Potentil/a (Vijfvingerkruid): Onder de plantaardige
soorten van dit geslacht bevinden zich zoo vele en zoo
heerlijk schoone verscheidenheden, dat men het onaanzienlijk, enkel geel bloeijend struikje, dat daartoe behoort, zeer goed missen kan.
Uit: C. de Vos, Heesters en Coniferen , 1867.

H .J. VAN DE LAAR!)

POTENTILLA FRUTICOSA

In 1979 besloot de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen nogmaals het sortiment Potentil/a jruticosa ter keuring op te planten.
Het laatste keuringsrapport hierover verscheen in Dendraflora Nr. 4, 1967. Sindsdien is
een dusdanig aantal nieuwe cultuurvariëteiten aan het gekweekte sortiment toegevoegd,
dat het wenselijk werd geacht deze op sier- en gebruikswaarde te beoordelen. Niet alleen
werden er cultivars met grotere (gele) bloemen in de handel gebracht, ook werd het sortiment verrijkt met in 1967 nog onbekende bloemkleuren.
Besloten werd alle in 1979 in Nederland bekende nieuwe cultivars op te planten, tezamen
met de in 1967 positief gewaardeerde cultuurvormen. Het bijeengebrachte materiaal werd
opgeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop en
gedurende de jaren 1981-1982 gekeurd.
Er dient te worden opgemerkt dat in dit rapport vele gegevens zijn verwerkt van vroegere
metingen en waarnemingen zoals bijvoorbeeld groeiwijze, bloemgrootte en bloeitijd.
SYSTEMATIEK EN BENAMING
Het geslacht Potentil/a omvat ongeveer 500 soorten. Hoewel kan worden gesproken over
een geslacht dat nagenoeg kosmopolitisch is, komen Potentilla's hoofdzakelijk voor in de
arctische en de gematigde streken van het noordelijk halfrond. Het zijn vrijwel uitsluitend
één- of meerjarige kruiden, slechts enkele soorten kunnen tot de houtige gewassen worden
gerekend . De meest bekende hiervan is Potentil/a jruticosa, die haar verspreidingsgebied
heeft in Noord-Europa, Noord-Amerika en Azië. Deze soort - die met enkele andere
struikachtige Potentilla's wel wordt onderscheiden als het geslacht Dasiphora- is bijzonder variabel in habitus, maar ook de bladeren en de bloemen vertonen een enorme vormenrijkdom.

In verband met de grote variabiliteit binnen Potentil/a jruticosa hebben botanici al geruime tijd geleden enkele variëteiten onderscheiden, onder andere:

Potentil/a jruticosa
Potentil/a jruticosa
Potentil/a jruticosa
Potentil/a jruticosa

L.
L.
L.
L.

var.
var.
var.
var.

arbuscula (D . DON) MAXIM.
davurica (NESTL.) SER.
jruticosa
parvifolia (LEHM.) WOLF

In BEAN's "Trees & Shrubs", ed. 8, vol. lil (1976), wordt "Potentilla fruticosa" zelfs
gesplitst in enkele kleinere soorten met daartoe ondersoorten, variëteitenen/of vormen.
Dit zijn:

I) Co nsulent scha p in Algemen e Dienst voor de Boomkwekerij ; Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop .
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Potentil/a arbuscula D. DON (Himalaja, Z .O.-Tibet, W.- en N.-China)
Hiertoe behoren: var. albicans (R. & W.) HAND .-MAZZ . en var. bulleyana BALF. f. ex
FLETCH .
De var. rigida (D. DON) HAND .-MAZZ. wordt thans niet meer als zodanig onderscheiden, maar beschouwd als een synoniem van P. arbuscula.
Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Beesii' en 'Kingdon Ward'.

Potentil/a fruticosa L. (Noordelijk Halfrond)
Hiertoe behoren: var. fruticosa, ssp. floribunda (PURSH) ELKINGTON, var. grandijlara
SCHLECHT., var. pyrenaica SCHLECHT., var. tenuilaha SER. en f. micrandra (KOEHNE)
SCHN.
Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Jackman' en 'Northman' (incl. 'Grandiflora', 'Micrandra' en 'Tenuiloba').

VERMEERDERING
Het hele sortiment Potentillafruticosa kan door zomerstek worden vermeerderd. ~ultuur
variëteiten met dikke, stevige takken kunnen meestal ook met veel succes door wmterstek
worden vermenigvuldigd.
.
Zaaien van cultivars moet ten sterkste worden ontraden. Hierdoor wordt een te grote vanabiliteit verkregen, omdat cultivars niet zaadvast zijn .
.
..
Bij veiedelingswerk dient men zich ervan bewust te zijn, d~t b~j. de tetr~plmde .- n~ordeltJ
ke - vormen de bloemen gewoonlijk functioneel eenslachtig ZIJn, terwiJl de d1pl01de vormen - bijvoorbeeld uit de Pyreneeën - hermafrodiete (tweeslachtige) bloemen hebben.
ZIEKTEN EN PLAGEN
De meeste cultivars van Potentil/a fruticosa hebben vooral bij heet en droog weer last van
spint. Ook kunnen sommige cultivars ernstig door meeldauw worden aangetast.

Potentil/a glabrata WILLD. (P. davurica NESTL.) (0.-Siberië, N . en W.-China, 0 .- en
Z.O.-Tibet)
Hiertoe behoren: var. mandshurica (MAXIM.) WOLF, var. subalbicans (HAND .-MAZZ.),
var. veitchii (WILLS.) JESSON en f. ternata (CARDOT).
Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Abbotswood', 'Manchu' en 'Mount Everest' (incl.
'Veitchii').
Dit is de groep met witte bloemen.

