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MAHONIA EN MAHOBERBERIS

Het geslacht Mahonia en de geslachtshybride x Mahoberberis behoren tot de familie van
de Berberidaceeën. Mahonia groeit van nature in Westelijk Noord-Amerika en Azië en is
zeer nauw verwant aan het veel grotere geslacht Berberis.
In de meeste - tegenwoordig belangrijke - dendrologische werken wordt Mahonia gescheiden gehouden van het geslacht Berberis. Aanvankelijk werden de Mahonia-soorten tot
Berberis gerekend. De verschillen tussen deze geslachten zijn groot genoeg om ze beide te
onderkennen. Mahonia heeft samengestelde en Berberis enkelvoudige bladeren. Mahonia
heeft nimmer doornen op de takken, Berberis is op enkele uitzonderingen na, steeds gedoomd. Ook de bloeiwijze van M ahonia is anders samengesteld dan die van Berberis. Toch
is M ahonia dusdanig verwant aan Berberis, dat er (steriele) bastaarden tussen beide geslachten zijn ontstaan (x Mahoberberis) .
Een zeer belangrijk werk over Mahonia is het boek, geschreven door Dr. L. W.A. AHRENDT,
getiteld "Berberis and M ahonia: A taxonomie revision" (The J ournal ot the Linnean
Society of London Botany, Vol. 57, 1961, pag. 1-140). In dit werk worden ongeveer 110
M ahonia-soorten beschreven.
Het verschil tussen de Amerikaanse en Aziatische soorten is bijzonder groot. Terwijl de
Amerikaanse soorten altijd struiken zijn, kunnen vele soorten, afkomstig uit Azië, daarentegen tot een kleine boom uitgroeien. Tot deze kleine bomen behoren bijv. M. japonica, M.
lomariifolia en M . napaulensis, waarvan de bladeren in de winter niet of nauwelijks verkleuren. De bladeren van een aantal Amerikaanse species, bijv. M. aquifolium en M. nervosa, zijn daarentegen gedurende winter en voorjaar bronskleurig bruinrood getint. Ook de
bloeiwijzen van de Mahonia-soorten zijn zeer verschillend, evenals de bloeitijden.
BENAMING. Het is niet eenvoudig de problemen rond de naamgeving van de M ahoniasoorten en ook enkele cultuurvariëteiten op te lossen. De planten, die voorkomen als
M. aquifolium, zijn dusdanig gehybridiseerd, dat het vaak moeilijk is uit te maken, tot
welke soort de zaailingen of benaamde selecties in feite behoren. De planten die als M. pinnata in cultuur zijn, zijn bovendien veel beter winterhard, dan de echte, uit Westelijk NoordAmerika afkomstige M. pinnata.
Wanneer de bloemen van het in Nederland geteelde sortiment, jarenlang, grondig zouden
worden bestudeerd zou enige opheldering kunnen worden gegeven. Om praktische redenen
is in dit rapport voornamelijk de bladkleur als belangrijkste kenmerk voor de indeling
gekozen.

Mahonia aquifolium 'Apollo'

Een aantal cultivars met dof blauwgroene bladeren, ontstaan uit bastaardering van
M. aquifolium X M. pinnata (en mogelijk ook nog gedeeltelijk met M. repens), werden
ondergebracht bij de hybride M. x wagneri REHD. Cultivars als 'Aldenhamensis', 'Fireflame', 'Moseri', 'Vicaryi', maar ook de veel aangeplante ' Pinnata' (= M. pinnata hort.)
zijn om die redenen hierbij ingedeeld. De cultivars 'Apollo', 'Atropurpurea', 'Forescate',
'Undulata' enz. met glanzende bladeren, worden hier beschouwd als vormen van de
"echte" M. aquifolium. Waar de grens precies moet worden gelegd is niet eenvoudig vast te
stellen.
1) Consul entschap in Algemene Dienst voor de Boomkwekerij; Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop.
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KEURINGE . ~et

