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Het geslacht Robinia, in Nederland "acacia"*) genoemd, bestaat uit een twintigtal soorten,
alle in Noord-Amerika inheems, met vele cultivars.
Hiervan is Robinia pseudoacacia verreweg de belangrijkste soort, die op zeer arme gronden
kan worden geplant. Hij verspreidde zich in de loop der eeuwen, zonder tussenkomst van
mensen , over grote gedeelten van Europa en is hier thans geheel ingeburgerd. Hieruit kunnen we afleiden, dat deze boom door grote aanpassingsmogelijkheden en verdraagzaamheid
aan arme gronden grote m ogelijkheden biedt, ook voor beplanting in bosverband.
Een nadeel bij het gebruik als laan- straat- of parkbeplanting van Robinia is de gevoeligheid
voor wind. Ofschoon enkele cultivars minder last van windbreuk hebben dan andere dient
men hiermede bij straatbeplanting toch rekening te houden. Een voordeel is daarentegen,
dat acacia's goed in gesloten wegdek (tegels, beton of asfalt) groeien.

Robinia heeft oneven geveerde bladeren, dikwijls gedoomde of borstelig beháarde twijgen.
De vlinderbloemige trossen hangen; de bloemen zijn wit of rose.
Dit geslacht bevat naast grote bomen tot 25 m (Robinia pseudoacacia) enkele middelgrote
bomen (Robinia luxurians en R obinia viscosa) en hybriden tussen beide groepen; voorts ook
bloemstruiken als Robinia hispida, Robinia fertilis en Robinia kelseyi. Ofschoon de Commissie géén struiken op hun waarde keurt, is bij R obi nia een uitzondering gemaa kt .
In het algemeen worden zowel de cultivars van Robinia pse'udoacacia als de hybriden hiervan
alsmede de andere soorten gekweekt door enten op de gewone "acacia" . Voor struiken als
Robinia hispida e.d . is kweken door middel van wortelstek beter, daar de onderstam veel
opslag geeft.
STRAATBOMEN
Hiervoor worden aanbevolen :

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'- oude boom in Velp

Robinia ambig~ta 'Decaisneana' (rose bloemen )
Robinia pseudoacacia 'Appalachia' (selectie met rechte stam, tamelijk windvast)
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' (ovale kroon)
Robinia pse~tdoacac-ia 'Sandraudiga' (breed-opgaande "open" kroon)
Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' ("open" kroon , weinig takbreuk)
Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (kegelvormige kroon, grote, hangende bladeren)
R obinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ("Kogelacacia")
Robinia viscosa (kleine boom voor pleinen en groenstroken )

=
**=
*=
s =
o =

Waardering: * * *

uitstekend
zeer goed
goed
voor speciale doeleinden
kan vervallen

*) E igenlijk is deze naam onjuist. H et geslacht Acacia komt alleen in subtropische lande n voor; hiertoe
behoort o .a . de geelbloeie nde "mimosa" .
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Robinia X ambigua
R obinia pse~tdoacacia X vzscosa
Deze sinds 1812 bekende hybride staat tussen beide ouders in, doch lij kt het meest op
R. pseudoacacia; hij wijkt hiervan af door de iets kleverige twijgen en zeer kleine
doornen. De bloemen zijn bleekrose.
De meest bekende vorm is wel 'Decaisneana', die op een rose bloeiende gewone acacia
gelijkt. Door invloed van de kleiner blij vende soort R . viscosa vormen de cultivars
van R obinia ambig~ta meest iets kleinere bomen.

**

Robinia ambigua 'Bella-rosea' (Leiden 1860)
GROEIWIJZE: opgaand met losse kroon en afstaande t akken; de twijgen zijn meer
kleverig dan bij 'Decaisnean a' en zijn met vrij sterke doornen bezet.
BLADEREN : met 13-21 blaadj es.
BLOEMEN: rose; vergeleken met R. hillieri : donkerder rose in kortere bloemtros,
ongeveer 8 dagen later bloeiend, groter.
Deze goede, tamelijk windvaste boom van tweede grootte is m ooier dan de kleiner
blij vende R . hillieri; geschikt als kleine p ar kb oo m.
Wordt tot nog toe weinig gekweekt ; is de aandacht beslist waard.