Potentil/a parvifolia FISCH. ex LEHM. (Midden-Azië)
Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Farreri' en 'Klondike' (incl. 'Parvifolia').
Dit is de groep met kleine tot zeer kleine bladeren).
Door hybridisatie van zogenaamde kleine soorten ontstonden onder andere de volgende
kruisingen:

Potentil/a xjriedrichsenii REHD. (P. glabrata x P. fruticosa)

KEURINGSRAPPORT
De hoogte van de diverse cultivars is sterk afhankelijk van de grondsoort waarop ze staan,
van de leeftijd en of de planten elk voorjaar diep worden ingesnoeid e~ event~eel worden
bemest. Op een goede grond en met weinig of geen snoei k~nnen. somm1ge cult1vars wel tot
een hoogte van 1.30 m (vaak nog hoger) en zeer breed mtgroe1en. Op een schrale zandgrond zullen zij aanmerkelijk lager blijven.
In de nieuwe ter keuring opgeplante collectie viel duidelijk te const~teren, dat s~~mige
nieuwe cultuurvariëteiten aanmerkelijk grotere bloemen hebben dan d1e van de pos1t1ef ~e
waardeerde vormen in het in 1967 gekeurde sortiment. Werden toen bloemen met een dmmeter van 35-40 mm als "zeer groot" beschouwd, bij de nieuwere cultivars werden bloemen gemeten met een doorsnede van 48 mm.

Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Beanii' en 'Ochroleuca' (incl. 'Friedrichsenii') .
De in de beschrijvingen genoemde maten kunnen als volgt worden "vertaald":

Potentil/a x rehderana HAND.-MAZZ. (P. glabrata x P. parvifolia)
Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Purdomii Alba' en 'William Purdom' .

Potentil/a x sulphurascens HAND.-MAZZ. (P. arbuscula x P. glabrata)

laag: 30- 50(- 70) cm
hoog: 51 - 80( -100) cm
zeer hoog: 81-100( -130) cm

STRUIKEN:

Cultivars die hiertoe behoren zijn: 'Elizabeth', 'Logan' en 'Longacre'.
Daar een en ander in de naamgeving bijzonder gecompliceerd is en er bovendien van zeer
vele cultivars nauwelijks of niet is na te gaan tot welke "kleine" soorten of hybriden zij
behoren, zijn alle in dit rapport genoemde cultuurvariëteiten (inclusief botanische variëteiten) ondergebracht bij Potentil/a fruticosa L.

Waardering:***
**
*
s
o

BLOEMEN:

klein: 25 -32 mm
groot: 33-40 mm
zeer groot: 41-48 mm

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

AANBEVOLEN CULTIVARS
SNOEIEN
Een gedeelte van de te keuren planten werd als proef jaarlijks in het voorjaar tot vlak bij
de grond ingesnoeid, terwijl van de andere planten slechts enkele van de langste takken
werden ingekort en/ of de oude bloeiwijzen verwijderd.
Duidelijk bleek uit deze proef, dat- wanneer de planten jaarlijks diep worden teruggesneden - zij er over een groter aantal jaren jonger uit blijven zien. Enerzijds heeft deze sterke
snoei het nadeel dat de bodem minder snel wordt bedekt en dat de bloeitijd- hoewel dit per
cultivar nogal verschillend ligt - wordt verplaatst naar een later tijdstip . Anderzijds heeft
een zware snoei het voordeel dat de planten in het najaar langer doorbloeien.
Jaarlijks diep teruggesneden struiken zullen zelden tot die hoogten uitgroeien zoals ongesnoeide planten dat op den duur kunnen. Op plaatsen waar een minimale hoogte van het
gewas is gewenst, kan een jaarlijkse snoei daarom van essentiële betekenis zijn.
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*** 'Abbotswood' (Sunningdale Nurseries, Engeland, circa 1960)
GROEIWIJZE: hoog, breed uitgroeiend.
BLADEREN: donker blauwgroen, matig groot.
BLOEMEN: helder wit, groot, talrijk, begin mei-oktober.
Een bijzonder mooie, zeer waardevolle cultivar. De plant bloeit overvloedig en
bovendien gedurende een zeer lange periode.
'Abbotswood' overtreft nog steeds alle andere wit bloeiende cultivars.
Deze cultivar werd gewonnen door Fred Tustin te Abbotswood, Gloucestershire en
in de handel gebracht door Sunningdale Nurseries, Windlesham, Surrey.
'Arbuscula' HORT. -zie 'Elizabeth'
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s 'Beesii' (Bees Ltd., Engeland, 1925)
syn. 'Nana Argentea'
'Beesiana'
GROEIWIJZE: laag, spreidend.
BLADEREN: grijsgroen, zilverig behaard, glanzend, tamelijk groot.
BLOEMEN: diepgeel, klein, juni-september.
Deze cultivar werd al in 1955 én in 1967 negatief beoordeeld vanwege de minder
fraaie combinatie van blad en bloem. Thans wordt 'Beesii' aanbevolen voor de liefhebber. De plant is nog slechts sporadisch in cultuur.

**

**

'Goldteppich' (Joh. Hachmann, Duitsland, 1969)
GROEIWIJZE: laag, plat-spreidend.
BLADEREN: blauwgroen, groot.
BLOEMEN: diepgeel, groot, juni-oktober.
Een zeer mooie, waardevolle cultivar, die als een prima bodembedekker kan worden aangeplant.
.
, .
Slechts een jaar later ontstond in Nederland 'Dart's Goldd1gger d1e zeer veel op
'Goldteppich' gelijkt. De bloemen van 'Dart's Golddigger' zijn groter en het blad IS
iets fijner en lichter.

'Dart's Golddigger' (Darthuizer Boomkwekerijen, 1970)
GROEIWIJZE: laag, plat-spreidend.
BLADEREN: grijsgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: diepgeel, zeer groot, juni-oktober.

' Hersii' -

zie 'Snowflake'

Zeer waardevolle Potentilla, die vanwege de lage, spreidende groeiwijze als
bodembedekker uitstekend geschikt is.
De plant gelijkt sterk op de uit Duitsland geïmporteerde 'Goldteppich', maar deze
laatste heeft kleinere bloemen en iets grover en donkerder loof.

* 'Eiizabeth'

(Hillier & Soos, Engeland, 1950)
syn. 'Arbuscula' HORT. ( = van de kwekerijen), niet P. arbuscula D. DON
'Sutter's Gold' (in U.S.A.)