in Ne~er~and voorkomende Makania-sortiment is weliswaar niet erg groot,
maar de keurlilgscommi.sste va_n de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen achtte
het lil 1970 toch wenselijk de hter geteelde soorten en cultivars op sier- en gebruikswaarde te
beoordelen. De collectie werd aangeplant op de sortimentstuin van het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop en in de jaren 1972-197 4 gekeurd.
BLOEM-, BLAD- en BESKLEUR. De sierwaarde van diverse soorten en cultivars van Mahonia
loopt sterk uiteen. Vele hebben zeer mooie bloemen (bijv. M. aquifolium 'Apollo' en
M. X media 'Charity'); de meeste danken hun bijzondere sierwaarde aan het blad, terwijl
enkele soorten ook opvallen door hun blauwzwarte, wit berijpte bessen (bijv. M. aqtûfolium,).

In de winterhardheid zijn grote verschillen waar te nemen. Van de in
Nederlan.d voorkomende soorten zijn de Amerikaanse M. aquifolium en de Aziatische
M. bea~e~ wel de meest vorstresistente in het sortiment . Ook de hybride M. x wagneri is
goed wlil~erhard. Zeer vele andere soorten zijn jammer genoeg niet geschikt om in Nederlandse tulilen en parken aan te planten. In strenge winters zullen zij ernstig van de vorst
te lijden hebben.
WINTERHARDHEID .

SNOEIEN. De hoogten, die in het keuringsrapport bij de beschreven Mahonia's zijn aangegeven, komen ongeveer overee_n met de maat, die de planten in Nederland kunnen krijgen.
In het land van herkomst of lil warmere streken kunnen zij aanmerkelijk hoger worden .

Wanneer M. aquifolium en M. X wagneri en cultivars- om een gesloten vak te vormen worden aang~plant •. dan is ~et beslist noodzakelijk deze ieder jaar onmiddellijk na de bloei
sterk te snoeten. Dit geldt lil het biJzonder voor M. x wagneri 'Fireflame' 'Pinnata' en
'Vicaryi', typen die geen of .vrijwel geen bessen dragen. Wanneer het gaat o~ de vruchten,
dan mag vanzelfsprekend met worden gesnoeid, met als gevolg bloei op langere kale takken
en hogere struiken.
twe~maal doorknippen vanjon ge plan ten van M. bealei, M. faponica en
med~a-klonen ts belangn]k om een bredere plant te krijgen. Welhaast vanzelfsprekend
het, dat het bew~rken van de grond (door bijv. schoffelen) tussen planten, die goed uit-

Ook het ee.n - of

1!1· X

ts
stoelen, funest 1s. Ntet alleen door snoeten, maar ook door het vormen van uit lopers kan een
beplant vak snel ZIJn gesloten en ook gesloten blijven.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:*** = uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very good)
* = goed (good)
s = voor speciale doeleinden (lor special purposes)
o = kan vervallen (can be elirninated)