***

Robinia ambigua 'Decaisneana' (Frankrijk ± 1860)
syn. R obinia pseudoacacia 'Decaisneana'
GROEIW IJ ZE: stam met doorgaande spil, later meer afstaande takken een brede,
doch open kroon vormend. De twijgen zijn met kleine doornen bezet, of zo
goed als kaal; ze zijn slechts weinig kleverig.
BLADERE N : met 13-21 blaadj es, iets kleiner dan bij R obinia pseudoacacia .
BLOE ME N: tamelijk groot, lichtrose in hangende trossen.
Deze oude, rose bloeiende R obinia is een uitstekende boom, zeer geschikt als straatboom. In Velp vindt men hiervan een mooie straatbeplant ing. Ook waardevol als
l aan- en pa rkbo om.

o Robinia fertilis -Oostelijk Noord-Amerika
GR OEIWIJ ZE : struik van 2 meter.
BLADEREN: donkergroen, 9- 17 smal-ovale blaadj es.
BLOEMEN : zacht lila-rose in korte bloemtrossen; juni.
Deze soort gelijkt op R obinia hispida . Wordt niet gekweekt. De volgende cultivar
komt wel in de kwekerijen voor.

Robinia a mbigua 'D ecaisn eana'
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*

Robinia fertilis 'Monument' (Wayside Gardens, U.S.A. 1948)
syn. R obinia 'Monument'
GROEIWIJ ZE : meer pyramidaal opgaand dan de soort, 3-4 m ]1oog wordend .
BLADEREN: als de soort, 11 - 13 blaadjes.
BLOEMEN: zacht lila-rose, in langere bloemtrossen.
Een verbetering van de soort. Een mooie, grote sierstruik of - indien op halfstam
veredeld - een goed stamboompje.

*

Robinia x hillieri (Hillier)
R obinia kelseyi x p seudoacacia
GROEIWI J ZE : opgaande, kleine boom met losse kroon , of grot e struik ; de afstaande takken hebben weinig doornen .
BLADEREN: 10-20 cm lang, met 15- 19 blaadjes.
BLOEMEN: lila-rose, reeds op jeugdige leeftijd rijk bloeiend.
Deze betrekkelij k nieuwe cultivar met rose bloemen heeft t amelijk windvast e takken.
Is geschikt als kleine park boom. In E ngeland heeft deze hybride veel opgang gem aakt.
49
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*

Robinia hispida - Zuidoostelijk U.S.A.
syn. Robinia Jn:spida 'Rosea' HoRT. non PuRSH

De "acacia's" laten door hun transparante kroon veellicht door, waardoor bij straatbeplanting geen hinder wordt ondervonden in de voortuinen. Een nadeel is de brosheid van de takken, wat vooral tot uiting komt indien wijd wordt geplant. Om stztkwaaien te voorkomen dient de boom weinig te worden gesnoeid. In de jeugd groeit hij
sterk, op oudere leeftijd m atig. Hij vormt een korte, stevige stam, die spoedig vertakt.
De schors is ruw, de spleten liggen tamelijk diep en hebben uitstekende lij sten. Het
hout !s hard, zeer duurzaam en moeilijk splijtbaar; het verrot bijna niet indien het in
kontakt komt met de grond.
De bladontwikkeling is betrekkelijk laat. De bladeren hebben meest 9-I5 blaadjes.
De welriekende, witte bloemen hangen in iets overhangende trossen . De bloeitijd valt
eind mei tot begin juni. De v ruchten zijn leerachtige peulen, die in vele gevallen de
gehele winter aan de bomen blijven.
Robinia pseztdoacacia wordt ook als onderstam gebruikt voor de cultuurvariëteiten
van deze soort en voor andere soorten. Een nadeel, vooral bij de struikvormige
Robinia's is de vele wortelopslag.
In de loop der eeuwen zijn zeer veel cultivars benaamd, waarvan slechts enkele
waardevol zijn als laan- en straatboom.