GROEIWIJZE: laag, zeer breed spreidend.
BLADEREN: blauwgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: helder geel, zeer groot, juni-oktober.
Een nog steeds zeer veel geteelde cultivar, hoewel thans enigszins verdrongen door
de minder meeldauwgevoelige 'Longacre'.
Omstreeks 1952 werd deze Potenti/la uit Engeland geïmporteerd door K. Wezelenburg & Zonen te Hazerswoude, echter onder de naam P. fruticosa 'Arbuscula'. Later bleek dat de plant een hybride is van P. arbuscula D. DON en P. gla[Jrata
WILLD . 'Manchu' ( = P. x sulphurascens HAND .-MAZZ.), die de cultivarnaam 'Elizabeth' moet dragen.

***

'Goldfinger' (H. Knol, circa 1970) - foto blz. 2 en 33
GROEIWIJZE: hoog, breed en enigszins spreidend.
BLADEREN: fris groen, tamelijk groot.
BLOEMEN: diepgeel, zeer groot, vlak, talrijk, juni-oktober.
Deze nieuwe cultivar is een van de allerbeste in het thans geteelde sortiment. De
enorm grote, helder diepgele bloemen contrasteren zeer goed met het mooie
groene loof. 'Goldfinger' bloeit zeer rijk gedurende een lange periode.
Werd geselecteerd en in de handel gebracht door boomkwekerij H. Knol te Gorssel.

* 'Goldstar'

(Joh. Hachmann, Duitsland, 1976)

GROEIWIJZE: hoog, breed spreidende en opgaande takken .
BLADEREN: blauwgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: diepgeel, zeer groot, juni-oktober.
In het huidige sortiment is dit de cultivar met de grootste bloemen. Er zijn bloemen gemeten met een diameter van 48 mm.
De plant heeft helaas enkele nadelen, namelijk een iets slordige groei (neerzakkende
takken) en een tamelijk grote gevoeligheid voor spint en meeldauw.
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Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
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* 'Kiondike' ('Klondyke') (Gebr. Kruyt, circa 1950)
GROEIWIJZE: hoog, tamelijk breed.
BLADEREN: groen, klein.
BLOEMEN: diepgeel, groot, juni-oktober.
'Klondike' werd omstreeks 1950 door Gebr. Kruyt te Boskoop in een
'Farreri' -zaaisel gevonden. In verband met de grotere bloemen verwierf deze cultivar in 1955 een Getuigschrift Eerste Klas.
** 'Kobold' (K. Maretszki, Duitsland, 1968)
GROEIWIJZE: laag en breed, dicht, min of meer bolvormig.
BLADEREN: groen, klein.
BLOEMEN: helder geel, klein (soms tot groot), juni-oktober.
In verband met de lage, dichte, enigszins bolvormige groeiwijze is 'Kobold' een
heel aparte cultivar in het geteelde sortiment. De plant bleek bij de keuring een van
de waardevolle nieuwere cultuurvariëteiten te zijn.
'Kobold' werd gewonnen door K. Maretszki, Jeddeloh II, Oldenburg, Duitsland en
door K. Houdijk & Zonen te Boskoop geïmporteerd en in Nederland verspreid.
** 'Longacre' (Slieve Donard Nurseries, N.-Ierland, 1956)
GROEIWIJZE: laag, zeer breed spreidend.
BLADEREN: grijsgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: helder geel, groot, mei-oktober.
'Longacre' behoort tot de allerbeste bodembedekkers in het Potentilla-sortiment.
Vanwege de grotere meeldauwresistentie wordt deze cultivar thans gezien als een
verbetering van 'Elizabeth'. De bloemen zijn evenwel iets kleiner en de takken zijn
soms iets meer opgaand.
* 'Maanelys' (A. Olsen, Denemarken, 1921)
syn. 'Moonlight'
?'Manleys'
GROEIWIJZE: zeer hoog, opgaand.
BLADEREN: blauwgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: lichtgeel, klein, mei-oktober.
Vanwege de hoge, opgaande groeiwijze is 'Maanelys' geschikt voor randen en lage
heggen. De groene bloemkelken na de bloei storen aanmerkelijk minder dan die
van de cv. 'Jackman', die meestal afsterven en daardoor bruin worden.
Werd pas omstreeks 1950 op grotere schaal verspreid door de Koninklijke Kwekerijen "Moerheim" (B. Ruys Ltd.) te Dedemsvaart.
s 'Manchu' (Engeland, 1976)
syn. 'Mandshurica' HORT., niet P. glabrata WILLD. var. mandshurica (MAX.)
WOLF (1911)
GROEIWIJZE: laag tot zeer laag, met liggende takken.
BLADEREN: blauwgroen tot grijs, matig groot.
BLOEMEN: zuiver wit, klein, niet talrijk, mei-september.
Deze cultivar moet uitsluitend worden gezien als een plant voor de liefhebber. In
verband met de zeer platte groei kan 'Manchu' dienen als bodembedekker. De
plant is jammer genoeg tamelijk gevoelig voor spint.
'Manchu' was vele jaren in cultuur onder de foutieve naam P. fruticosa 'Mandshurica'. Werd daarom en ter onderscheiding in 1976 in Engeland omgedoopt in 'Manchu' (zie W.J. Bean: Trees & Shrubs, ed. 8, vol. III, 1976).
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'Mandshurica' -zie 'Manchu'
'Moonlight' -

zie 'Maanelys'