MAHONIA
Mahonia aquifolium- Westelijk Noord-Amerika
GROEIWIJZE: breed opgaand, 0.5- 1(- 1.75) m hoog, niet tot soms sterk uitstoelend.
BLADEREN: zeer variabel in grootte, (3-)5- 7(- 9) blaadjes, zwak tot scherp getand,
dof tot m eestal glanzen~ donkergroen, onderzijde z uiv er groen tot
?lauwachtl g groen;. lil wmter en voorjaar m eest al bronskleurig bruinrood;
Jonge blad aanvankelijk vaak bronskleurig getint, kort daarna "groen" verkleurend.
BLOEMEN : licht- tot diep goudgeel, in dichte tot min of meer open, eindstandige
trossen, maart-met.
VRUCHTEN: blauwzwart, witachtig berijpt, vaak talrijk, soms tot in september
aan de plant blijvend.
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Deze, meest winterharde soort van de Noord-Amerikaanse Mahonia's wordt steeds
door zaaien vermeerderd. De zaailingen hebben vaak zeer variabele groeiwijzen,
bladvorm, bladkleur, bloemen, bloeirijkheid enz. Gevoeglijk kan worden aangenomen,
dat het handelszaad dat onder de naam Mahonia aquifolium wordt aangeboden, een
mengeling is van bastaarden, ontstaan uit h ybridisatie van M. aquifolium, M. pinnata
en misschien ook M. repens. Benaamde selecties als 'Fireflame', 'Vicaryi' zijn zulke
bastaarden (zie hiervoor onder M. x wagneri).
M. aquifolium groeit in de volle zon, maar ook uitstekend in de lichte schaduw; de
plant is daardoor uitermate geschikt voor onderbeplanting. Het materiaal dat in de
diepe schaduw is geplant, bloeit meestal minder en het blad is in de winter ook zwakker bronskleurig getint. Helaas is M. aquifolium nogal gevoelig voor roest (Cumminsiella mirabilissima) en meeldauw (Microsphaera berberidis) .
De bronskleurige, soms bruinrode bladeren worden gedurende de winter (vooral met
Kerstmis) veel gebruikt voor decoratie in de bloemsierkunst. Vooral bepaalde
cultivars als bijv. 'Atropurpurea' en 'Forescate' zijn voor dit doel uitermate geschikt.
* * * Mahonia aquifolium 'Apollo' (Brouwers 1973) - foto blz. 18
GROEIWIJZE: laag en breed, tot 60 cm hoog, goed uitstoelend.
BLADEREN : vrij groot m et 5- 7 blaadjes, t amelijk vlak, donkergroen, matig glanzend, onderzijde lichtgroen, vrij scherp getand; in winter en voorjaar bruingroen; jonge blad glanzend groen, iets bronskleurig getint.
BLOEMEN: diep goudgeel tot iets oranjegeel, in zeer grote, piramidale, min of
meer open trossen, bijzonder talrijk, (april-) mei.
VRUCHTEN: blauwzwart, berijpt, talrijk, tot juli aan de plant blijvend.
Bij zonder mooie selectie door de grote, diep goudgele bloemen en de Ûitbundige
bloei. De plant heeft bovendien goede bodembedekkende eigenschappen. Deze is ook
vanwege de lage groei zeer geschikt voor aanplant in vakken, vooral daar waar de
beplanting niet te hoog mag worden.
De cv. 'Apollo' behoeft weinig te worden gesnoeid! Een nadeel is, dat door de rijke
bloei de plant gedeeltelijk kale takken kan krijgen. Dit verschijnsel verdwijnt spoedig
omdat er zich nieuwe takken onder uit de struik ontwikkelen.
Hoewel Mahonia's in feite bladheesters zijn, kan de nieuwe 'Apollo' zonder enig bezwaar als een uitst eke nde bloemheester worden aanbevolen!
Gewonnen en in de handel gebracht door Brouwers Boomkwekerijen B.V. te Groenekan. De naam 'Apollo' is in Nederland merkenrechtelijk beschermd (1973) .
* * * Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' (Nederland, vóór 191 5)
GROEIWIJZE: laag en tamelijk breed, tot 60 cm hoog, goed uitstoelend.
BLADEREN: middelmatig groot met (5-7) blaadjes, donkergroen, matig glanzend,
onderzijde lichtgroen, scherp getand ; gedurende de winter diep bronskleurig bruinrood ; jonge blad glanzend groen, zwak bronskleurig getint.
BLOEMEN : geel, in kleine trossen, talrijk, maart-april.
VRUCHTEN : blauwzwart, berijpt, zeer weinig.
Deze oude cultivar is nog steeds één van de allerbeste in het sortiment. De lage groeiwijze, het vermogen tot uitstoelen en de zeer grote vorstresistentie van deze plant zijn
zeer goede eigenschappen. Bovendien kan deze selectie worden aangeplant op verkeerspleinen in steden, ook wanneer er gedurende de winter zout wordt gestrooid. De
plant is hiertegen goed bestand, naar ervaringen in Zwitserland.
De cv. 'Atropurpurea' is weinig gevoelig voor roest en meeldauw; hij behoeft niet of
nauwelijks t e worden gesnoeid.
In zeer strenge winters verliest de plant gedeeltelijk zijn bladeren, maar de takken
lopen in het voorjaar weer goed uit. Ook wanneer oudere struiken rijk bloeien kan de
plant een gedeelte van het blad afstoten.
Vooral van deze oude cultuurvariëteit zijn de intens bronskleurige bladeren gedurende de winter erg in trek voor decoratiewerk bij bloemisten.
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o Mahonia aquifolium 'Dart's Distinction' (Darthuizer Boomkw. 1970)
GROEIWIJZE: zeer hoog en ijl, recht opgaand tot !.75 m.
BLADEREN: tamelij k klein met 5-9 blaadjes, donker blauwachtig groen, matig
glanzend, onderzijde donkergroen tot iets blauwgroen, tamelijk fijn getand;
's winters bronskleurig bruinrood, een aantal bladeren al in oktober helder
rood verkleurend; jonge blad bruinachtig, glanzend.
BLOEMEN: geel, zeer talrijk, maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart, talrijk, tot in september aan de plant blijvend.
De zeer lange takken zijn door de talrijke vruchten vaak over een flinke lengte kaal,
waardoor de sierwaarde van de plant sterk vermindert. Deze krachtig groeiende, laat
uitlopende Mahonia moet ieder jaar sterk worden teruggesnoeid, wat doorgaans een
nadeel betekent.
Deze weinig bekende cultivar werd aanvankelijk onder de naam 'Select' verspreid.
o Mahonia aquifolium 'Dart's Drummer' (Darthuizer Boomkw. 1968)
GROEIWIJZE: brede, open struik tot 1 m hoog.
BLADEREN: matig groot met 5- 9, zwak getande, min of meer bolstaande, tamelijk
smalle blaadjes, zwak glanzend, donkergroen, onderzijde blauwgrijs; in de
winter zwak bronskleurig tot redelijk groen blijvend ; jonge blad zwak glanzend
lichtgroen.
BLOEMEN: geel, maart-april.
VRUCHTEN: onbekend.
Een vorm met weinig speciale sierwaarde. Deze kan daarom uit het sortiment verdwijnen.

