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Deze Malus wordt in het buitenland veel aangeplant. De boom is geschikt voor kleine
en middelgrote tuinen en parken. Op jonge leeftijd groeit 'Aldenhamensis' zeer sterk.
Deze cultivar wordt ook als bestuiver voor fruitbomen gebruikt.
'Aldenhamensis' is een toevalszaailing van M. xpurpurea. Hij moet niet worden
verward met 'Aldenham Purple', een cultivar met paarse bloemen en 6 cm grote
vruchten.

Deze treurvorm (prieelsierappel) bloeit rondom even gelijkmatig, ook op licht beschaduwde plaatsen. De boom dient hoog (2.2 m) te worden geënt op een virusvrije
onderstam.
Malus baccata 'Gracilis' is geschikt voor tuin en park.
* l\1alus baccata 'Street Parade' (T. van den Oever B.V., Haaren, Nederland, 1982)
GROE IWIJ ZE:

* Malus 'Almey' (Dom. Exp. Station, Morden, Manitoba, Canada, 1945)
opgaande stevige boom (4-6 m) met ronde kroon.
BLADEREN: purperkleurig, later bronsgroen.
BLOEMEN: enkel, groot (4-4.5 cm), licht (lila-)rood met witte ster in het midden;
bloeitijd vroeg tot midden.
VRUCHTEN : rond (18-20 mm), rood, september-oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : zeer schurftgevoelig in Nederland.
GROEIWIJZE:

'Almey' bloeit als 'Hopa' maar is helderder rood. De boom wordt vanwege zijn
uitzonderlijke winterhardheid veel naar streken met strenge winters geëxporteerd,
onder andere naar Canada. Hij stamt uit de tweede of derde generatie van de "Rosybloom''-Crabs.
* Malus x atrosanguinea (L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1905)
(Malus hallia na x M . toringo)
syn. Malus jloribunda atrosanguinea (1898)
struik of kleine boom (3-4 m), ronde tot paddestoelvormige kroon,
overhangende takken.
BLADEREN : glimmend groen, gedeeltelijk drielobbig (goed kenmerk).
BLOEMEN: enkel (3-5 cm), lichtrose, goed op kleur blijvend, in knop karmijnrose;
bloeitijd vroeg tot midden, twee weken vóór 'Hillieri'.
VRUCHTEN: klein (8-10 mm), groengeel met rode blos, vroeg afvallend.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig SChurftgevoeJig.
GROEIWIJZE :

Deze sierappel bloeit minder rijk dan Malus jloribunda, maar heeft donkerder bloemen. Ook in groeiwijze lijken deze op elkaar. Het verdient aanbeveling om bij de
opkweek als hoogstam van een virusvrije tussenstam gebruik te maken. De boom kan
goed worden aangeplant in tuinen, parken en brede groenstroken.

knop spits, zalmrose, talrij k;
bloeitijd midden.
VRUCHTEN : klein (1 .5 cm), vrij hard, glimmend paarsrood , vanaf half augustus tot
begin september.
Z IE KTEGEVOELIG HElD: SChurft- en meeldauwvrij.
De moederboom, een zaailing van Malus baccata, staat in het Arboretum " Hemelrijk"
(van de familie De Beider) te Essen, België. De vorm is beter dan die van de oude M .
baccata 'Columnaris'; ook bloeit hij rijker. De boom is vanwege zijn habitus en kleine
vruchten geschikt om aan te planten in openbaar groen en kleine tuinen.
'Street Parade' werd vóór 1982 verspreid onder de naam M . baccata 'Pyramidalis
Grandiflora'.
*Malus 'Butterball' (Univ. of Washington, U.S.A., 1961)
kleine boom (4-5 m), brede kroon, takken veel afstaand, iets hangend.
stomp toelopend, iets viltig.
/
met rose zweem, in knop opvallend rose; bloeitijd
midden tot laat.
VR UC HTEN : rond (20-25 mm), geel (kleur als 'Golden Delicious' ) opvallend glanzend,
aan korte steel.
ZIE KTEG E VOELI G HEID : vrijwel schurftvrij, geen meeldauw.

G ROEIWIJZE :

BLADEREN: lichtgroen, breed,
BLOEMEN: enkel (3-4 cm), wit

In tegenstelling tot de vruchten van Malus ' Golden Hornet ' vallen deze wanneer ze
overrijp zijn. Vanwege de grote vruchten is de boom minder geschikt voor het gebruik
als straatbeplanting. Op een zwakkere onderstam zal, zo is de verwachting, de boom
beter voldoen dan op een sterkere. Op zaailingen geënt heeft deze sierappel last van
beurtjaren in bloei en dus in vruchtdracht.
Malus 'Butterball' is een zaailing van M. x zumi 'Calocarpa' .
s* Malus 'Cheal's Weeping' (J. Cheal & Sons, Engeland, circa 1950)
syn. Malus 'Cheal's Scarlet Weeping'

Malus baccata- N.O .-Azië tot Z .W .-China, ingev. 1784
GROEIWIJZE: kleine tot matig kleine boom, ronde kroon.
BLADEREN: glanzend lichtgroen, eivormig toegespitst.
BLOEMEN: klein, roomwit, geurend; bloeitijd midden tot
VRUC HTEN: klein (10 mm), rood of geel met rode wang.

matig hoge boom (6 m), smal eivormige kroon .

BLADE REN: groen, bij het uitlopen licht groen.
BLOEMEN: enkel (4-5 cm), zuiver wit, niet smettend,

laat.

Malus baccata wordt weinig soortecht aangetroffen. Wat onder deze naam wordt
geteeld is meestal Malus 'Red Siberian', een cultivar van M. x robusta (=Malus
baccata x M . prunijolia).
s***Malus baccata 'Gracilis' (Arnold Arb., Jamaica Plain, Mass. , U.S.A., 1924)
hangend; takken dun.
BLADEREN: glimmend groen, vrij klein, smal, scherp gepunt.
BLOEMEN: enkel (3-3 .5 cm), wit, petalen stervormig gerangschikt, in knop lichtrose,
talrijk; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: rond (10-13 mm), vrij hard, roomgeel met oranje blos, laat rijpend, aan
de boom blijvend tot eind oktober begin november.
ZIEKTEGEVOELIG HElD: schurft- en meeldauwvrij.

GROEIWIJZE : treurvorm, stevige takken.
BLADEREN: purperkleurig brons.
BLOEMEN : enkel, groot, licht(lila-)rood; bloeitijd midden.
V R UCHTE N: vrijwel rond (20 mm), donkerrood, niet talrijk.
ZIEKTEGEVOELIGHEID:

SChurftgevoeJig.

Wanneer deze treurvorm onder wordt geënt, groeit deze toch uit tot een goede half- of
hoogstam.
s Malus coronaria 'Charlottae' (Arnold Arb ., Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1920)

GROEIWIJZE:
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GROEIWIJZE: kleine boom, tamelijk brede kroon.
BLADE REN: groen, tamelijk groot, herfstkleur oranjerood .
BLOEMEN: gevuld (3-4 cm), lichtrose naar zalmkleurig verbloeiend,

welriekend;

bloeitijd zeer laat (na de andere sierappels).
VRUCHTEN: groen (20-30 mm), zonder sierwaarde.
ZIEKTEGEVOELIGHEI D : weinig SChurftgevoeJig.
4J

Deze aparte, welriekende en zeer laat bloeiende sierappel met halfgevulde bloemen is
zeer aantrekkelijk onder speciale omstandigheden in tuin en park. Jammer genoeg
bloeit hij pas op oudere leeftijd.
De boom werd in de Verenigde Staten in het wild gevonden ( 1902) door E . de Wolf en
werd genoemd naar zijn vrouw Charlotte M. de Wolf.