'Nana Argentea' -zie 'Beesii'
** 'Primrose Beauty' (R. Cannegieter, vóór 1955)
GROEIWIJZE: hoog, spreidend met min of meer overhangende takken.
BLADEREN: blauwgrijs, matig groot.
BLOEMEN: roomgeel met iets donkerder midden, groot, mei-oktober.
Vooral vanwege de fraaie bloemen, de e 1eg ante en niet al te hoge, brede groeiwijze
is 'Primrose Beauty' een van de allermooiste en tevens een van de belangrijkste cultivars in het sortiment. De plant is uitstekend als bodembedekker geschikt.
Werd als zaailing gevonden en verspreid door boomkweker Roelof Cannegieter te
Hattem.
** 'Red Ace' (D. Barker, Engeland, 1973)
GROEIWIJZE: laag en breed, soms tamelijk hoog uitgroeiend.
BLADEREN: groen, onderzijde blauwgroen, klein.
BLOEMEN: helder rood, spoedig meer oranje tot lichtoranje, onder-(achter-)zijde
geel, klein, juni-begin november.
Deze zeer mooie cultivar met een bijzonder opvallende bloemkleur is een aanmerkelijke verbetering van de oudere 'Tangerine'. Deze laatste heeft uitstuftend bij koel en
vochtig weer enigszins oranjegele bloemen. In een warme periode zijn ze normaal
geel.
'Red Ace' is een uitstekende cultivar voor de beplanting van grote vakken en
taluds.
Het is een spectaculaire doorbraak geweest dat er in de- meestal - geel bloeiende Potentillafruticosa-cu!tivars enkele met een rode tot oranje bloemkleur zijn gevonden.
'Red Ace' werd in 1976 in de handel gebracht door Bloom's Nurseries Ltd., Bressingham, Diss, Norfolk, Engeland.
s* 'Royal Flush' (D. Barker, Engeland,vóór 1980)
GROEIWIJZE: Jaag en breed.
BLADEREN: groen, onderzijde blauwgroen, klein.
BLOEMEN: helder rose, lichtrose verbloeiend, onderzijde geel, klein, soms half
gevuld, juni-oktober.
Deze nieuwe cultivar is qua groei en gebruiksmogelijkheden vrijwel gelijk aan ·~~d
Ace', waarvan 'Royal Flush' vermoedelijk een sport is met rose bloemen. MogeliJk
is deze nieuwe plant iets moeilijker te kweken.
Werd evenals de door Dr. David Barker gewonnen 'Red Ace' verspreid door
Bloom's Nurseries Ltd., Bressingham, Diss, Norfolk, Engeland.
* 'Snowflake' (K. Wezelenburg & Zonen, 1956)
syn. 'Hersii'
GROEIWIJZE: zeer hoog met stevige, opgaande takken.
BLADEREN: donkergroen, zeer groot.
BLOEMEN: wit, in grote platte tuilen, klein, juni-september.
Het contrast tussen blad en bloem van deze oude cultivar is zeer goed. Helaas worden de kelken van de uitgebloeide bloemen nogal bruin, hetgeen als een groot nadeel
wordt gezien.
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'Snowflake' werd al vóór 1940 door K. Wezelenburg & Zonen te Hazerswoude onder Nr. Hers 2523 (óf 2723?) uit Engeland geïmporteerd en in 1956 benaamd . De
plant is ook onder de naam 'Hersii' bekend geworden .

***

'Sommerflor' (Joh. Hachmann, Duitsland, 1976)

GROEIWIJZE: laag en tamelijk breed, enigszins bolvormig .
BLADEREN: blauwgroen, tamelijk groot.
BLOEMEN: diepgeel, groot, talrijk, juni-oktober.
Een in Duitslandgewonnen Potentil/a met een uitzonderlijk grote sierwaarde. Deze
nieuwe cultivar heeft grote, opvallend diepgele bloemen en bloeit gedurende de zomermaanden zeer overvloedig.
Kan min of meer worden beschouwd als een iets kleinere uitgave van 'Goldfinger'.

'CORONATION TRIUMPH' (J . Walker, Canada, 1950)
.
Groeiwijze hoog, opgaand, los ; bladeren lichtgroen, matig groot; bloemen diepgeel,
groot, mei-oktober.
De "open" bloemen contrasteren niet mooi met het lichte blad . De plant kan zeer goed
tegen extreem lage en hoge temperaturen.
' DART'S NUGGET' (Darthuizer Boomkwekerijen, 1970)
..
.
Groeiwijze zeer hoog en breed, los ; bladeren blauwgroen, tameliJk groot; bloemen diepgeel, groot, mei-oktober .
.
.
' DAYDAWN' (Slieve Donard Nurseries , N .-lerland, 1971)
Groeiwijze laag en breed; bladeren licht grijsgroen, klein; bloemen hebtgeel met Iets rose, klein. Sport van 'Tangerine' .

'Sutter's Gold' -zie 'Eiizabeth'

*

'Tangerine' (Slieve Donard Nurseries, N.-lerland, 1955)

GROEIWIJZE: hoog, breed uitspreidende takken.
BLADEREN: licht grijzig groen, klein.
BLOEMEN: geeloranje tot diepgeel (bij warm weer), groot, mei-oktober.
Hoewel de oranjekleurige bloemen zijn overtroffen door die van de nieuwe 'Red
Ace', verdient 'Tangerine' nog altijd een plaats in het sortiment. Vooral vanwege de
groei is deze cultivar het waard om te worden aangeplant.
Merkwaardigerwijs hebben de bloemen van 'Tangerine' de oranjeachtige kleur alleen onder koele en vochtige weersomstandigheden; bij warm en droog zomerweer zijn ze normaal diepgeeL
s 'Vilmoriniana' (Vilmorin, Frankrijk, 1905)
GROEIWIJZE: hoog, takken stijf opgaand, sterk vertakt.
BLADEREN: blauwgrijs, sterk zilverachtig behaard, vooral aan de onderzijde, matig
groot.
BLOEMEN: roomgeel, klein, juni-september.
Deze hoog groeiende cultivar dankt zijn sierwaarde aan de fraaie bladkleur. De kleine bloemen zijn van weinig betekenis . Bovendien is deze oude cultivar moeilijk te telen. De plant heeft uitsluitend waarde voor de liefhebber.
Werd gewonnen door de Franse kweker M.L . de Vilmorin uit zaad dat hij in 1905
ontving uit Szechuan, China.

'DONARD GOLD' (Slieve Donard Nurseries, N .-Ierland, vóór 1955)
.
.
Groeiwijze laag en spreidend; bladeren groen; bloemen helder geel, soms Iets oranJerood gevlekt.
.
.
'FARRERI' (syn. 'Gold Drop') (Besant, 1916)
Groeiwijze laag tot halfhoog, opgaand; bladeren groen, zeer klem; bloemen diepgeel,
klein , talrijk, juni-oktober.
.
'Klondike' is in verband met de grotere bloemen een verbetenng.
'Farreri Perfect' - zie 'YELLOW GIANT'
' FARRERI PROSTRATA' ('Pyrenaica') (vóór 1809)
Groeiwijze liggend, bossig; bladeren groen, klein; bloemen diepgeel , klein, talrijk.
Deze cultivar is zeer gevoelig voor spint.
'Farreri Select' -

zie 'YELLOW GIANT'

'Francis Lady Daresbury' -zie 'LADY DARESBURY'
'FRIEDRICHSENII' (syn. ' Berlin Beauty') (L. Späth, Duitsland, 1895)
.
.
Groeiwijze opgaand, zeer hoog; bladeren groen, zeer groot; bloemen lichtgeel, klem .
Een verbetering van deze oude, hoge cultivar is 'Maanelys' .
'FRIESENGOLD' (H.A. Hesse, Duitsland, vóór 1949)
.
Groeiwijze laag tot matig hoog; bladeren groen, groot; bloemen helder geel, klem .
'Gold Drop' -zie ' FARRERI'

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

'GRANDIFLORA' (1813)
.
Groeiwijze hoog opgaand; bladeren groen, zeer groot; bloemen helder geel, klem.
Een verbetering van deze zeer oude Potenti/la is 'Maanelys' .