Mahonia aquifolium 'Moseri' -zie Mahonia X wagneri 'Moseri'.

Mahonia aquifolium 'Orangee Flame' (Fairview Floral Nurs., U.S.A. 1965)
GROEIWIJZE: laag en breed, bossig, tot circa 60 cm hoog, uitstoelend.
..
BLADEREN: vrij groot met (5-7) blaadjes, donkergroen, onderziJde blauwgriJS;
jonge (top-)bladeren aanvankelijk geelgroen, spoedig li~htend brons. kleurig-oranje getint, later doffer, in de herfst purperbrum, gedurende de
winter wijnrood.
BLOEMEN: goudgeel, maart-april.
VRUCHTEN: blauwzwart, grijswit bewaasd.
Deze lage en breed groeiende plant is jammer genoeg erg gevoelig voor roest en meeldauw . Hierdoor is ook de vermeerdering door stekken een probleem; de bladeren
vallen namelijk spoedig af!
..
Als deze selectie goed gro2it én gezond blijft, heeft het jonge blad een bnlpnte kleur,
. .
die het gehele groeiseizoen blijft gehandhaafd.
Een nieuwe Amerikaanse M ahonia, die door Charles Szerszen (Fa1rv1ew Floral
Nursery), Westlake, Ohio als zaailing werd geselecteerd.
.
. .
De naam 'Orangee F lame' is in de Benelux-landen beschermd. Deze cultivar IS met
gekeurd.