GROEIWIJZE: kleine, brede struik ( I-I.5 m); de twijgen zijn met rode borstelharen bezet; doornen komen niet voor. De takken zijn zeer bros.
BLADEREN : met ?-I3 blaadjes; bij het uitlopen bruin getint.
BLOEMEN: rose, m drchte trossen; juni.
Deze. bekende rose bloembeester wordt dikwijls op Robinia pseudoacacia veredeld. dit
IS OnJUISt, daar op eigen wortel (van wortelstek) gekweekte planten een veellan~ere
levensduur hebben; deze vormen dan een dichte bos door wortelopslag. De takken
ZIJn zeer bros: zodat aanplant op zéér beschutte plaatsen noodzakelijk is.
I_s vo~r het wmdenge Nederl~ndse klin;,aat minder gescbikt. Wordt voornamelijk gel,we~U voor export, ook als halfstam . Voor drt laatste is R. hispida 'Macrophylla'
bes 1ISt beter, daar de takken m inder spoedig breken.

*

Robinia hispida 'Macrophylla' (Frankrijk I825)
GROEIWIJZE: kleine struik, iets groter dan de soort, behoorlijk windvast; de
twiJgen ZIJn zeer weinig behaard of geheel kaal.
BLADEREN: groter dan de soort.
BLOEMEN : donkerrose, groter dan bij de soort, maar minder in aantal.
Deze grootbladig~ vorm heeft het voordeel, dat de takken wat minder bros zijn· hij
IS echter met zo nJk bloeiend als de soort. vVordt meestal voor export (als "halfst~ "
gekweekt.
m

s Robinia kelseyi -

**

Robinia pseudoacicia 'Appalachia' (Hopp, U.S.A. 1945) - foto blz. S:~
GROEIWIJZE: in de jeugd smal opgaand, op oudere leeftijd een wat bredere kroon
vormend.
BLADEREN : lang ovaal, aan twijgen met kleine doornen .
BLOEMEN: wit.
In Amerika werd de "Shipmast Locust" als var. rectissima beschreven, die door de
rechte st a m men geschikt zou zijn als leverancier van prima hout. Prof. Houtzagers importeerde een selectie hieruit onder Nr. 4I3~ (die nu beschreven fs onder de
naam 'Appalachia'). Deze boom heeft waarschijnlijk door de betrekkelijk moeilijke
vermeerdering uit wortelstek (wortelopslag) in de b osbouw weinig opgang gemaakt.
Als straat- en la a nb oo m blij kt 'A ppalachia' een zeer goede aan winst . Hij is niet
alleen te prefereren door de goede en uniforme groeiwij ze m aar ook door het feit, dat
de takken minder kapot waaien. Dient niet te worden gesnoeid.

***

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' (Duitsland I859)
GROEIWIJZE : forse boom met rechte stam en dichte, ovale kroon, met rechte
middenspil; de bijna of niet gedoomde takken staan iet s af.
BLADEREN: de normale bladeren zijn meestal opstaand ; ze hebben een korte
bladsteel.
BLOEMEN: (zelden bloeiend) niet gesnoeide bomen kunnen rijk bloeien; crèmewit .
Deze zeer bekende, ongedoornde "acacia" is wel een van de beste cultivars voor
straatbepla nting door de goede gesloten kroonvorm, ofschoon deze op oudere
leeftijd wat breed wordt. Het nadeel van deze cultivar is ook een zekere windgevoeligheid. Door de dichte kroon waait de boom scheef, indien de jonge exemplaren
niet stevig aan een paal zij n vastgezet. (Let op bastbeschadiging).
'Bessonian a' is zeer geschikt voor straat- en parkbeplanting op luwe standplaats.
In de kwekerijen is er enige variatie wat betreft de vorm van de kroon . Door de
heer Vink te Rotterdam is een recht-pyramidaal t ype geselecteerd, dat in de Gemeente-kwekerijen in Rotterdam in groten getale wortelecht wordt vermeerderd.
H et ligt in de bedoeling van de N.A .K.-B. bij de verspreiding van materiaal uitsluitend uit te gaan van deze Rotterdamse selectie.

Zuidoostelijk U.S.A.