De volgende cultivars werden bij de keuringen in 1981 en 1982, óf in vroegere keuringen
met een "o" beoordeeld, hetgeen wil zeggen dat ze uit de cultuur kunnen verdwijnen zonder dat het sortiment wordt geschaad. Ze zijn alle overtroffen door het sortiment" Aanbevolen cultivars".

'HACHMANN'S GIGANT' (Joh.Hachmann, Duitsland, 1967)
Groeiwijze laag, zeer breed; bladeren donkergroen, matig groot; bloemen diepgeel, zeer
groot, juni-oktober.
Mooie cultivar, maar nogal gevoelig voor spint en meeldauw.

'Berlin Beauty' -

'Humilis'- zie 'PARVIFOLIA'

zie 'FRIEDRICHSENII'

'BUTTERCUP' (Engeland, vóór 1968)
Groeiwijze hoog; bladeren groen, klein en smal; bloemen diepgeel, klein .
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'JACKMAN' (syn. 'Jackman's Variety') (G . Jackman & Sons, Engeland, circa 1940)
Groeiwijze zeer hoog, opgaande takken; bladeren donker grijsgroen, zeer grof; bloemen diepgeel, groot.
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Deze cultivar heeft het nadeel dat de kelken sterk verbruinen en dan niet of nauwelijks
afvallen. Een verbetering is 'Maanelys'.
'Jackman's Superb' is een in Scandinavië gebruikte naam voor 'Goldfinger'.
'KATHERINE DYKES' (W.R. Dykes, Engeland, circa 1925)
Groeiwij.ze hoog, zeer breed spreidend, grof; bladeren grijsgroen, klein; bloemen lichtgeel, klem.
Een betere, enigszins er op gelijkende cultivar is 'Primrose Beauty' .
'LADY ~~.RESBURY' (syn. 'Francis Lady Daresbury') (Engeland, vóór 1955)
GroeiWIJZe hoog, breed spreidençl; bladeren blauwgroen, matig groot; bloemen helder
geel, groot.
Deze cultivar werd al in 1955 en 1967 negatief beoordeeld. De schrijfwijze 'Lady Daresborough' is foutief.
'MICRANDRA' (vóór 1890)
Gk r?eiwijze laag, soms tamelijk hoog; bladeren groen, groot; bloemen helder geel, zeer
1
em.
Deze cultivar wijkt af van de f. micrandra.
'MOUNT EVEREST' (Gebr. Kruyt, circa 1950)
Groei:vijze hoog opgaand, tamelijk los; bladeren geelachtig groen, groot; bloemen zuiver wit, groot.
'Mount Everest' werd in 1955 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Een verbetering van deze cultivar is 'Snowflake'.
Hetgeen vroeger als 'Veitchii' (hoog) in cultuur was, bleek 'Mount Everest' te zijn.
'OCHROLEUCA' (L. Späth, Duitsland, vóór 1902)
Groeiwijze hoog opgaand; bladeren groen; bloemen lichtgeel, klein.
'PARVIFOLIA' (syn. 'Humilis'; 'Woodland Gold') (vóór 1924)
Groeiwijze laag en kruipend; bladeren blauwgroen, zeer klein; bloemen helder geel va'
riërend van klein tot groot.
,soms. w~r?t in de lite~atuur als groeiwijze "hoog en breed" opgegeven . Mogelijk is
~ar~Ifoha een vegetatief vermeerderde kloon van P. parvijolia (P. jruticosa var. par-

vifolta).
Een duidelijke verbetering is de zeer grootbloemige 'Elizabeth'.

'SUNDANCE' (Canada, vóór 1978)
Groeiwijze laag, min of meer bolvormig; bladeren groen, klein; bloemen lichtgeel, half
gevuld, klein .
Deze nieuwe cultivar werd in 1978 door F .J. Grootendorst & Zonen B.V. te Boskoop
geïmporteerd. Het materiaal is afkomstig van Ernie Kackenhoff, Winnipeg, Canada.
Het.is niet duidelijk of Kackenhoff ook de winner is.
'SUNSET' (M.J. McGill, Engeland, vóór 1966)
Groeiwijze breed opgaand, hoog tot matig hoog; bladeren licht grijsgroen, klein; bloemen licht- tot dieporanje, klein.
'Sunset' werd gewonnen en verspreid door M.J . McGill, Wanslea, Ambleside, Westmorland, Engeland.
Het materiaal dat voor de keuring werd ingezonden was volkomen gelijk aan 'Tangerine' .
'VEITCHII' (1902)
Groeiwijze half hoog tot hoog met opgaande takken; bladeren lichtgroen, matig groot;
bloemen zuiver wit, klein.
Dit is de zogenaamde lage vorm die tot Potentil/a glabrata var. veitchii behoort. De cv.
'Veitchii' is een vegetatief vermeerderde kloon.
De plant die vroeger als 'Veitchii' (hoog) in cultuur was, bleek niets anders dan 'Mount
Everest' te zijn.
'Waltoniensis'- zie 'WALTON PARK'
'WAL TON PARK' (syn. 'Waltoniensis) (Walton Park Nurseries, Engeland, vóór 1955)
Groeiwijze hoog, opgaande takken; bladeren donkergroen, matig groot; bloemen diepgeel, groot.
Werd in verband met de grote gevoeligheid voor meeldauw al in 1967 negatief beoordeeld .
'WILLIAM PURDOM' (syn. 'Purdomii' HORT.) (1911)
Groeiwijze hoog, breed opgaand; bladeren lichtgroen, klein; bloemen bleek geel, klein .
Een cultivar die op drogere en armere gronden nog redelijk goed groeit. Helaas heeft de
plant weinig sierwaarde.
'Woodland Gold'- zie 'PARVIFOLIA'
'YELLOW GIANT' (syn. 'Farreri Perfect'; 'Farreri Select') (W. Haalboom, 1964)
Groeiwijze hoog, stijf opgaand; bladeren donkergroen, klein; bloemen diepgeel, groot.
Deze cultivar werd in 1967 ten opzichte van 'Klondike' al niet als een verbetering gezien.