**

Mahonia aquifolium 'Donewell' (Donewell Nurseries, U.S.A.)
GROEIWIJZE: zeer brede, uitstoelende struik tot bijna 1 m hoog.
BLADEREN: 10- 20 cm lang met 5-9, meestal 7, smal elliptische blaadjes, iets
gegolfd, lang gestekeld, glanzend donkergroen, onderzijde blauwgrijs; bladspil
opvallend roodachtig .
BLOEMEN: geel, april-mei.
VRUCHTEN: onbekend.
Deze cultivar valt op door het glanzend donkergroene, fijn gedeelde blad. De plant is
bovendien laag en breed groeiend. Deze zou moeten worden gekweekt om de waarde,
als bijv. bodembedekker te kunnen bepalen.
Een in 1962 door het Laboratorium voor Plantensystematiek te Wageningen uit het
Morton Arboretum (U.S.A.) geïmporteerde selectie. De oorspronkelijk ingevoerde
plant heeft thans een flinke omvang. M. aquifolium 'Donewell' is nog niet gekeurd.
Mahonia aquifolium 'Forescate' (Van Alphen 1975)
GROEIWI JZE : matig hoog, tot ongeveer 1 m, uitstoelend .
BLADEREN : tamelijk groot met 7, zeer zelden 5 of 9, grof en scherp getande
blaadjes, donkergroen, vrij glanzend, onderzijde helder groen tot iets blauwgroen; in winter en voorjaar bronskleurig bruinrood; jonge blad zwak
bronskleurig, glanzend.
BLOEMEN : geel, maart-april.
VRUCHTEN: onbekend.
Deze door]. van Alphen te Voorschoten geselecteerde vorm gelijkt zeer veel op de
oude cv. 'Atropurpurea'. De groei is sterker en het blad is goed gezond. Het zou een
verbeterde 'Atropurpurea' kunnen zijn ; dit dient nader te worden onderzocht.
Omdat deze nieuwe cultivar sterker groeit dan 'Atropurpurea', kunnen hiervan meer
en veelvuldiger takken worden gesneden. Voor een produktieveld - bestemd voor
snijgroen -is dit een pluspunt.
'Forescate' ( = Voorschoten) werd door de winner een aantal jaren beproefd en is op
bescheiden schaal onder No. 2 verspreid, maar nog niet gekeurd.
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Mahonia aquifolium 'Undulata' (Notcutts Nurseries, Engeland 1930) - foto blz.26
syn. Mahonia 'Undulata'
GROE IWIJZE: krachtig opgaand tot ruim 1.50 m hoog.
BLADEREN: groot met 7, soms 5 of 9 blaadjes, donkergroen, sterk.9l~nz:nd,
rand opvallend gegolfd en vrij scherp getand, onderz:Jde blauwgr_IJS; m _wmter
en voorjaar zwak bronskleurig; jonge blad zeer moo1 bronskleung brumrood,
opvallend glanzend.
..
.
.
BLOEMEN: diepgeel, in dichte eindstandige trossen, zeer talnJk, apnl-me1.
VRUCHTEN: geen?
Deze M ahonia heeft een forse groeiwijze, glanzend gezond blad en een uitbundige
bloei. De sterk groeiende 'Undulata' lijkt in blad zeer veel op een "echte" Mahonia
aquifolium, maar naar bepaalde kenmerken in de bloeiwijzen schijnt deze meer te
behoren tot de noordelijke vormen van M. pinnata.
Het materiaal dat door Notcutts Nurseries Ltd., Engeland is verspreid, werd in 1930
verzameld te Rowallane in Noord-Ierland. De oorsprong van deze, lang onbekend gebleven plant, is niet bekend.
. .
.
Via het Proefstation voor de Boomkwekerij zal deze fraaie Makoma m het napar
van 1975 onder kwekers in Nederland worden verspreid.
Mahonia aquifolium 'Vicaryi' -

*

zie Mahonia X wagneri 'Vicaryi'.