GROEIWIJZE: een 2-3 m hoge, losse struik, met afstaande takken; de kale twijgen
ZIJn bezet met kleme, dunne doornen .
BLADEREN: 9- I l l angwerpige, spitse blaadjes aan een lange bladsteel.
BLOEM_EN: karmiJnrose, reeds op jonge struiken - t egelij k met de bla deren _
bloeiend. langs. de gehele tak. Kelk kleverig behaard en paars gekleurd · einde
me1-begm JUni.
'

Alle~n geschikt voor beplanting op beschutte plaatsen (brosse takken) als grote
strmk met rose bloemen. Wordt in Nederland meest geënt op R obinz·a pseuioacacia.
o Robinia luxurians - Zuidoostelijk U.S.A.
syn. Robinia neo-mexicana HORT. non GRAy
Robinia neo-mexicana var. luxurians
GROEIWI!ZE: kleine boom tot I 0 m met ronde kroon; de onderste t akken hangen
emgszms over. De twijgen zijn gedoomd.
BLADEREN: met een lange bladsteel en I 5-2 I eivormige blaadj es; de bladsteel is
behaard.
BLOEMEN: bij het uitlopen iet s rose, verbloeiend naar wit; iets remonterend in
augustus.
Gelij kt .veel op .Robinia pseudoacacia; de doornen zijn iets kleiner, de topblaadjes
aan de Jonge tWIJgen ZIJn met klieren bezet.
Deze k.leine boom ~s niet geschikt voor straatboom, daar de takken zeer bros zijn.
Gevoelig voor vooqaarsvorst, daardoor maken de bomen veel dood hout.

Robinia pseudoacacia -

Midden en oostelijk U.S.A.

De gew~ne "acacia", een grote boom tot ongeveer 25 m is in I 60 I uit Amerika in
Europa mgevoerd door Robin, lijfarts van H endrik IV in Frankrijk. Kwam in I638
naar Nederland.
De "acacia" is bijzonder geschikt voor droge en arme, zowel kalkrijke als iets zure
hogere gro~den; waar geen andere boom wil groeien kan men "acacia's" planten. Hij
wordt veel m bosverband geplant, in mindere mate als laan- of straatboom; hiervoor
ZIJn enkele cultivars m eer geschikt.

Robinia pseudoacacia 'Coluteoides' (Engeland 1765)
syn. Robim·a pseztdoacacia 'Sophoraefolia'
GROEIWIJZE : kleine boom met ronde kroon .
BLAADJES: klein tot 2 cm, ovaal.
BLOEMEN : wit; zeer bloeirijk.
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Een niet gekeurde boom met kleine blaadjes; bloe it overvloedig, zoals te zien
is aan een foto in " Loofhoutgewassen" (H endriks).
Veel op deze kleinbladige cultivar gelijkt: "M yrt ifolia' (die bij na nooit bloeit) en
'Mimosaefolia ', die hier en daar wordt gekweekt, maar niet als oudere boom werd
gekeurd.
Robinia pseudoacacia 'Decaisneana' -

*

zie R. ambigua 'Decaisneana'

Robinia pseudoacacia 'Frisia' (W. J ansen 1935)
GROEI W IJZE : gelijk aan de soort, iets zwakker in groei; vormt een boom met
afst aande, waaiervormige t akken . De doornen aan de t wijgen zijn in het
voorjaar opvallend rood .
BLADERE N : helder geel gekleurd, een kleur die de gehele zomer blijft.
BLOEMEN : zeer zeldzaam voorkomend, wit .
Deze fel geel gekleurde acacia wordt tot nog toe voornamelijk voor export gekweekt,
hetgeen jammer is. De bladkleur en de rode doornen geven variatie in soms wat
sombere beplantingen ; hij wordt daarom als park boom aanbevolen. Een verbetering van de oude cultivar 'Aurea', waarvan de bladeren spoedig groenachtig worden .
Deze plant werd omstreeks 1935 gevonden door W. J ansen te ZwoHerkerspeL
De naam is afkomstig van de buitenplaat s " F risia State" .
Robinia pseudoacacia ' Inermis' -

zie Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Robinia pseudoacacia 'Myrtifolia' (vóór 1850)
' vorm ;
GROEI W IJ ZE: slechts gezien als oude boom ; deze heeft een karakt eristieke
groeit opgaand met later meer horizontale takstand.
BLADEREN : fris groen , kort gest eeld met 11- 19 ovaalvormige blaadjes, die
1.5 x 0.5 cm zijn.
Deze zeer oude vorm, die praktisch niet meer gekweekt wordt is door zijn kleine
blaadj es wel een aardige boom. De N.A. K.-B. heeft besloten deze boom nader te
toetsen op zijn bruikbaarheid.
Een andere kleinbladige "acacia " , die wel rijk bloeit is 'Coluteoides', die misschien
de voorkeur verdient.