'Purdomii'- zie 'WILLIAM PURDOM'
'PURDOMII ALBA'
Groeiwijze hoog, breed opgaand; bladeren lichtgroen, klein; bloemen wit, klein.
'Pyrenaica' -zie 'FARRERI PROSTRATA'
'SAND~EJ:?: (syn. 'Sandve~~na') (R. Schmidt, Duitsland, vóór 1958)
GroeiWIJ~e hoog, tameliJk los; bladeren gelig groen, groot; bloemen roomwit, groot.
Deze cultivar .werd do.or B. ~andved, Noorwegen geselecteerd en door de Duitse firma

NIET GEKEURDECULTIVARS

Van de onderstaande cultuurva riëteiten is slechts een klein gedeelte sinds één of enkele jaren in Nederland in cultuur. Hel merendeel van de hieronder genoemde cultivars is uitsluitend uit de literatuur bekend.

A . CULTIVARS SINDS KORT IN NEDERLAND IN CULTUUR

Rudolf Schm1dt, Rellmgen m de handel gebracht. De witbloeiende cultivars 'Abbotswood' en 'Snowflake' zijn beter.

'l> .\tu·s CREAM' ( Darthuizer Boomkwekerijen, 1982)
(iruc iwij ze laag , breed spreidend; bladeren grijzig groen; bloemen zeer lichtgeel, groot.
1:.c'll nieu we culti var die door de Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum werd geselecteerd en benaamd.

'SMUGGLER'S GOLD' (Engeland, vóór 1978)
Groeiwijze half ~oog tot hoog, breed spreidend met opgaande, bruinrode takken; bladeren groen, klem; bloemen diepgeel, klein, mei-oktober.

'EAs IIUGH CREAM' ( Hiliier & Sons, Engeland, 1969)
<i roeiwij ze laag en breed, dicht; bladeren donker (blauw-)groen, tamelijk grof; bloemen zuiver wit (niet crêIIIë1), klein, zeer talrijk .
<il'ltnporteerd door fa. P.G. Zwijnenburg te Boskoop (1980).
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'JouNA' (VEG Saatzucht Baumschulen, DDR, 1977)
Groeiwijze breed en dicht, laag; bladeren grijsgroen, tamelijk grof; bloemen diepgeel, klein.
Deze cultivar werd door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop uit Polen geïmporteerd (1981) .
'KNAPHILL' (syn. 'Knaphill Seedling' ) (Knaphill Nurs., Engeland, vóór 1980)
Groeiwijze hoog, breed opgaand ; bloemen diepgeel, groot.
Geïmporteerd door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum (1980).
'MILKMAID' (Hillier & Sons , Engeland, 1960)
Groeiwijze opgaand; bladeren groen, tamelijk klein; bloemen roomwit, later wit, klein, knikkend.
Geïmporteerd door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum (1981).
'ORANGE STAR' (Engeland, vóór 1978)
Groeiwijze breed opgaand met overhangende takken ; bladeren helder groen, zeer klein; bloemen zuiver geel
(soms iets oranje), klein, niet uitbundig .
Geïmporteerd door fa . P.G. Zwijnenburg te Boskoop (1980) . Afkomstig van C .G . Hollett, Sedbergh, Cumbria, Engeland.
'PROSTRATE COPPER' (Engeland, vóór 1978)
Groeiwijze breed spreidend; takken dun; bladeren lichtgroen, klein; bloemen zwak koperkleurig oranje (bij
warm weer geel), klein .
Geïmporteerd door fa. P .G . Zwijnenburg te Boskoop (1980) . Afkomstig van C.G. Hollett, Sedbergh, Cumbria, Engeland.

' DAVID A YLI NG' (vóór 1968)
Groeiwijze hoog , opgaand; bloemen helder geel, klein.
' ELFENBEIN' (VEG Saaizucht Baumschulen, DDR, 1969)
Groeiwijze dicht en bossig, opgaand, hoog; bladeren zilverig wit behaard; bloemen groot, ivoorwit , later wit,
zwak gerimpeld.
' FARRERI G RANDIFLORA' (vóór 1963)
Groéiwij ze hoog, opgaand ; bla deren groen; bloemen diepgeel, groot.
Vermoedelijk is deze plant identiek aan ' Yellow Giant' .
' FARRER'S W HITE' (G . Jackman & Sons, Engeland, 1955)
Groeiwijze half hoog tot hoog ; bladeren zeer klein; bloemen wit, klein.
' FORRESTII' (vóór 1978)
Een in A merika (Universiteit Minnesota, C haska) negatief beoordeelde cultivar.
' GOLDK ISSEN' (J .J . Sörensen , DDR, vóór 1977)
G roeiwijze laag en gedrongen, min of meer bo lrond ; bloem en geel , klein.
'HOLLANDIA GoLD' (vóór 1978)
Groeiwijze zeer laag en breed; bloemen goudgeel, groot. Cat. Greer Gardens (1982).
Een in Amerika negatief beoordeelde cultivar.

'RHEINSBERG' (VEG Saatzucht Baumschulen, DDR, 1975)
Groeiwijze breed opgaand, vrij los, laag; bladeren groen; bloemen diepgeel, groot.
'Rheinberg' werd uit zaailingen van 'Jackman' geselecteerd .
Werd uit Polen geïmporteerd door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop (1981).

'HURSTBOU RNE' (vóór 1934)
Groeiwijze laag tot hoog; bloemen helder geel, klein .
De schrijfwij ze 'Hurstborne' is vermoedelijk foutief. De plant was a l in 1934 in Kew Gardens, Engela nd aanweZig.