Mahonia bealei - China
syn. Mahonia japonica var. bealei
GROEIWIJZE: opgaande struik, !.25-!.50 m hoog.
. .
BLADEREN: leerachtig, dik, 25-40 cm lang met (7- )9-11 breed elliptische, vaak
iets overlappende blaadjes, aan de voet opvallend geelwit gevlekt en m~t
5- 7(- 9) stekelige tanden, topblad vaak duidelijk groter, dof blauwachtig
groen , onderzijde blauwwit berijpt (wrijven).
. ..
BLOEMEN: lichtgeel in tot 15 cm, min of meeropstaande bloeiWIJ Zen, decemberjanuari (-april) .
VRUCHTEN: blauwzwart, berijpt, licht overhangend.
Mahonia bealei is een algemeen bekende, goed winterharde plant met stevige, st~l?ge
stengels en bladeren . In het verleden werd deze onder de naam M. japonica als zaa!lmg
uit Frankrijk geïmporteerd.
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Het materiaal dat op sommige kwekerijen onder de naam M. bealei uit zaad wordt
geteeld, komt meestal niet geheel overeen met de typische kenmerken van M. bealei.
Soms zijn de zaailingen zeer identiek aan deze soort, soms gelijken ze meer opM. japonica, óf houden het midden tussen beide soorten .
M. b~alà werd in 1848 gevonden door R. Fortune in Oost-China. Deze is erg mooi,
maar heeft helaas veellast van ro:ost, waardoor de grote bladeren sterk worden ontsierd, vandaar slechts één *.
Verschilkenmerken van Mahonia btalà en M . japonica zijn : (zie tekening blz . 24)

aantal blaadjes per blad:
vorm van de blaadj~s :
top blad:
aantal tanden p~r blaadje:
kleur blad bovmzijdr:

jap01~ica

M ahonia bealû

M ahonia

(7-)9-II
breed elliptisch
meestal duidelijk grot~r

(II-)I3-I5
elliptisch
niet of weinig groter
8-I2(-I4)
matglanzend grijzig groen
(vaak geel wordend)
geelgroen, niet tot zeer zwak
berijpt
weinig of niet in kleur afwijkend
overhangend tot neerbuigendopg'l!richt, lang en ijl

5-7(-9)
dof blauwachtig r;roen

kleur blad onderzijdr:

blauwwit berifpt

bladvoet van de blaadjes
(aanhechtingsplaats):
bloeiwijzen:

opvallend geelwit
min of mar opstaand, kort

Mahonia fascieuiaris- zie Mahonia X wagneri 'Pinnata'

Mahonia fortunei - China
GROEIWIJZE: recht opgaand met vrij slappe, weinig vertakte stengels tot ruim
I m hoog.
BLADEREN: tot 20 cm lang 7(-9) lancetvormige blaadjes, fijn genaaid-getand,
matglanzend donkergroen, onderzijde groen; bladspil zuiver groen.
BLOEMEN : geel, in eindstandige, recht opstaande, smalle trossen, sept.-nov.
In Nederland wordt deze soort slechts op enkele plaatsen aangetroffen in collecties en
op typische sortimentskwekerijen. M ahonia fortunei is meer een liefhebbersplant.
Deze kan soms zeer ernstig door meeldauw worden aangetast. Hij werd niet voor
keuring aangeplant .

*

Mahonia bealei
( 1( 2
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nat. grootte)

Mahonia japonica
(tek. H.

J. van de Laar)

Mahonia japonica- China (in Japan sinds lang in cultuur)
GROEIWIJZE: opgaande struik tot ruim I m hoog.
BLADEREN: leerachtig, tamelijk dun, 30-50 cm lang met ( 11-) 13-15 elliptische
blaadjes, aan de voet niet of zwak geelwit gevlekt en met 8-12(-14) stekelige
tanden, topblad niet of weinig groter, dof tot matglanzend grijzig groen
(bovenste bladeren vaak groengeel tot geel gekleurd), onderzijde
geelgroen, niet tot zeer zwak berijpt.
BLOEMEN : lichtgeel in tot 20 cm lange, overhangende (vaak tussen de bladeren
gebogen), ijle bloeiwijzen, januari-maart(-mei).
VRUCHTEN: donkerblauw, zwak berijpt.
Tamelijk winterharde plant, uitsluitend geschikt voor beplanting in de schaduw. De
bladeren van de in Nederland geteelde kloon kunnen in de volle zon sterk geel worden,
wat doorgaans als een groot bezwaar wordt gezien. Van planten in de schaduw vergeelt het blad zo goed als niet.
Een uitstekende selectie, die goed groen blijft, is M ahom:a jap. 'Hiemalis' (zie aldaar).
M. japonica zou, zoals de naam suggereert, afkomstig zijn uit Japan. Dit is niet het
geval. De plant wordt er wel sinds vele eeuwen gekweekt, maar komt oorspronkelijk
uit Zuidoost-China.
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Mahonia japonica var. bealei -