* Malus

'Eleyi' (C. Eley, East Bergholt, Suff. , Engeland, 1920)
syn. Malus xpurpurea 'Eleyi'
Malus' Jay Darling'

GROEIWIJZE:

kleine boom (4.5-6 m), ongeveer bolvormig, van boven afgeplat, dicht

vertakt.
groot, glimmend, eerst purper, daarna bronskleurig.
enkel (3-3.5 cm), helder wijnrood, zeer talrijk; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: eivormig (15 x 25mm) tot kogelrond (18-20 mm), dieprood, aan lange
stelen, tot oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: in Nederland zeer schurftgevoelig; laat daardoor het blad snel
vallen.
BLADEREN:
BLOEMEN :

Deze cultivar wordt in het buitenland zeer veel gevraagd. Het is een typisch exportprodukt.
***Malus floribunda -

Japanse cultuurvorm, ingev. 1862 - foto blz. 52

tamelijk kleine boom (4.5-6 m), dicht, bol- tot schermvormige kroon met
afhangende takken.
BLADEREN: frisgroen, elliptisch (4-9 cm), aan de top soms iets gelobd .
BLOEMEN: enkel, open (3-3.5 cm), lichtrose, naar witrose verbloeiend, in knop opvallend kersrood, uitzonderlijk talrijk; bloeitijd vroeg tot midden.
VRUCHTEN: klein (12-13 mm), eerst geelgroen daarna met iets rode blos, tot begin
november.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: SChurftvrij.
GROEIWIJZE:

De dicht vertakte boom is tijdens de bloei geheel overdekt met bloemen. Het is een zeer
oude, uit Ja pan afkomstige sierappeL Men vermoedt dat het een hybride is van M.
toringo, mogelijk gekruist met M . baccata of met M. prunifolia en die aldaar niet in het
wild bekend is. De boom voldoet zeer goed in grotere tuinen en parken en is daarom
veel gevraagd in binnen- en buitenland .

Malus floribunda atrosanguinea - zie Malus x atrosanguinea
*Malus 'Golden Hornet' (J. Waterer & Sons, Bagshot, Surrey, Engeland, 1949)
syn. Malus x zumi 'Golden Hornet'
kleine boom, stevig opgaand, kroon eivormig.
groen, niet glimmend, smaller dan die van 'Butterball'.
BLOEMEN: (3.5-4 cm), licht rosewit, in knop rose; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: vrij groot (22-25 mm), rond, diepgeel, in trossen van 3-4 bijeen, van
september tot eind november.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: iets SChurftgevoelig.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

De gele appeltjes blijven - evenals de rode vruchten van 'Gorgeous'- bijzonder lang aan
de boom hangen. Ze zijn relatief vrij groot, maar waarschijnlijk net niet groot genoeg
om voor de jeugd aantrekkelijk te zijn. Een bezwaar is verder, dat de appeltjes de gehele
winter rot aan de boom blijven hangen. Daarentegen zijn de half rotte vruchten voor de
vogels een geliefd voedsel en dat is weer een pluspunt.
Malus 'Golden Hornet' is geschikt om te worden geplant in tuinen, parken en groenstroken.
Deze Engelse aanwinst is een zaailing van Malus x zumi 'Calocarpa'. De boom werd
door de R.H.S. in Engeland met een Getuigschrift van Verdienste bekroond.
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1. Malus floribunda
2. Malus floribunda
3. Malus 'Adams'

3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus

x micromalus
'Liset'
toringo
'Butterball
'Gorgeous'
'Van Eseltine'

6
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* Malus 'Gorgeous' (H.R. Wright , Auckland, Nieuw-Zeeland, 1925)
(Malus toringa x M. halliana)
stevig opgaand, dichte ronde kroon.
groen, aan de bovenzijde iets glimmend.
BLOEM EN : enkel (4 cm), wit, in knop dieprose; bloeitijd midden tot laat.
VR U CHTEN: rond (20-25 mm), glimmend rood, niet hangend, tot eind november aan
de boom blijvend.
ZI E KT EGEVOE LIGH E ID: vrijwel schurftvrij .
GROEI W IJZE:
BLADEREN:

De boom bloeit mooi en de vruchtdracht is zeer opvallend, maar de tamelijk grote
appeltjes zijn waarschijnlijk iets te groot, om deze cultivar aan te planten in straten .
Voor tuinen en parken is de boom zeer geschikt.

s* Malus halliana 'Parkmanii' (Hall & Parkman, U.S.A ., 1861)
struik of kleine boom (3-4.5 m), ronde, open kroon.
bronsgroen, glanzend, dik leerachtig, betrekkelijk klein.
BLOEMEN : halfgevuld (3-3.5 cm), diepro se, in knop roserood , in hangende trossen;
bloeitijd laat, 2.5-3 weken lang.
VRUCHTEN: rond tot bijna rond (15 mm), rood, niet opvallend en niet talrijk.
Z IE KTE GEVOELIGHEID: SChurftgevoelig.

GROE IWIJZE:
BLADEREN:

I.
2.
3.
4.

Malus
Malus
Malus
Malus

x micromalus
'Red Sentinel'
'Professor Sprenger'
'John Downie'

Door het vrij kleine blad krijgt de kroon een aparte structuur. De boom is bijzonder
door de late en lange bloeitijd van de halfgevulde bloemen. Deze /Malus kan als
hoogstam (2.2 m) worden gekweekt door gebruik te maken van een virusvrije tussenstam. De boom kan ook goed in bloei worden getrokken.
De soort M . halliana werd rond 1860 uit Japan in Amerika ingevoerd, maar deze is in
Japan niet als zodanig in het wild bekend.

2
4
3

s Malus 'Hillieri' (Hillier & Sons, Winchester, Engeland, 1928)
struik (4. 5-6 m) met ronde, enigszins hangende kroon, hout dun en slap.
groen.
BLOEM EN : enkel (3 cm), soms met iets meer bloemblaadjes, ro se, in knop rood , talrijk,
in trossen van 5-8; bloeitijd laat.
VRUCHTEN: rond (10-12 mm), geel met rood, vallen vroeg af óf worden bruin en
blijven aan de boom hangen.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Schurftgevoelig.
GROE IWIJZE:
BLADE REN:

De cultivar 'Hillieri' wordt thans meestal gebruikt om te forceren (te trekken) in plaats
van de zeer schurftgevoelige Malus x scheideckeri. Vrijwel zeker is deze laatste ook
niet meer in cultuur.
Er dient te worden vermeld dat ' Hillieri' ook als bestuiver in de fruitteelt wordt
gebruikt.
*Malus 'Hopa' (N. E . Hansen, Brookings, S. Dakota, U .S.A. , 1920)
(Malus baccata x M. sieversii 'Niedzwetskyana')

stevige boom (4-5 m), spreidende takken.
licht purperkleurig, later bijna groen.
BLOE MEN: enkel (3-3.5 cm), donker lilarose of licht lilarood; bloeitijd vroeg.
VRUCHTEN: matig groot (18-20 mm), helder rood, van begin september tot begin
oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : in Nederland zeer schurftgevoelig.

GROEIWIJZE :
BLADE REN:

De kleur van de vruchten is helder rood, in tegenstelling tot de meeste donkerbloemige
sierappels, waarvan de vruchten veelal donkerpurper zijn .
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'Hopa' wordt vooral geteeld om de goede groei en de uitzonderlijke winterhardheid,
hetgeen van belang is voor de export. In verband met de gevoeligheid voor schurft
verliest de boom in Nederland snel zijn blad.
De nieuwere' Adams' is mogelijk te verkiezen boven de zeer schurftgevoelige 'Hopa'.

Malus 'Jay Dading' - zie Malus 'Eieyi'
**Malus 'John Downie' (E. Holmes, Lichfield, Engeland, 1885)

forse, opgaande boom (4-5 m).
diepgroen, glimmend.
BLOEMEN: enkel (4 cm), wit met een vleugje rose, in knop iets rose; bloeitijd midden tot
laat.
VRUCHTEN: tamelijk groot, ovoid (25-30 mm), helder oranjerood met gele ondergrond, talrijk, van begin september tot begin oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: matig schurftgevoe!ig.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Vanwege de grote vruchten is deze cultivar niet geschikt voor straatbeplanting. De
boom is bijzonder winterhard en wordt daarom veel geëxporteerd.
*** Malus 'Liset' (S.G.A. Doorenbos, Den Haag, Nederland, 1952)
syn. Malus x moerlandsii 'Liset'
GROEIWIJZE: kleine boom (4.5-6 m), compact, ronde kroon.
BLADEREN: purperkleurig, glimmend (ouder blad ook donker

gekleurd).
BLOEMEN: enkel (3-4 cm), purperrood, niet verkleurend, in knop rood, talrijk, niet
gehinderd door het blad: bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: klein (12-15 mm), talrijk, glimmend donkerpurper, tot eind oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: matig schurftgevoe!ig.
In de stam van Malus 'Liset' kunnen in strenge winters vorstscheuren ontstaan, die in
de zomer meestal weer overgroeien. Het is een van de meest aanbevelenswaardige,
roodbloeiende sierappels met purperkleurige bladeren.
De vrij kleine boom kan uitstekend worden aangeplant in openbaar groen en in tuinen.
Malus 'Liset' is een zaailing van M. 'Profusion' en werd al vóór 1938 gewonnen. In
1952 werd deze cultivar benaamd en verspreid.
* * Malus 'Makamik' (Dom. Exp. Station, Morden, Manitoba, Canada, 1933)
(Malus baccata x M. sieversii 'Niedzwetzkyana')
GROEIWIJZE: boom (4.5 m) met ronde kroon.
BLADEREN: aanvankelijk purperkleurig rood,

later donkergroen.
enkel (4.5-5 cm), donker lilarose met kleine witte ster in het midden,
verbloeit naar lichtrose (iets lichter dan 'Hopa'), maar groter; bloeitijd vroeg.
VRUCHTEN: matig groot (20-24 mm), helder rood, decoratief, september-oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: weinig schurftgevoe!ig.