'RHODOCALYX' (P. glabrata var. rhodocalyx)
Groeiwijze opgaand met ijle takken; bloemen wit, knikkend; kelk roodachtig getint.
Werd uit Engeland geïmporteerd door fa. P .G. Zwijnenburg te Boskoop (1980) .

' lNSHRIACH' (Schotland, vóór 1976)
Groeiwijze opgaand; takken opvallend ruig behaard; bladeren groen; bloemen diepgeel, groot.
'Inshriach ' is een selectie uit Potentil/a arbuscula.
/

'TILFORD CREAM' (Kelvin Lawrence Nurseries, Engeland, vóór 1978)
Groeiwijze laag, breed spreidend, dicht; bladeren fris groen, grof; bloemen roomwit, gro ot, talrijk .
Deze culuvar werd geïmporteerd door fa . P. G . Zwijnenburg te Boskoop (1981).
'Tilford C ream' werd gewonnen door Kelvin Lawrence, Til ford, nr. Farnham, Surrey, Engeland.
De naam 'Tilgate Cream' berust vermoedelijk op een schrijffout. Hetgeen onder deze naam in 1978 uit Engeland werd geïmporteerd was een kleinbloemige, helder gele zaailing, hoewel de beschrijving in Hollett's catalogus (1978) overeenkomt met die van' Tilford Cream' .

'lRV ING' (vóór 1978)
Een in Amerika negatief beoordeelde cultuurvariëteit.

'URDAL' (Urdals Planteskole, Noorwegen, 1974)
Groeiwijze hoog, opgaand; bladeren groen; bloemen geel , groot .
Deze cultivar werd in 1961 geselecteerd door Urdals Planteskole, Hauge (Dala ne), Noorwegen. De plan t werd
pas m 1974 geïntroduceerd nadat deze door May Sandved positief werd beoordeeld.
' Urdal' werd geïmporteerd door fa . Jan Fase & Zoon te Boskoop (1980) .
'WoooBRIDGE Gow' (Notcutt's Nurseries Ltd., Engeland, vóór 1966)
Groeiwijze breed opgaand; bladeren groen; bloemen diepgeel , klein .
De plant werd gewonnen en in de handel gebracht door Notcutt's Nurseries Ltd. , Wood bridge, Suffolk, Engeland.
'Woodbridge Gold' werd geïmporteerd door Darthuizer Boomkwekerijen B.V. te Leersum (1978) , maa r er
was voor de nieuwe aanpla nt in 1979 in Bo skoop nog geen materiaal voorha nden .

B. CULTIVARS UIT DE DIVERSE LI T ERAT UUR
'ALBICANS' (P. g!abrata var. albicans) (U .S.A., vóór 1'155)
Gr?eiwijze laag, spreidend; bladeren grij zig groen , aan de o nderzijde dicht klierachtig behaard; bloemen geel
klem .
'
Ontstond als zaailing in Rochester, New York, U.S. A .
' BARNBARROCH' (syn . ' Barnba rroch Hybrid') (vóór 1968)
G roeiwijze laag tot m a tig hoog; bloemen helder geel, klein .
'BEANll' (syn . 'Friedrichsenii Leucantha') (L. Späth, Duitsland , vi>iH I'JIO)
Groeiwijze hoog, opgaand; bloemen wit, klein .
'Beanii' is de algemeen gebruikte Engelse benaming voor een oud e 1it1 ihe , electie.
'BOWLES VARIETY' (Engeland, vóór 1965)
G roeiwijze laag tot m atig hoog; bladeren groot; bloemen helder geel , klei>'-
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'JoE ELLIOT' (Broadwell Nursery, Engela nd, vóór 1970)
H et door het Proefsta tion voor de Boomkwe kerij te Boskoop in 1978 uit Engela nd geïmporteerde ma teriaal
was identiek met 'Elizabeth'.
'K INGDON W ARD' (Engeland, vóó r 1965)
Groeiwijze breed opgaand ; tak ken bruin; bloemen geel , groot.
Behoort tot Potentil/a arbuscula; gevonden in Z.O .-T ibet door F. Kingdon Ward in 1924 en werd verspreid
onder N r. K.W. 5774.
'Kó RNIK' (syn . ' Compacta Kórnik) (A rboretum Kórnik, Polen, vóó r 1968)
G roeiwij ze laag; bladeren grijzig groen; bloemen wit, klein .
De plant werd geselecteerd uit zaa d van P. glabrata va r. m andshurica dat door P rof. S. Bialobok in 1959 in
China (Ta i Pai Shan) werd verzameld . De naam ' Compacta Kórnik ' werd gegeven door de Amerikaan Dr. D.
W yman .
' LOGAN' (Hillier & Sons, Engela nd , circa 1955)
Groeiwij ze hoog, bossig; bloemen bleek geel , ta lrij k.
Deze cultivar behoort tot Potentil/a x sulphurascens.
'M ANLEYS' (vóór 1968)
G roeiwijze zeer hoog, o pgaand ; bloemen lichtgeel, klein .
Is naar alle waarschijnlijkheid een schrijffout voor ' Maanelys'.
'MI NIMA'
Naam uit Hortus Third, 1976.
'M INSTEAD DWARF' (Engeland , vóór 1955)
Groeiwij ze laag, dicht; bladeren groen; bloemen helder geel.
Is vermoedelijk o ntstaan in d e F urzey G arden, Minstead , Hampshire, Engela nd .