*

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' (Frankrijk 1839)
syn . R obinia pseudoacacia 'F astigiata'
GROE IWIJ ZE: goed groeiende, zuilvormige boom, in habitus op een Italiaanse
populier gelijkend. De t akken gaan alle rechtop, de twijgen zijn weinig of niet
gedoomd.
BLADEREN : normaal.
BLOEMEN : wit, slechts zelden bloeiend.
Als smalle zuilvorm bruikbaar als p a rkb oom.

o Robinia pseudoacacia 'Rehderi' (Duitsland 1859)
GR OEI W IJ ZE : heeft een eivormige t ot parachutevormige kroon, met omhoog
groeiende t akken ; ongedoornd.
B LADEREN: normaal.
BLOEME N : geen .
Deze cult ivar gelijkt op 'Umbraculifera', maar heeft meer opgaande takken .

*
Robinia p seudoacacia 'Appalachia'

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana' (Späth 1903)
GROE IW IJ ZE : boom met zeer brede, losse kroon, de t akken staan wijd uit .
BLADERE N : loodrecht naar beneden hangend, tot 30 cm lang ; blaadjes lichtgroen,
vrij smal, ver uit elkaar st aand.
BLOE MEN : wit, t amelijk groot ; op oudere leeftijd rijk bloeiend.
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Deze betrekkelijk onbekende, breed uitgroeiende boom heeft door lange, hangende
bladeren een doorschijnend gebladerte en is daardoor een elegante park- en laanboom. Voor straatbeplanting is de kroon te breed.

**

Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' (Lombarts 19S2)
GROEIWIJZE: sterk groeiend, een breed-opgaande, zeer "open" kroon vormend;
de takken zijn met doornen bezet.
BLADEREN : groot, met S-7 blaadjes; is hierdoor een tussenvorm tussen de normale en éénbladige vorm 'Unifoliola'.
BLOEMEN: als jonge boom schaars bloeiend; oudere bomen dragen zacht roomkleurig-rose bloemen.
Deze door Lombarts, Zundert omstreeks 1937 gevonden boom werd in I 9S2 in de
handel gebracht. Is een sterk groeiende straat- en laan boom.

**

Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' (Durousset, Frankrijk 1874)
GROEIWIJZE: opgaande, losse "open" kroon met afstaande takken, later afgeplat ovaal; de takken hebben weinig doornen.
BLADEREN: normaal.
BLOEMEN: wit, behalve in juni ook in augustus-september bloeiend, maar dan
slechts spaarzaam.
Deze remonterende Acacia is geschikt voor straatbeplanting. Heeft een minder
dichte kroon dan de eveneens bijna ongedoornde 'Bessoniana'. Waait niet kapot ( !) .
De bloemen in de nazomer zijn weinig opvallend.

o Robinia pseudoacacia 'Stricta' (Duitsland 1822)
GROEIWIJZE: kleine, pyramidaal-opgaande kroon.
BLADEREN: normaal, iets blauwachtig groen.
BLOEMEN: geen.
Deze betrekkelijk klein blijvende vorm kan worden vergeleken met een pyramidaal
groeiende 'Rehderi' of 'Umbraculifera' .
s Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' (Frankrijk 1813)- foto blz. 46
GROEIWIJZE: struikvormig opgroeiende boom met spiraalvormig gedraaide takken en twijgen .
BLADEREN: met normaal aantal blaadjes, iets gedraaid en hangend.
BLOEMEN: wit, schaars, slechts aan oudere bomen voorkomend.
Een karakteristieke, schilderachtige parkboom vanwege de gedraaide takken; is
géén straatboom. De takken worden soms gebruikt in de bloembinderij .
Deze cultivar "verloopt" nogal spoedig, zodat verschillende typen in omloop zijn.
De commissie Sierbomen van de N.A.K. -B. heeft besloten het vermeerderingsmateriaal van een goede boom in Velp uit te geven.