Het verdient aanbeveling deze Malus als treurboom te toetsen.
Dr. Kar! Sax heeft deze cultivar genoemd naar de dochter van Prof. Charles S. Sargent,
de eerste directeur van het Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Massachusetts, U.S.A.
*Malus x micromalus- Japan, ingev. vóór 1856
(Malus baccata x M. spectabilis)
syn. Malus 'Kaido'
GROEIWIJZE: kleine boom (4-5 m), dicht, opgaand,
BLADEREN: groen, elliptisch, regelmatig getand.

sterk vertakt.

enkel (2.5-3 cm), bolstaand, buitenzijde rose, binnenzijde witrose, niet
verblekend, talrijk, in viltig behaarde tuilen; bloeitijd vroeg.
VRUCHTEN: iets geribd (12-15 mm), geel, 4 per tros, vroeg afvallend.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO : weinig schurftgevoelig.
BLOEMEN :

Malus x micromalus is aantrekkelijk door zijn rijke en vroege bloei. Deze hybride zou
volgens Makino oorspronkelijk uit China afkomstig zijn. De boom werd al vóór 1856
door Von Siebold vanuit Japan ingevoerd.
Malus x moerlandsii 'Liset' -zie Malus 'Liset'
Malus x moerlandsii 'Profusion' - zie Malus 'Profusion'
/

*Malus 'Neville Copeman' {T.N.S. Copeman, Roydon Hall, Engeland, vóór 1953)

tamelijk hoge boom (4-5 m), opgaand, later brede kroon.
uitlopen purperkleurig bronsbruin.
purper-lilarose, vaalpaars verbloeiend, in knop rood,
talrijk; bloeitijd vroeg tot midden.
VRUCHTEN: groot (30-35 mm), paarsrood op gele ondergrond (soms iets oranje
genuanceerd), vaak bedekt met een waslaag.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: weinig schurftgevoe!ig.
GROEIWIJZE:

BLADEREN: groen, bij het
BLOEMEN: enkel (2.5 cm),

Door de zeer grote, sterk opvallende vruchten is deze sierappel minder geschikt voor
aanplant als straat boom. In de particuliere tuin van enig formaat is 'Neville Copeman'
een opvallend mooie boom.
De uit Engeland afkomstige 'Neville Copeman' is een zaailing van de oude cultivar
'Eleyi'.

BLOEMEN:

Deze Malus is uitzonderlijk winterhard en wordt daarom veel geëxporteerd. De boom
groeit snel in het eerste jaar (2 m).

*** Malus 'Professor Sprenger' (S.G.A. Doorenbos, Den Haag, Nederland vóór 1952)
syn. Malus x zumi 'Professor Sprenger'
GROEIWIJZE:

VRUCHTEN:

s* Malus 'Mary Potter' (Arnold Arb., Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1947)
(Malus atrosanguinea x M. toringa 'Rosea')
GROEIWIJZE: lage, brede
BLADEREN: groen.

struik (3 m) met overhangende takken.

enkel (3-3.5 cm), wit, in knop rose (minder rose dan 'Butterball'), zeer
talrijk; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: klein (10-12 mm), dieprood, talrijk, tot in november.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: schurftgevoe!ig.
BLOEMEN:
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boom (5-6 m), breed piramidaal.

BLADEREN: dofgroen met diep ingezonken nerven, herfstkleur goudgeel.
BLOEMEN: enkel (3 cm), zuiver wit, in knop rose, zeer talrijk; bloeitijd midden tot

laat.
ovoid {15-18 mm), in september oranjegeel, later dieporanje, tot decem-

ber.
ZIEKTEGEVOELIG HElD:

schurft- en meeldauwvrij.

Deze boom is zeer waardevol door de rijke bloei, maar vooral omdat de appeltjes klein
genoeg zijn, om door de jeugd niet te worden geplukt, terwijl ze bovendien lang aan de
boom blijven.
'Professo'r Sprenger' is een toevallige zaailing door Doorenbos gevonden in de tuinen
van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. De boom voldoet
zeer goed in openbaar groen en in tuinen.
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* Malus 'Profusion' (S.G .A . Doorenbos, Den Haag, Nederland, 1946)
(Malus toringa x M. 'Lemoinei')
syn. Malus x moerlandsii 'Pro fusion'
GROEIWIJZE: forse boom (5-6 m), opgaand, later eivormige kroon.
BLADEREN: purperkleurig brons, later donkergroen met rode nerven, onderkant iets
viltig, aan jonge scheuten soms drielobbig (goed kenmerk) .
BLOEMEN: enkel (4 cm), donkerrood, tot paarsrood verbloeiend, zeer talrijk, in
trossen van 5(-7); bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: klein (10-12 mm), donkerpurper, in oktober robijnrood.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: in Nederland schurftgevoelig.

*Malus 'Red Splendor' (Bergeson Nursery, Fertile, Minn., U.S.A., 1948)

Ondanks de schurftgevoeligheid wordt de boom veel geëxporteerd. In Nederland wordt
thans meer de voorkeur aan de cultivar 'Rudolph' gegeven.
De bloemen van 'Profusion' zijn als die van 'Liset' maar verkleuren meer.

GROEIWIJZE: boom met opgaande, dicht vertakte, spreidende kroon en afhangende
takken .
BLADEREN: donker roodachtig groen met opvallend rode nerven, herfstkleur
roodachtig purper.
BLOEMEN: enkel (2.5 cm), karmijn tot zacht rose, vaalrose verbloeiend, in knop
karmijnrood; bloeitijd laat.
VRUCHTEN: langwerpig (15-17 mm), licht roo d, in trossen van 3-4.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: weinig schurftgevoelig.

Malus xpurpurea 'Aldenhamensis' - zie Malus 'Aidenhamensis'

De boom is als zaailing ontdekt in een rij Malus 'Red Silver'. Hij is zeer geschikt voor
aanplant in openbaar groen en in tuinen .

Malus xpurpurea 'Eleyi' - zie Malus 'Eieyi'
**Malus 'Radiant' (Univ. of Minnesota, St. Paul, Minn., U.S.A., 1958)

GROEIWIJZE: boom (4.5-6 m), breed opgaand.
BLADEREN: donker bronsrood, later groen.
BLOEMEN: enkel (2.5 cm), roserood, opvallend gele meeldraden, in knop dieprood,
talrijk; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: rozebottelvormig (10-12 x 18 mm), kersrood, tot half oktober aan de
boom blijvend.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: vrijwel schurftvrij, nagenoeg geen meeldauw.
Deze rijk bloeiende zaailing van Malus 'Hopa' houdt goed zijn blad en kan uitstekend
worden aangeplant in openbaar groen en in tuinen.
'Radiant' werd al rond 1940 geselecteerd door Dr. L.E. Longley van de Universiteit te
Minnesota.
s** Malus 'Red Jade' (Brooklyn, Botanie Garden, N .Y. , U .S .A ., 1953)
GROEIWIJZE: treurvorm met dunne, afhangende takken.
BLADEREN : helder groen, spits .
BLOEMEN: enkel (4-5 cm), wit met een vleugje rose, in knop zalmrose; bloeitijd vroeg
tot midden.
VRUCHTEN: ovoid (ovaal) (10 x 15 mm lang), glanzend rood , tot in de winter aan de
boom blijvend.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: nauwelijks tot niet schurftgevoelig.
De takken van deze zaailing van Malus 'Exzellenz Thiel' -die al in 1935 werd geselecteerd - hangen slap naar beneden. De bloemen steken goed af tegen het blad. De
vruchten blijven tot laat in de winter aan de boom en worden dan gaarne door de vogels
gegeten .
*** Malus 'Red Sentinel' (Nieuw-Zeeland, vóór 1959)
GROEIWIJZE: boom met opgaande, eivormige kroon.
BLADEREN: helder groen, ovaal.
BLOEMEN: enkel (3 cm), wit, in knop lichtrose; blpeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: rond (18-20(-25) mm), helder glimmend rood, in trossen van 5-6, aan de
boom blijvend tot december (-januari).
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: schurftvrij.
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De boom heeft enige sierwaarde tijdens de bloei, maar de drie waardesterren zijn
gegeven voor de zeer fraaie, rode vruchten. Deze zijn tamelijk groot. Daarom wordt
aanplant in straten niet aanbevolen. De boom is evenwel zeer geschikt voor tuinen .