***

zie Mahonia bealei

Mahonia japonica 'Hiemalis' (Engeland, vóór 1946) - foto blz. 27
GROEIWIJZE: krachtige, opgaande, brede struik tot ruim 1.50 m hoog .
BLADEREN: leerachtig, 35- 50 cm lang met 13-15(-17) tamelijk breed elliptische
blaadjes, aan de voet min of meer witgeel gevlekt, topblad vaak iets groter, dof
grijzig gro·m (bladeren in de top van de plant zelden geel wordend), onderzijde
licht geelgroen, zwak b erijpt.
BLOEMEN: lic:1tgeel in tot 35 cm lange, séhuin opgaande, later uitzakkende, ijle
bloeiwijze:- , zeer talrijk, december-februari(-april).
VRUCHTEN : donkerblauw, witachtig berijpt.
Zeer mooie en goed winterharde groot bladige M ahonia die uitstekend groeit en rijk
bloeit.
Deze culti var werd in 1946 door H. den Ouden & Zn., Boskoop uit Engeland geïmport eerd. De h erkomst van de plant, als ook de naam 'Hiemalis' (= in de winter bloeiend),
is onduidelijk; deze komt niet in de literatuur voor.
Vermoedelijk is deze M ahonia een bastaard, geselecteerd uit de kruising M ahonia
japonica x bealei.

Mahonia aquifolium 'Und ul ata '

Mahonia japonica 'Hiemalis'
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-

Mahonia x media
(Mahonia lomariifolia ~ X japonica Ö)
Mahonia lomariifolia is afkomstig uit Birma, West-China en vermoedelijk ook uit
Formosa. Deze soort heeft grote bladeren en bijzonder lange, diep goudgele, opstaande
bloeiwijzen. Hij is in Nederland absoluut niet winterhard (hardheid U.S.A. Zone
VIII = niet tegen Nederlandse winters bestand).
De Slieve Donard N ursery Co., Ierland had omstreeks 1950 meer dan I 000 zaailingen
van M. lomariifolia, welke hybriden bleken te zijn van M. lomariifolia en M. japonica.
De zaadplant werd bestoven door in de naaste omgeving voorkomende planten van
de bekende M. japonica.
L. R. Russell te Windlesham, Engeland verkreeg een aantal zaailingen van deze
hybride, waaruit Sir Eric Savill, Windsar Great Park er één met bijzondere eigenschappen uitzocht, welke hij Mahonia 'Charity' noemde (1957).
Uit de zaailingen, dieSlieve Donard Nursery behield selecteerden zijzelf een kloon met
kleinere bladeren en meer opgaande bloeiwijzen, die 'Winter Sun' werd genoemd.
Lionel Fortescue, Buckland Monachorum, Devon, Engeland maakte deze zelfde
kruising. Uit zijn 200 zaailingen selecteerde hij:
'BuCKLAND' met bijzonder lange (tot 65 cm), vertakte bloeiwijzen.
Een andere, volgens Engelse gegevens, zéér mooie zaailing werd in 1971 genoemd :
'LIONEL FoRTESCUE', bloemen geel, in recht opgaande, 40 cm hoge, vertakte
bloeiwijzen, welriekend. Werd in november 1975 in Engeland bekroond met
een "First Class Certificate".
In Windsar Great Park in Engeland werden zaailingen verkregen van de hybride
M ahonia 'Charity'. Volgens "Trees & Shrubs, hardy in the British Isles" van BEAN
( 1973) zijn hieruit geselecteerd:
'FAITH', zachtgele bloemen; lijkt in groeiwijze en blad veel opM. lomariijolia.
Werd in 1972 geïntroduceerd.
'HOPE', bloemen helder geel, dicht bezet langs de hoofdas. Verkreeg in 1966 in
Engeland een First Class Certificate en werd in 1969 verspreid.