*

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'- "Kogelacacia"
syn. Robinia pse~tdoacacia 'Inermis' de Vos non MIRBEL
GROE IWIJZE : op hoogstam geënt een gedrongen bolvormige kroon vormend;
krijgt op oudere leeftijd - indien niet gesnoeid- een gedrongen, schermvormige
habitus. De takken zijn ongedoornd.
BLOEMEN: geen.
De "Kogelacacia" dient op een stamhoogte van 2.2S tot 2.SO m te worden veredeld,
indien men deze voor straatbeplanting wil gebruiken. Het buitenland neemt meestal
genoegen met een stamhoogte van 1.80 tot 2 m, daar voor dergelijke kogelvormen
andere normen schijnen te gelden.
De meestal gebruikte naam 'Inermis' is onjuist; de echte 'Inermis' is een ongedoornde
"gewone" Acacia, die niet wordt gekweekt.
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**

Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (Deniau, Frankrijk 1858)
syn. Robinia pseudoacacia 'Monophylla'
GROEIWIJZE: forse groeier met doorgaande stam en korte zijtakken, een onregelmatig vertakte, kegelvormige kroon vormend; twijgen ongedoornd.
BLADEREN: hangend met één zeer groot (15 cm) topblad en 3 ~7 kleine blaadjes.
Ze vallen zeer laat in de herfst; ook daarom een waardevolle boom.
BLOEMEN: wit, rijk dragend .
Deze oude, zg. éénbladige "accacia" is uitstekend geschikt gebleken voor straat- en
laan beplanting.

*

Robinia viscosa- "Kleefacacia" - Oostelijk U.S.A.
syn. Robinia glutinosa
GROEIWIJZE: kleine tot middelhoge boom tot 8 m, een brede, eivormige kroon
vormend met afstaande takken . De jonge, bruine twijgen voelen kleverig aan,
vandaar de naam; de twijgen zijn weinig gedoomd.
BLADEREN: met 13~ 19 blaadjes.
BLOEMEN: licht lila-rose in veelbloemige, iets overhangende, 8 cm lange trossen;
juni en augustus.
Aardige kleinere boom, geschikt als straatboom op pleinen en in groenstroken .
Hij kan een gesloten wegdek (tegels, asfalt of beton) zeer goed verdragen.

SUMMARY

The Robinia cultivars, which are grown in Dutch nurseries have been evaluated fortheir value as
trees for parks and street-planting.
The merit stars: (*** ~ excellent, ** ~ very good, * ~ good, s ~ for special purposes and o ~ nat
worthy of cultivation) have been awarded by the Selection Cammiltee of the N.A.K.-B. (Genera!
Netherlands I nspection Service). The committee recommends:
F or street-planting:
*** Robinia ambigua 'Decaisneana' ~ fonns a braad and open crown; flowers light pink .
** Robinia pseudoacacia 'A ppalachia' ~ straight trunk, branches with few thorns; rather
windresistant.
*** Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ~farms dense aval crown with central leader; branches
without thorns; flowers rarely seen. N eeds proteetion against strong winds.
** Robinia pseudOacacia 'Sandraudiga' ~jast growing tree with very open crown; leaves large
with s~J leaflets.
** Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' ~ flat-aval crown; few thorns; flowers in June and
in August-September. Quite windresistant.
* Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ~ well-known 'Globe Locust'.
** Robinia pseudoacacia 'Unifoliosa' ~ strong grower, forming irregular, conical crown; no
thorns. Leaves: kanging down, one large leaf (IS cm) and 3~7 smallleaflets.
* Robinia viscosa ~medium sized tree to 8 m, with braad, aval crown; flowers lilac-pink, in
June and August.
Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'

The other cultivars, to which 'stars' have been awarded, are nat suitable for street-planting, but
smal! trees for park-planting. The cultivar 'Frisia' (*) which originated in Holland , has bright
yellow leaves and conspicuous red thorns.
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