s* Malus 'Royal Beauty' (U.S.A., vóór 1980)
GROEIWIJZE: treurvorm, tamelijk dunne, breed afhangende, donkere takken.
BLADEREN: bronskleurig bruinrood.
BLOEMEN: enkel (3-3.5 cm), paarsrood, knoppen donkerrood, 5(-7) bijeen; bloeitijd
midden tot laat.
vRUCHTEN: rond (5-10 mm), kersrood, weinig talrijk.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Schurftvrij.
Een uit Amerika afkomstige, nieuwe treurvorm die resistent is tegen schurft.
s* Malus 'Royalty' (W. L. Kerr, Sutherland, Sask., Canada, 1962)
GROEIWIJZE: boom (3-4 m) , compact.
BLADEREN: donker roodbruin, glanzend, lang aan de boom blijvend (vandaar waardering s).
BLOEMEN: enkel (4.5-5 cm), karmozijnrood, knoppen dof zwartachtig rood; bloeitijd
vroeg tot midden.
VRUCHTEN: langwerpig (15 mm), donkerrood, niet opvallend.
ZIEKTEGEVOELIG HEID: weinig schurftgevoelig.
Bij jonge bomen vallen de bloemen nog niet op, later wel. 'Royalty' wordt voornamelijk aangeplant, omdat het rode blad tot laat in de herfst zeer goed op kleur blijft. De
groei van deze cultivar is matig.
De boom past goed in openbaar groen en in tuinen. Is ook geschikt als straatboom en
houdt het goed uit in verhardingen. Hij is verkregen uit zaailingen, waarbij naar alle
waarschijnlijkheid 'Rudolph' de bestuiver was.
**Malus 'Rudolph' (F.L. Skinner, Dropmore, Manitoba, Canada, 1954)

GROEIWIJZE: opgaande boom.
BLADEREN: diep bronsrood, later donker bronsgroen (tot diep in de herfst).
BLOEMEN: enkel (4.5 cm), roserood, in knop opvallend karmijnrood, talrijk; bloeitijd midden.
VRUCHTEN : enigszins langwerpig (15 x 18 mm), oranjegeel, talrijk, lang aan de
boom blijvend.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: weinig Schurftgevoelig.
De vruchten van deze uitzonderlijk winterharde sierappel zijn niet te groot. Daarom
kan 'Rudolph' met succes worden aangeplant als straatboom en in tuinen en parken.

Malus sargentii - zie Malus toringo var. sargentii
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Malus sargentii 'Rosea' - zie Malus toringo 'Rosea'
Malus sieboldii - zie Malus toringo

* Malus 'Snowcloud' (Princeton, Nurseries, Princeton, New Jersey, U.S.A ., vóór 1978)
(Malus 'Almey' x M. 'Katherine')
GROEIWIJZE: opgaande struik tot kleine boom.
BLADEREN: bronskleurig, later donkergroen.

half gevuld tot gevuld (4 cm), zuiver wit, in knop Iichtrose, talrijk, vóór
en tiJdens de bladontwikkeling; bloeitijd midden tot Iaat (3 weken).
VRUCHTEN: slechts enkele, geelachtig, snel door vogels opgegeten.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: schurftgevoelig.

De metamorfose van de rode knoppen naar de met rosewitte bloemen overdekte takken
is verrassend.
Voor het opkweken tot hoogstam wordt een virusvrije tussenstam aanbevolen.
De cultivar 'Rosea' werd geselecteerd in het Arnold Arboretum uit een groep zaailingen, ontvangen in 1921 van het Parks System, Roehester, N. Y. en later door genoemd
arboretum geïntroduceerd.

* Malus toringo var. sargentii - Japan, Kurillen, ingev. 1892
syn. Malus sargentii

BLoEr:-:EN:

De struik is door zijn vele zuiver witte bloemen geschikt om in tuinen en parken te
worden aangeplant. De bloei duurt zeer lang.
Voor het opkweken tot een boom dient een tussenstam te worden gebruikt.

* Malus 'Teobel' (G . Arends, Opheusden, Nederland, 1984)
GROEIWIJZE: opgaande
BLADEREN : groen.

Struik .

voor driekwart gevuld (3 cm), zuiver wit, geel hart, in knop bolvormig wit
met iets rose, talrij k; bloeitijd midden.
'
VRUCHTEN: weinig, zeer klein en onopvallend, iets gelig.
Z I EKTEGEVOELIGHEID: schurftvrij .
BLOEMEN:

De nieuwe Malus 'Teobel' is gevonden als zaailing tegenover het Belmonte Arboretum
te Wageningen. De struik is geschikt voor aanplant in tuinen en in parken.

**Malus toringo - Japan, Korea, ingevoerd 1845 (Nederland)
syn. Malus sieboldii

lage struik (2 m), breder dan hoog, takken horizontaal, gedoomd.
groen, aan langloten meestal drielob big, herfstkleur oranjegeel; steunblaadjes behaard
BLOEMEN: enkel (2-2.5 cm), roomwit, in knop iets rose getint, welriekend; bloeitijd
midden tot laat.
VRUCHTEN: zeer klein (6-8 mm), lang gesteeld, donkerrood, september-half oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig SChurftgevoelig.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Deze sierappel - waarvan de rijpe vruchten graag door vogels worden gegeten- vormt
zaad zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden, een eigenschap die apomixis
wordt genoemd. Hierdoor zijn de nakomelingen identiek aan de moeder en zijn ze te
beschouwen als een kloon.
Sommige door zaad vermeerderde Malus toringa var. sargentii ontwikkelen zich wel
variabel in vergelijking met vegetatief vermeerderde bomen. Deze zaden zijn kennelijk
via de "normale" weg, dat wil zeggen via bevruchting gevormd.
Als hoogstam voldoet deze sierappel goed. Er moet dan gebruik worden gemaakt van
een virusvrije tussenstam.
In plaats van de hier genoemde sierappel wordt in de handel vrijwel steeds de beter
groeiende Malus toringa 'Rosea' aangeboden.

*Malus trilobata- Oost-Balkan, West Turkije, ingev. 1868
syn. Eriolobus trilobatus
piramidaal opgaand (6(-8) m).
glanzend donkergroen, drielobbig (de lobben gelobd en scherp getand),
herfstkleur geel met rood .
BLOEMEN: enkel (2.5-3.5 cm), wit met viltig behaarde kelk, in tuilen van 6-8; bloeitijd
zeer laat (midden juni).
vRUCHTEN: rond-ovoid (12-16 mm), geel met rood.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: schurftvrij.

(5-6(-10) m), breed opgaand met iets overhangende takken.
BLADEREN : glimmend groen (5-7 cm), later aan langloten groter en meestal 3(-5)spletig, herfstkleur geel.
BLOE~EN: enkel (2 ..5 cm), wit, in knop roserood getint, talrijk, iets minder rijk dan M.
flonbunda maar Iets meer roserood; bloeitijd midden tot laat.
VRUCHTEN: rond (8-10 rum), geel tot oranjegeel (of rood), tot eind oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: schurftvrij.

GROEIWIJZE:

Deze sierappel vormt vaak op apomictische wijze zaad en kan daarom ook door zaaien
worden vermeerderd. Toch vindt er soms wel bevruchting plaats, gezien het feit dat
Malus t.oringo nogal w~t variatie vertoo~t in. ?e her en der aangeplante zaailingen.
Vegetatieve vermeerdenng van een moOie, riJk bloeiende kloon is daarom aan te
bevelen. Een goede boomvorm voor straten, lanen en parken (prachtige exemplaren
staan in 's-Hertogenbosch), zou met * * * kunnen worden gewaardeerd.

Deze kleine boom kan goed worden aangeplant in openbaar groen en in tuinen. De
herfstkleur van deze zeldzame soort is bijzonder mooi.
In verband met de trage groei wordt het gebruik van een virusvrije tussenstam aanbevolen.

GROEIWIJZE: ~oom

BLADEREN:

s Malus tschonoskii GROEIWIJZE:

*Malus toringo 'Rosea' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A.)
syn. Malus sargentii 'Rosea'
G ROE IWIJ ZE :

iets hoger dan de soort, takken min of meer afstaand.

