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AMELANCHIER LAMARCKil 'BALLERINA'

In 1970 werd door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop een aantal
Amelanchier-soorten en -cultivars geïmporteerd o.a. van Hiliier & Sons, Winchester, Engeland. Eén ervan was geëtiketteerd als A meianchier ovalis. Al spoedig bleek dat deze plant
niet behoorde tot de in Midden en Zuid-Europa voorkomende, laatbloeiende A meianchier
ovalis. De uit Engeland geïmporteerde plant week sterk af van deze soort en hij bleek overigens ook aanmerkelijk meer sierwaarde te bezitten. De hoge groei wij ze, de zeer grote, zuiver witte bI oe men in min of meer overhangende trossen en de bijzonder grote,
smakelijke vruchten deden sterk denken aan een specifieke vorm van de alom bekende, in
Noordwest-Europa voorkomende A meianchier lamarckii, nog algemeen in cultuur onder de
foutieve naam Amelanchier canadensis. De herstkleur van de bladeren van 'Ballerina' is
minder fraai dan die van de soort; zijn bladeren zijn in de zomer ook groener dan die van A.
lamarcki.
Dat deze nieuwe cultuurvariëteit behoort tot Amelanchier lamarckii- het zg. Drents Krenteboompje - werd bevestigd door de Duitse A meianchier-specialist Prof. Dr. F.G. SCHROBDER van de Universiteit te Göttingen. Enige vermoedens, dat de nogal onbehaarde plant
zou kunnen behoren tot de in Noord-Amerika thuishorende Amelanchier laevis, werden
door SCHROBDER verworpen.
Tijdens een voorlopige keuring in 1976 van een nog tamelijk kleine collectie Amelanchiers
op de sortimentstuin van het Proefstation viel deze plant op door zijn bijzondere sierwaarde.
Daarop besloot de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen het Proefstation te adviseren, dit type op grote schaal te vermeerderen en te verspreiden. In het voorjaar van 1980 kon deze waardevolle plant worden gedistribueerd onder een
groot aantal boomkwekers, voorzien van de naam A meianchier lamarckii 'Ballerina'.

BESCHRIJVING
GROEIWIJZE: hoge, opgaande struik of kleine boom met spreidende takken.
BLADEREN: breed elliptisch, (3-)5-7(-10) cm lang, (1.5-)3-4(-5.5) cm breed, getandgezaagd, kaal, matglanzend donkergroen, onberijpt, in de herfst donker purperbruin, onderzijde licht grijsgroen; jonge bladeren zwak bronskleurig, niet of soms
zeer licht behaard.
BLOEMEN: zuiver wit, zeer groot, 2.5-3 cm in diameter, 6-8(-12) bijeen in 7-10 cm
lange, min of meer overhangende trossen, eind april-begin mei.
VRUCHTEN: helder rood, in rijpe toestand purperzwart, zwak berijpt, 1-1.25 cm in
doorsnede, sappig en zoet, talrijk, begin juli.
De cv. 'Ballerina' moet vegetatief door enten (zg. winterhandveredeling) worden vermeerderd, op zaailingen van Amelanchier lamarckii of Sarbus aucuparia. De groei
van op Cotoneaster bullatus geënte planten is- vooral op latere leeftijd- aanmerkelijk
zwakker.
Materiaal van deze nieuwe cultivar is gedeponeerd in het herbarium van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop onder No. vdL 3767.
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SUMMARY
A meianchier lamarckii 'Ballerina' is a selection, made by the Experimental
Station at Boskoop. it came originally from England under the name A. ovalis.
Habit: large upright shrub ar smal/ tree with spreading branches.
Leaves: broadly-elliptic, (3-) 5-7(-10) cm long, 3-4 (-5.5) cm braad, dentate-serrate, glabrous, dark green, nat bloomy, in autumn dark purple-bronze, underside light grey-green.
Young leaves slightly bronze coloured, nat ar sametimes very lightly hairy.
Flowers: pure white, very large, 2.5-3 cm in diameter, 6-8(-12) in a 7-10 cm long, more ar
less penden! truss; end of April to beginning May.
Fruits: bright red, purplish-black when ripe, slight bioom, 1-1.25 cm in diameter, tender and
sweet; ripening beginning of July.
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