'MONTANA'
Naam ui t H o rtus Third, 1976.
' NANA'
Naam uit Hortus T hird , 1976.
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'NORTHMAN' (vóór 1970)
Groeiwij~e matig hoog opgaand; bladeren grijsgroen; bloemen helder geel, klein.
In Amenka werd de er op gelijkende 'Longacre' hoger gewaardeerd. Met de in Tsjechoslowakije beproefde
'Northam' wordt waarschijnlijk dezelfde cultivar bedoeld.
'NYEWOODS' (Engeland, vóór 1968)
Groeiwijze laag tot matig hoog; bloemen geel.
'PUMILA' (vóór 1968)
Groeiwijze laag en breed; bladeren sterk behaard; bloemen lichtgeel, klein .
Deze culuvar behoort tot Potentil/a parvifolia.
'RUTH' (Hillier & Sons, Engeland, 1960)
Groeiwijze opgaand; bloemen roomgeel, knikkend, klein; kelk rood getint.
Een selectie Uit Potentil/a glabrata var. rhodocalyx, thans opgevat als behorende tot P. xsu/phurascens.
'SOMMERFREUDE' (J .J . Sörensen, DDR, vóór 1977)
Groeiwijze matig hoog tot hoog, bossig en dicht; bloemen diepgeel, groot.
'SOMMERGOLD'
Wordt beschouwd als zijnde identiek met 'Klondike', maar in de proeven te Weihenstephan, Duitsland week
deze daar vanaf.
'SONNENGLUT' (J.J. Sörensen, DDR, vóór 1977)
Groeiwijze matig hoog, tamelijk los; bloemen geel, groot.
'STERNWIESE' (J .J. Sörensen, DDR, vóór 1977)
Groeiwijze laag, dicht; bloemen lichtgeel.
'STOKER'S VARIETY' (Engeland, vóór 1971)
Groeiwijze zeer hoog, opgaand; bladeren gekroesd, dicht; bloemen helder geel. De groeiwijze wordt ook wel
als "laag en spreidend" omschreven.
Deze cultivar werd in Amerika (onder de naam 'Stocker's Variety') negatief beoordeeld .
De plant werd genoemd naar Fred Stoker, Loughton, Essex, Engeland.
'SUBALBICANS' (P. glabrata var. subalbicans)
Groeiwijze hoog, opgaand; bloemen wit, groot.
Deze plant zou identiek kunnen zijn met de cv. 'Veitchii ' .
'SULPHUREA' ('Sulfurea') (G. Arends, Duitsland, 1934)
Groeiwijze hoog tot zeer hoog, opgaand; bloemen zeer lichtgeel, klein.
'TENUILOBA' (P. fruticosa var. tenuiloba)
Groeiwijze matig hoog en breed; bladeren zeer smal; bloemen diepgeel , klein.
De kloon die in cultuur is (of was), is waarschijnlijk van Noordamerikaanse herkomst.
'WHITE GOLD' (vóór 1978)
Een in Amerika negatief beoordeelde cultivar.
'WILSONII'
Naam uit Hortus Third, 1976.
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SUMMARY
An evaluation report on Potentilla fruticosa was published in Dendraflora No. 4, 1967.
Since that time several new cultivars have appeared, not only yellow flowering types, but
those with colours previously unknown.
In 1979 the iudging Committee of the Royal Boskoop Growers Association decided to
colleef as many as possible of the new cultivars which have come info the trade since 1967.
They have beenplantedat the trial grounds of the Research Station at Boskoop, tagether
with those cultivars which were recommended in 1967 for comparison.
In the trials it has been noted that plants which have been pruned every year near to the
base, have maintained a better vitality. They remain lower in growth and their flowers are
larger than those unpruned specimens. Theflo wering-time of strongly pruned plantsstarts
a fittie later in the season, otherwise they bioom more profusely into the autumn. The
height of Potentilla fruticosa cultivars depends also on the quality and fertility of the soil.
All the cultivars mentioned in this report can be propagated by soft-wood cuttings. Those
cultivars, which have long and thick branches, can also be propagated bij hard-wood
cuttings.
During hot and dry weather most of these Potentillas are susceptible to mildew and red
spider.
A great number of cultivars have been judged during 1981-1982. The merit stars
(***-excellent, **-very good, *-good, s-jor special purposes and o-not worthy of cultivation)
have been given as usual in this journal.
/

The recommended Potentil/a fruticosa cultivars in this report are:
*** 'A bbotswood' - rather tall, bushy habit; leaves deep bluish-green; flowers pure
white, large, numerous, May-October.
s 'Beesii' ('Nana Argentea') - low, spreading habit; leaves greyish-green with silvery
hairs; flowers deep yellow, small, June-September.
** 'Dart's Golddigger' - low, spreading habit; leaves greyish-green; flowers deep yellow, very large, June-October.
* 'Elizabeth' ('Arbuscula' HORT.} - low, spreading habit; leaves bluish-green; flowers
bright yellow, very large, June-October.
*** 'Goldfinger' - tall and bushy habit; leaves fresh green; flowers deep yellow, very
large, numerous, June-October.
* 'Goldstar'- tall habit with spreading and upright branches; leaves bluish-green; flowers deep yellow, very large, June-October.
** 'Goldteppich'- low, spreading habit; leaves bluish-green; flowers deep yellow, large,
June-October.
* 'Klondike'- tall, rather bushy habit; leaves green, smal!; flowers deep yellow, large,
June-October.
** 'Kobold' - low and dense, bushy habit; leaves green, small; flowers bright yellow,
small to large, June-October.
** 'Longacre' - low, extremely spreading habit; leaves greyish-green; flowers bright yellow, large, May-October.
* 'Maanelys' ('Moonlight') - very tall, upright habit; leaves bluish-green; flowers light
yellow, small, May-October.
s 'Manchu' ('Mandshurica' HORT.) -low to very prostrate habit; leaves bluish to greyish green; flowers pure white, small, May-September.
43

** 'Primrose Beauty'- rather tal!, spreading habit; leaves bluish-grey; flowers creamywhite, yellow centered, large, June-October.

** 'Red Ace' -low, bushy habit; leaves green, smal!; flowers bright (orange-)red, fading
to light orange, reverse yellow, smal!, June-November.
s* 'Royal Flush'- low, bushy habit; leaves green, smal!; flowers bright pink, fading to
pale pink, reverse yellow, smal!, June-October.

* 'Snowflake' ('Hersii')- very tal/, upright habit; leaves dark green, very large; flowers
white, smal!, June-September.

*** 'Sommerflor'- low, bushy habit; leaves bluish-green; flowers deep yellow, large, numerous, June-October.

* 'Tangerine' - tal!, bushy habit; leaves light greyish-green, smal!; flowers orangeyellow to yellow (when sunny and warm), large, May-October.
s 'Vilmoriniana' - tal!, upright habit; leaves bluish-grey with silvery hairs; flowers
creamy-white, smal!, June-September.

Tilia x flavescens 'Glenleven'
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