BL.-:DER~N: iets lichter groen dan die van de soort, aan langloten drielobbig, enigszins

dieper mgesneden.
BL~EMEN: enkel (2.5-3.5 cm), wit, bloembodem rose, in knop roserood; bloeitijd

midden tot laat.
VRUCHTEN: ovo id (8-9 mm), glanzend rood ,
Z IEKTEGE VOELIGHEID : weinig SChurftgevoelig.
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3-4 per tros, september-oktober.

Japan, ingev. 1892

boom (10(-15) m), breed piramidaal; winterknoppen groot, glanzend

bruinrood .
blauwachtig groen, onderkant witwollig behaard, ruw, zwak gelobd,
herfstkleur purperkleurig roodoranje tot geel.
BLOEMEN: enkel (4 cm), wit (petalen smal met een gele band), gele meeldraden,
duidelij k zichtbare stamper, geurend; bloeitijd midden.
VRUCHTEN: weinig (25 mm), geelbruin.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: schurftvrij.
BLADE R E N:

De bloemen en vruchten van Malus tschonoskii vallen weinig op tussen het grijze blad.
Het kan een grote boom worden. In de Botanische Tuin te Keulen staat een exemplaar
van 15 m hoog.
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Malus tschonoskii wordt speciaal geteeld om zijn slanke vorm en het grijzige blad - dat
in de herfst fraai verkleurt- voor openbaar groen en tuinen . De boom is zeer moeilijk te
vermeerderen, omdat de verenigbaarheid met de gebruikelijke onderstammen slecht is.

***Malus 'Van Eseltine' (N.Y. Agr. Exp. Station, Geneva, N .Y., U.S.A., 1941)

(Malus arnoldiana x M. spectabilis)
BLOEIWIJZE: smal, later breed zuilvormig.
BLADEREN: groen, als van M. spectabilis.
BLOEMEN: gevuld, 15 bloemblaadjes (3.5-4 cm), bolvormig, buitenzijde rose met
donkere schakeringen, binnenzijde wit, in knop rood, talrijk; bloeitijd vroeg tot
midden (-laat).
VRUCHTEN: niet opvallend (15-18 mm), geelgroen met iets bruinrood.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig SChurftgevoelig.
Deze cultivar is zeer opvallend vanwege zijn vorm en bijzonder fraaie bloei. 'Van
Eseltine' zou veel meer moeten worden geplant in tuinen en in openbaar groen. De
tamelijk smal opgaande groeiwijze is iets heel aparts in het Malus-sortiment. De boom
gedijt het beste op een enigszins beschutte standplaats. De grote bladeren zijn tamelijk
windgevoelig. Foto blz. 62.

VERGELIJKING VAN DE KEURINGEN IN 1964 EN 1984
Hieronder worden de resultaten van de keuringen.weergegeven, ~oals die zijn ~epubli.ceer?
in Dendraflora Nr. 1 (1964), ten opzichte van die van de keunngen gepubliceerd lil dit
nummer van Dendroflora.
Terwijl in 1964 van een aantal Malus de sierwaarde van zowel de bloemen als van de
vruchten werd bepaald, is in het nieuwe keuringsrapport de algehele waa~de van de boom
weergegeven en dus niet een aparte beoordeling voor de vruchten, zoals lil de kolom van
1964 tussen haakjes is vermeld.
Beoordeling:
1984

*

s

'Aldenhamensis'. In Nederland zeer schurftgevoelig. Wordt in het
buitenland nog steeds gevraagd.

***

*

'Almey'. In Nederland zeer schurftgevoelig .. Wordt i~ het ~uitenland
nog steeds gevraagd, in verband met de UitzonderliJke Wlilterhardheid.

**

*

x atrosanguinea. Er zijn betere sierappels, die bovendien rijker
bloeien, bijv. Malus floribunda.

s*

s*

s*

s

Malus x zumi 'Golden Hornet' - zie Malus 'Golden Hornet'
Malus x zumi 'Professor Sprenger' - zie Malus 'Professor Sprenger'

Malus-soorten en -cultivars met enkele opmerkingen

1964

'Cheal's Weeping'. Des staat voor "treurvorm".

coronaria 'Charlottae'. Heeft als liefhebbersplant waarde, maar
bloeit pas op latere leeftijd .

***

0

'Dorothea'. Is gebleken zeer schurftgevoelig te zijn.

s

0

'Echtermeyer' . Er zijn betere treurvormen beschikbaar, bijv . 'Red
Jade'.

**

*

'Eleyi'. In Nederland zeer schurftgevoelig. Wordt in het buitenland
nog steeds gevraagd.

***

***

jloribunda. Is zeer waardevol gebleven voor de aanplant in tuinen en
parken.

*
(* *)

*

'Golden Hornet'. Deze cultivar heeft een hoge sierwaarde, maar het
bezwaar kan zijn dat de vruchten rot aan de boom blijven hangen.

*
(* *)

*

'Gorgeous'. De vruchten zijn te groot om de boom aan te planten in
het stedelijk groen. Geschikt voor grote tuinen .

s*

halliana 'Parkmanii'. De boom is bijzonder door de late en lange

0

bloeitijd van de half gevulde bloemen.

Ma lus tl oribunda
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*

s

'Hillieri'. Behoudt nog enige waarde als trekheester (vandaar s).

**

*

'Hopa'. In Nederland zeer schurftgevoelig. Nog waarde als exportprodukt in verband met de uitzonderlijke vorstresistentie.

*

**

'John Downie'. Bijzonder winterharde cultivar. Zeer geschikt voor
particuliere tuinen. De vruchten zijn te groot om de boom aan te
planten in het stedelijk groen.
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1964

1984

**

0

'Lemoinei' . Is te gevoelig voor schurft en bloeit onregelmatig. Een
goede vervanger is bijv. 'Liset' .

***

***

'Liset' . Deze blijft een van de allermooiste roodbloeiende cultivars. Is
zeer geschikt voor allerlei standplaatsen.

*

0

x magdeburgensis. Is waarschijnlijk geheel uit de cultuur verdwenen.

**

**

'Makamik'. Is nog steeds een van de betere cultivars met bovendien
een prima winterhardheid.

s*

s*

'Mary Potter'. Zeer rijk bloeiende, matig hoge struik met een uitbundige vruchtdracht. Schurftgevoelig .

s*

*

x micromalus. De s stond voor de zeer vroege bloei.

0

'Prince Georges'. Bloeit pas op latere leeftijd. Bovendien is het Nederlandse klimaat niet erg gunstig (te koud).

*

***

'Professor Sprenger'. Is niet schurftgevoelig en de appeltjes blijven
zeer lang aan de boom.

**

*

'Profusion'. In Nederland zeer gevoelig voor schurft. Wordt in het
buitenland nog steeds gevraagd. De boom bloeit rijk.

s

o

'Red Siberian'. Om de vruchten is 'Gorgeous' te verkiezen.

*

o

'Red Silver'. De cultivar 'Liset' is veel beter.

s*

s*

**

toringo. Een goede boom met een fraaie herfstkleur en massa's gele
vruchtjes.

**

*

toringa var. sargentii. De beter bekende M. toringa 'Rosea' groeit
beter en is meer uniform.

***

***

'Van Eseltine' . Door de opgaande habitus en de mooie bloemen is de
boom zeer decoratief. Heeft daarom zijn waarde behouden.

*

o

'Wintergold'. Zou voor de vruchten die tot laat in de winter aan de
boom blijven waarde hebben, maar deze cultivar is helaas zeer
gevoelig voor schurft.

*

o

x zumi 'Calocarpa'. De vruchten blijven lang aan de boom. Deze
cultivar is bovendien schurftvrij, maar wordt niet meer gevraagd.

(* *)

(* *)

AANBEVOLEN SIERAPPELS

Malus-soorten en -cultivars met enkele opmerkingen (vervolg)

* x micromalus

** 'Adams'
s 'Aldenhamensis'
* 'Almey'
* x atrosanguinea
s*** baccata 'Gracilis'
* baccata 'Street Parade'
* 'Butterball'
s* 'Cheal's Weeping'
s coronaria 'Charlottae'
* 'Eleyi'
* * * floribunda
* 'Golden Hornet'
* 'Gorgeous'
s* halliana 'Parkmanii'
s 'Hillieri'
* 'Hopa'
* * 'J ohn Downie'
*** 'Liset'
** 'Makamik'
s* 'Mary Potter'

*
* **
*
**
s**
***
*
s*
s*
**
*
*

**
*
*

*
s
***

'Neville Copeman'
'Professor Sprenger'
'Profusion'
'Radiant'
'Red Jade'
'Red Sentinel'
'Red Splendor'
'Royal Beauty'
'Royalty'
'Rudolph'
'Snowcloud'
'Teobel'
toringa
toringa 'Rosea'
toringa var. sargentii
trilobata
tschonoskii
'Van Eseltine'

NIET AANBEVOLEN SIERAPPELS
o 'Dorothea'
o 'Echtermeyer'
o 'Lemoinei'

o x magdeburgensis
o 'Prince Georges'
o 'Red Siberian'

o 'Red Silver'
o 'Wintergold'
o x zumi 'Calocarpa'

De volgende sierappels werden al in Dendraflora Nr. 1 (1964) niet meer aanbevolen :
o 'Aldenham Purple'
o 'Amisk'
o x arnoldiana
o 'Arrow'
o 'Bob White'
o 'Cheal's Crimson'
o coronaria
'Nieuwlandiana'
o 'Cowichan'
o 'Crimson Brilliant'
o 'Dartmouth'
o 'Edith'
o 'Eleyi Compacta'
o 'Elise Rathke'
o 'Evelyn'
o 'Exzellenz Thiel'
o 'Flame'
o 'Flamingo'
o 'Gloriosa'
o 'Golden Gem'
o 'Gwendolyn'

o x hartwigii
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

'Helen'
'Henrietta Crosby'
hupehensis
hupehensis 'Rosea'
ioensis 'Plena'
'lrene'
'Jadwiga'
'Joan'
'Kingsmere'
'Kobendza'
'Kola'
'Lady Northcliffe'
'Marshall Oyama'
'Montreal Beauty'
'Nicoline'
'Nipissing'
'Oporto'
'Peachblow'
'Purple Wave'
'Redflesh'

o
o
o
o

'Red Tip'
'Rinkii'
'Rosseau'
'Schafer'
o x scheideckeri
o 'Scugog'
o sieversii
'Niedzwetzkyana'
o 'Simcoe'
o 'Sissipuk'
o speetabi/is
o spettabi/is 'Riversii'
o --'Strathmore'
o 'Sundog'
o 'Timiskaming'
o 'Tomiko'
o 'Veitch's Scarlet'
o 'Wabiscaw'
o 'Wierdak'
o 'Wisley Crab'
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NIET GEKEURDE SIERAPPELS
De onderstaande - sinds enige tijd in Nederland aanwezige - sierappels konden nog niet
worden gekeurd. Zij staan ter beoordeling op diverse plaatsen uitgeplant. Over een aantal
jaren zal hierover een keuringsverslag worden gepubliceerd.
'AMERICAN BEAUTY' (U.S.A., vóór 1978)
Krachtig groeiende boom of hoge struik; bladeren bruinrood, later bronsgroen; bloemen bijna gevuld, rood;
vruchten zeer weinig.
Zou een schurftresistente cultivar zijn. De winner is onbekend.
'ARCT IC DAwN' (Canada Dept. of Agric., Beaverlodge, Alberta, Canada, 1952)
Opgaande boom met overhangende takken; bloemen enkel (2 cm), in knop rose, later wit met iets rose, gefranst;
vruchten klein (12 mm), purperrood, tot in de winter aan de boom blijvend.
Bijzonder winterharde cultivar. Het in Nederland geteelde materiaal lijkt op 'Eleyi' en staat onder de naam
'Arve Dawn', hetgeen vermoedelijk onjuist is .

'KELSEY' (vóór 1978)
.
Hoge struik of kleine boom; bloemen half gevuld (5 cm), paarsrood, midden; vruchten onbekend.
Lijkt een aardige cultivar. De herkomst ts onbekend.
'LESLIE' (Northwest Nursery Co., Valley City, N. Dakota, U .S.A., 1945)
.
.
Opgaande boom met afstaande takken; blad_eren purperrood, later bronsk!~ung_; blo~men enkel, dt~p purperrood, later bleekrose, midden; vruchten klem (10-15 mm), donkerrood . Ltjkt mets biJzonders te ZIJn.
'MIYAMA' (Japan, VÓÓr 1979)
.. .
.
Boom met brede, opgaande groeiwijze; bladeren zacht gnJz~g groen; bloemen :~kei (3 -4 cm)_, m knop vleeskleurig rose, later roomwit, zeer talrijk, midden; vruchten klem , do?kerrood, btJzond~r t~lnJk . ,
In 1979 werd deze sierappel uit Japan geïmporteerd als Malus tonngo (M. sLeboldLi) Mtyama . Er bleken twee
verschillende typen door elkaar voor te komen : één met vruchten van 12-16 mm en één met vruchten van 9-12 mm .
De eerste lijkt de meest waardevolle.
'RED JEWEL' (Amfac Cole Nurs. Co., Painesville, Ohio, U .S.A . 1975)
.
..
.
Boom of hoge struik met horizontaal afstaande takken; bladeren_ donkergroen; bloemen wtt, talnJk , mtdden;
vruchten klein (15 mm), helder rood, zeer lang aan de boom bhJvend . U.S . Plant Patent 3267.

'BARBARA ANN' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass, U.S.A., 1966)
Boom of hoge struik; bladeren donker bronsrood, later bronsgroen; bloemen half gevuld, in knop donkerrood,
later paarsrood, midden; vruchten onbekend.
Deze cultivar verliest in het najaar al vroeg het blad.

'RoYAL RusY ' (R.C. Simpson, Vincennes, Indiana, l] .S.A., 1971)
.
.
Boom met opgaande, enigszins spreidende_groe_twtJze; bladeren bronskleung, later donkergroen, ?lanzend,
bloemen gevuld (4-5 cm), donkerrood, talnJk, mtdden; vruchten klem (10 mm), donkerrood, zeer wetmg. U.S .
Plant Patent 3052.

'BLANCHE AMEs' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1947)
Opgaande, sierlijke boom; bloemen half gevuld (3.5 cm), rose, van binnen wit; vruchten zeer klein (8 -10 mm),
geel, vroeg afvallend.
Deze sierappel zou ongevoelig zijn voor schurft. Lijkt op 'Almey' en is mogelijk beter.

'SELKIRK' (Canada Dept. of Agric., Morden, Manitoba, Canada, 1963)
Krachtig opgaande boom met ronde kroon; . blader~n donker bronsrood, later donkergroen; bloemen enkel,
groot, in knop paarsrood, paarsrose verbloetend, mtdden; vruchten matig groot (16-20 mm), scharlakenrood,
vroeg rijpend .

'BEHRENS' (vÓÓr 1980)
Boom met gedrongen, ronde kroon; bloemen in knop rood, later roserood, talrijk, laat; vruchten geel met
oranje blos.
Aardige cultivar met mooie bloemen. De herkomst is onbekend.

'SNOWDRtFT' (Amfac Cole Nurs. Co ., Painesville, Ohio, U .S.A ., 1965)
.
.
Boom met tamelijk compacte kroon; bladeren groen, glanzend; bloemen zachtrose mknop, later helder wtt,
talrijk, midden; vruchten klein (10 mm), oranjerood, glanzend, lang aan de boom bhjvend.
Zou een aanbevelenswaardige cultivar zijn.

'CASHMERE' (V. Gibbs, Elstree, Herts, Engeland, vóór 1916)
Kleine boom of hoge struik; bladeren groen, soms zwak gelobd; bloemen zeer lichtrose; vruchten geel, talrijk.
Is waarschijnlijk een selectie van Malus x sublobata en bekend als de "Yellow Autumn Crab".

'SPARKLER' (U .S.A ., vóór 1978)
.
Boom met min of meer horizontale vertakking; bladeren bronskleung, later donkergroen; bloemen helder rose,
midden tot laat; vruchten klein, donkerrood .

'CENTURIAN' (R.C. Simpson, Vincennes, Indiana, U.S .A ., 1981)
Zuilvormig opgaande boom; bladeren donkergroen, glanzend; bloemen in knop rood, later roserood; vruchten
klein, kersrood, glimmend.
Zeer gezonde cultivar; bloeit al op jeugdige leeftijd.

'THUNDERCHILD' (P. Wright, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, vóór 1977)
.
Matig hoge boom; bladeren bronskleurig rood, later zeer donker bronsgroen; bloemen enkel, m knop paarsrood, later paarsrose, midden; vruchten mattg groot (20 mm), purperrood.
..
.
Deze cultivar wordt tamelijk vroeg kaal. Schijnt in Canada een zeer waardevolle, btJzonde_r vorstresistente
sierappel te zijn. Zou aldaar een verbetering zijn van 'Royalty', vooral ook vanwege de momere bloemkleur.

'CoRALBURsT' (Amfac Cole Nurs. Co., Painesville, Ohio, U.S.A ., 1973)
Matig hoge boom met gedrongen kroon; bladeren donkergroen, glanzend; bloemen gevuld (5 cm), in knop
koraalrood, later rose, midden; vruchten onbekend (vermoedelijk geen). U.S. Plant Patent 2983.
'CRITTENDEN' (vóór 1978)
Kleine, gedrongen groeiende boom; bloemen zeer lichtrose; vruchten helder rood, in zware trossen, zeer lang aan
de boom blijvend .
De herkomst van deze sierappel is onbekend.
'EvERESTE' (vóór 1980)
Grote, piramidale boom; bladeren groen, later donkergroen, vaak iets gelobd; bloemen enkel (circa 5 cm), in
knop roserood, later zuiver wit, talrijk, midden; vruchten matig groot (18 -25 mm), oranje tot oranjegeel.
Dit lijkt een waardevolle cultivar. De herkomst is onbekend .
'GoLDFINCH' (Swarthmore College, Swarthmore, Penns ., U.S .A ., circa 1953)
Boom of hoge struik; bladeren fris groen; bloemen enkel, bolvormig, in knop donkerrose, wit verbloeiend,
midden; vruchten klein (12-15 mm).
Deze sierappel is gevoelig voor schurft.
'HENN ING' (Schmidt & Sans Co., Troutdale, Oregon, U.S.A., vóór 1975)
Hoge, opgaande boom met spreidende kroon; bladeren groen, glanzend; bloemen enkel, wit, bijzonder talrijk;
vruchten zeer klein, rood.
Zeer gezonde cultivar.
'HENRY F. DuPoNT' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass ., U.S.A., 1946)
Opgaande boom met afstaande takken; bloemen enkel en half gevuld (4 cm), in knop purperrood, later
purperrose tot lichtpaars; vruchten klein (12-14 mm), bruinachtig rood, tot diep in de herfst aan de boom
blijvend.
'KATHERINE' (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass., U.S.A., 1943)
Kleine boom of hoge, vaasvormige struik; bladeren fris groen; bloemen gevuld, groot, lichtrose, later wit,
talrijk, midden; vruchten zeer klein (8 -10 mm), rood.
Schijnt een zeer mooie sierappel te zijn.
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'VANGUARD' (University of Minnesota, St. Paul, Minn ., U .S.A., 1963)
.
..
Opgaande boom: bladeren donker bronsrood, later b~onskleung groen; bloemen soms tets gevuld, karmiJnrood
in knop, lilarose verbloeiend, midden; vruchten klem (12-16 mm), rood .
'WHJTE ANGEL ' (Beno's Nurs., Youngstown, Ohio, U.S .A., 1962)
.
.
,
Boom met opgaande tot spreidende kroon_; bladeren fris groen, later donkergroen, stevtg (als dte van Gor·
geous'); bloemen enkel, in knop vleeskle~ng rose, later wlt, mtdden; vruchten matig groot (15-18 mm), helder
rood, talrijk. Mooie, nieuwe cultuurvaneteJt.
.
'WH JTE CASCADE' (Amfac Cole Nurs. Co ., Painesville, Ohio, U.S.A ., 1974)
Groeiwijze gespreid met min of meer afhangende takken; bladeren groen, glanzend; bloemen helder wlt, zeer
talrijk, midden; vruchten zeer klein (8 -10 mm), geel. U.S. Plant Patent 3644.
'WHITNEY' (vÓÓr 1869)
.
..
Zuilvormige boom; bladeren donkergroen, dik en stevig; bloemen enkel (5 .5 cm), rosewtt; vruchten biJzonder
groot (50 mm), geel met rode strepen, eetbaar.
.
.
Een zeer oude cultivar. Is geschikt voor dtJkbeplantmg en voor het gebrutk langs landwegen.
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SUMMARY

In Dendraflora No. I (1964), an evaluation report was published on theMalus species and
cultivars suitablefor planting in parks and gardens under Dutch elimalie conditions. In the
twenty years sinee, a great deal has happened nat least of which has been the appearance ofa
number of new cultivars. ft was considered timely therefore to publish a new report
provided by the Selection Cammiltee of the N.A.K.B. (Genera! Netherlands Inspeetion
Service).
A great number of Malus species and cultivars have been evaluated over the last few years,
even sa, there are a good number of cultivars which, jor various reasans the cammiltee was
nat abie to evaluate. ft is intended that these wil! be covered in a future report.
During the evaluation periad, the cammiltee paid particu/ar attention to the susceptibility
of Malus to scab and mildew.
The merit stars(*** excellent, * * very good, * good, s for special purposes and o nat worthy
of cultivation) have been given as usual. In addition, the author has provided a speciallist
camparing the merit stars given in 1964 with those published in the present report.
Foreign readers are reminded that comments and conclusions on performance in this report
are based on plants grown and evaluated in Holland.
The recommended Malus species and cultivars in this report are:

** 'Adams'- tree ar large shrub with a rounded crown, densely branched; leaves light
green, glossy, bronzy-brown when young; flowers bright pinkish-red, crimson in bud,
produced in great abundance; fruits carmine-red.
A good cultivar as a substitute for 'Hopa'. Almast scab resistant.
s 'Aldenhamensis' - smal! tree ar large shrub; leaves purplish, bronzy-brown in autumn;
flowers single ar semi-double, purplish-red; fruits purplish-brown.
Th is cultivar is used as a pollen donor to assist pol/ination in apple orchards. ft is widely
planled in northern countries, because of its winter hardiness. Susceptible to scab.

* 'Almey' - round-headed tree; leaves purplish in spring, bronzy-green later; flowers
single, light red with a white centre; fruits round, red.
A very hardy tree and much exported to northern countries. ft is very susceptible to
scab in the Netherlands.

* x atrosanguinea - smal! tree with mushroom-like head; leaves glossy green, three
la bed (a useful characteristic); flowers carmine-pink in bud, opening light pink; fruits
greenish-yellow, red tinged.
This tree flowers less abundantly than M. floribunda. A fittie susceptible to scab.

s*** baccata 'Gracilis'- weeping tree with rather thin branches; leaves glossy green, rather
smal!; flowers single, light pink in bud, opening white, star-shaped, numerous; fruits
round, creamy-yellow with orange blush, late ripening.
This dome-shaped, weeping crab grows very wel!, even in semi-shade. ft is scab and
mildew resistant.

* baccata 'Street Parade'- smal/ tree with ovoid crown; leaves green; flowers single, pink
in bud, opening pure white, numerous; fruits smal/, glossy, purplish-red.
This new fastigiate cultivar is an impravement on the old Malus baccata 'Columnaris'.
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* 'Bulterball' - smal!, broad-headed tree with slightly drooping branches; leaves light
green; flowers single, striking pink in bud, opening white, pink flushed; fruits round,
yellow, glossy.
When thefruits are over-ripe, they are shed, unlike those of 'Golden Hornet'. Almast
scab free and na mildew.
s* 'Cheal's Weeping'- weeping tree withfirm branches; leaves purplish-bronze; flowers
single, light (lilac-)red; fruits dark red, jew.
Ij this weeping crab is grafted normally (i.e. 15 cm above ground), it wil! produce a
good quality half ar standard tree. Susceptible to scab.
s coronaria 'Charloltae' - smal!, upright growing tree; leaves green, orange-red in
autumn; flowers semi-double, light pink, fading to sa/man, fragrant, very late; fruits
green.
.
Because of the very late semi-double, scented flowers and the colourful leaves m
autumn, this crab is quite altractive. Slightly susceptible to scab.

* 'Eleyi' - smal/, almast round-headed tree, densely branched; leaves glossy, purplish at
first, turning bronze; flowers single, wine-red, abundant; fruit~ ?void, deep r~d.
This tree is very popu/ar inforeign countries. In the Netherlands 1! IS very suscepllble to
scab.

* floribunda - dense, elegant smal! tree with graceful branc~es;

lea~es ?reen, .elliptic;
flowers single, cherry-red in bud, opening light pink, fadmg to pmkish-white, very
abundant; fruits smal/, yellowish-green with a red cheek.
'
During flowering time this tree is completely covered with pinkishflowers. ft is one of
the earliest crabs to flower. Scab resistant.

* 'Golden Hornet' - smal! tree with upright, ovoid crown; leaves green; flowers pink in
bud, turning pinkish-white; fruits fairly smal!, round, bright yellow.
.
The fruits of this crab are fairly smal!; for that reason they are setdom P_ICked by the
pub/ie. Therejore this tree can be recommended for parks and gardens. ft IS almast /ree
from scab.

* 'Gorgeous' - vigorous tree with a dense, globular head; leaves green, slightly glossy;
flowers pink in bud, opening white; fruits round, glossy red.
Beautiful, rich flowering crab. While the fruits are remarkable, they are probably
rather toa large and tempting to give this tree a place in parks. ft is almast free from
scab.
s* halliana 'Parkmanii'- high shrub ar smal/ round-headed tree; leaves smal!, bronzygreen, glossy, leathery; flowers semi-double, pinkish-red, opening deep pink, in pendulous clusters; fruits almast round, red, nat very abundant.
This tree has a remarkable structure with rather smal!, leathery leaves. ft flowers late
and over a very long period. Susceptible to scab.
s 'Hillieri'- round-headed tree with more ar less arching branches; leaves green; flowers
single, sametimes with extra petals, red in bud, opening pink, abundant, late; fruits
yellow and red.
.
.
At the present time, this tree is used jor forcing inslead of Malus x sche1decken.
Susceptible to scab.

* 'Hopa' - tree with wide spreading branches; leaves light purple, turning to almast
green; flowers single, dark purplish-red ar light !i/ac-red; fruits bright red. .
.
The fruits are very colourful unlike those of other darkIlowering crabs. Th1s tree IS
extremely hardy and therefore still much planted in northern countries. Very susceptibie to scab in the Netherlands.
59

* * 'John Downie'- upright growing tree; leaves deep green, glossy; flowers single, white
with a pink tinge; jruits ovoid, fairly large, bright orange-red, abundant.
The fruitsof this crab being large are attractive to children who may be templed to piek
and throw them. Therejore it is not recommended jor planting in pubtic parks.
Moderately susceptible to scab.

* * * 'Liset' - sr:zall tree with dense, rounded head; both young and old leaves purple, glossy;
flowers smgle, red in bud, opening bright purplish-red, numerous; jruits smal/, dark
purple.
During very severe jrost the bark of this cultivar may split, but in summer it wil/
recover. 'Liset' is one of the best red-ilowering omamental crabs with purple leaves.
Moderately susceptible to scab.

** 'Maka_mik' ~ tree ~ith a ~ound crown; leaves purple, turning dark green; flowers single,
dark ltlac-pmk wrth whrte centre, fading to light pink; jruits bright red.
This tree is very jrost resistant and therejore widely used in northern countries. A fittie
susceptible to scab.
s* 'Mary Potter' - braad shrub with arching branches; leaves green; flowers single, pink in
bud, opening white, very abundant; fruits smal/, deep red.
The.Jlowe~s of this shrubby tree are lovely as also are the fruits. With training this
cultrvar mrght also be used as a weeping omamental tree. Susceptible to scab.

* :< micromalus - smal/, densely branched, erect tree; leaves green, elliptic; flowers
srngle, petals outside pink, inside pinkish-white, not fading, numerous; jruits yellow.
Very attractive tree, because of its early and abundant jlower. Slightly susceptible to
scab.

* 'Neville Capeman' - upright growing,

smal/ tree, becoming braader with age; leaves
in spring, green in summer; flowers single, red in bud, opening lilacprnk, fa_drng to_purple, numerous; fruits oblong, pinkish-red on a yellow ground.
The frurts of thrs crab are too large jor it to be planled in parks. Slightly susceptible to
scab.
b~onzy-p~rple

*** 'Professor Sprenger' - braad, pyramidal tree; leaves dull green, golden-yellow in
autumn; flowers single, pink in bud, opening pure white, numerous; jruits aval, deep
orange, remaining until December.
A very floriferous tree with long lasting, nicely coloured, smal/ jruits. ft is very usejul
jor planting in pubtic parks and municipal plantings. Free jrom scab and mildew.

* 'Projusion' - upright growing tree with aval crown; leaves purplish-bronze, changing
todark green; flowers single, deep red, fading to purple-red, jew; fruits smal/, dark
purple.
This crab is widely planled in western countries in spite of it being very susceptible to
scab.

* * :Radiant'- ur:right, broad-headed tree; leaves bronzy-brown; flowers single, deep red
rn bud, openrng cherry-red with remarkably yellow stamens, numerous; jruits ovoid,
oxblood-red.
A .rich ilowering cultivar, usejul jor planting in parks and gardens. A fittie scab, no
mrldew.
s* *
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'~ed ~ade' - smal/, .weepin_g tre~

with thin branches; leaves bright green; flowers single,
prnk m bud, openrng whrte, trnged pink; jruits ovoid, bright red, long /asting.
The bran_ches of 'Red Jade' are.thin and extremely drooping. Thejlowers contrast very
wel/ agarnst the leaves. The brrds leave the fruits until late in the winter.

***'Red Sentinel'- upright tree with ovoid crown; leaves bright green; flowers single, light
pink in bud, opening white; jruits bright shiny red.
An excellent flowering crab with many, fairly large fruits. For that reason it is not
recommended jor planting in pubtic parks. Scab resistant.

* 'Red Splendor' - upright tree

with densely branched, spreading crown; leaves dark
reddish-green, purplish-red in autumn; flowers single, carmine-red in bud, opening
carmine or soft pink, fading to pale pink; fruits oblong, light red.
This tree is very useful for planting in parks and simi/ar pubtic places. ft is lightly
susceptible to scab.

s* 'Royal Beauty'- braad growing, pendulous tree; leaves bronze; flowers red in bud,
opening purplish-red; jruits cherry-red, few.
A new, weeping crab, introduced jrom America. Scab resistant.
s* 'Royalty'- smal/, compact, jast growing tree, leaves dull dark reddish-brown; flowers
single, deep red; jruits oblong, dark red.
On young specimens thejlowers can hardly be seen, on older trees they are obvious. ft is
especially planled jor its attractive, reddish leaves. Slightly susceptible to scab.

* * 'Rudolph' - upright growing tree; leaves bronzy-red, becoming bronzy-green; flowers
single, a striking red in bud, opening rosy-red; fruits slightly oblong, orange-yellow.
An extremely hardy crab. ft is very usefuljor municipal plantings. A fittie susceptible to
/
scab.

* 'Snowcloud'- upright growing bush or smal/ tree; leaves dark green; flowers double,
pink in bud, opening white; jruits jew, yellow.
An American selection which is very attractive because of its many pure white, long
lasting flowers. Susceptible to scab.

* 'Teobel'- upright growing shrub; leaves green; flowers a/most double, rosy-white in
bud, opening clear white with yellow centre; jruits jew, yellowish.
A seedling, jound at Wageningen and useful jor planting in parks and gardens. Scab
resistant.

* * toringa (M. sieboldii) - upright, wide-headed tree; leaves bright green, three- to jivela bed, yellow in autumn; flowers single, reddish-pink in bud, opening white, numerous; jruits round, yellow.
This species is generally apomictic. Slight variation however can occur and therejore
vegetative propagation is to be recommended. Scab resistant.

* toringa 'Rosea' (M. sargentii 'Rosea') - slow growing, upright tree with somewhat
arching branches; leaves light green, ojten three-lobed; flowers single, red in bud,
opening white; jruits oblong, bright red.
The remarkable change jrom red buds info rosy-white flowers is impressive. Slightly
susceptible to scab.

* toringa var. sargentii (M. sargentii) -low shrub with horizontal branches; leaves green,
three-lobed, orange-yellow in autumn; flowers single, light pink in bud, opening
creamy-white; fruits very smal/, dark red.
The soft jruits are eaten by birds. Slight variation however can occur and therejore
vegetative propagation is to be recommended. Slightly susceptible to scab.

* trilobata- pyramidal, slow growing tree; leaves bright dark green, three-lobed, yellow
with red in autumn; flowers single, white; fruits round-oval, yellow and red.
Because of its comparatively slow growth it requires a (semi-)vigorous, virus free
interstock. Free from scab and mildew.
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s tschonoskii- tal!, braad pyramidal tree; leaves bluish-green, more ar lessla bed, purple
in autumn, suffused orange-red and yellow; flowers single, white with yellow stamens;
few fruits, yellowish-brown.
The flowers can hardly beseen among the greyish leaves. Th is tree has a comparatively
stender habit and it is an important crab therefore, for parks and streel planting. ft is
difficult to propagate on the usual rootstocks. Scab resistant.

* * * 'Van Eseltine' - colurnnar tree; leaves green; flowers double, red in bud, opening pink
outside, white inside, very abundantly produced; fruits few, yellow with a brown-red
tinge.
This fastigiate tree has beautiful flowers and a very good habit. ft should be planled
more aften in parks and gardens. Moderately susceptible to scab.
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