s

***

Mahonia x media 'Charity' (Windsor Great Park, Engeland 1957) -

foto blz. 2

GROEIWIJZE: krachtige, opgaande struik tot 2 mof meer hoog, weinig vertakkend.
BLADEREN: zeer groot, 40-60 cm lang met 17-23 blaadjes .. elliptisch en.met 6-8
scherpe tanden, dof grijzig groen, zwak berijpt, onde~ZlJde ge~lachtlg g~oen,
stevig en tamelijk, dik doorgaans vlakker dan d1e van Buckland en
'Winter Sun'.
BLOEMEN: zuiver geel, in eindelingse, spreidende tot opwaarts gerichte,
· slanke bloeiwijzen tot 40 cm lang, soms iets vertakt, zeer talrijk, (november-)
december-februari, als de vorst geen spelbreker is.
VRUCHTEN: in Nederland geen; de bloemen bevriezen meestal.
Dit is de eerst benaamde kloon van de zes thans bekende selecties uit de kruising
M. lomariifolia x japonica. De cv. 'Charity' is een prachtige bladplant, die
de
winter- zolang het niet vriest - aan de top van de takken enorme trossen ~.m:ver
gele bloemen heeft . Hij werd in november 1962 in Engeland bekroond met een F1rst
Class Certificate".
Ofschoon wordt vermoed dat 'Charity' de meest vorstresistente kloon is van M . X
media, kan ook het aanplanten van deze Mahonia in Nederlan~se tuinen en parken
nog niet worden aanbevolen . Eerst moet deze meer strengere wmters doorstaan, dan
we de laatste jaren hebben gehad.
.
De originele plant in Windsar Great Park was in 1971 - na ongeveer 20 Jaar 4.20 m hoog en 3.60 m breed. De grootste planten in Nederland ZlJU ongeveer 1.75 m
hoog.

ü:

Mahonia x media 'Winter Sun' (Slieve Donard Nursery Co, Ierland 1970)
GROEIWIJZE: opgaand, minder krachtig dan 'Charity'.
/
BLADEREN: 30- 40 cm lang met ( 13- ) 17-23 blaadjes, elliptisch en met 7- 9 scherpe
tanden, dof grijzig groen, zwak berijpt, onderzijde geelachtig groen. .
BLOEMEN: helder geel, aan de top van de twijgen, 25(-30) cm. la~g, m blJ~a
recht opgaande bloeiwijzen, december-februari(-maart), md1en ze met
bevriezen.
00

De cv. 'Winter Sun' bloeit iet s later dan 'Charity' en heeft in tegenstelling tot deze,
zeer mooie, stijf opgerichte bloemtrossen .
Deze pas later op de sortimentstuin van het Proefst~tion vo?r de BoomkwekenJ aangeplante kloon is ook in alle delen minder fors . HIJ 1s nog met gekeurd.
00

Van al deze Mahonia X media-klonen is in Nederland nog niet veel bekend. Iedereen
verwacht -gezien de afkomst-- dat ze hier niet geheel winterhard zullen zijn.
De voor keuring aangeplante cultivars 'Buckland', 'Charity' en 'Winter Sun' werden
de eerste jaren in de koude kas van het Proefstation voor de Boomkwekerij overwinterd. Het laatste jaar bleven ze zonder enige bescherming buiten staan. Tot nog
toe (december 1975) zijn ze niet beschadigd.
Daar de vorst in de laatste winters niet voldoende streng is geweest (de winter 1974-75
was zelfs uitermate mild), kan de Keuringscommissie het aanplanten van deze mooie
Mahonia's in Nederland nog niet aanbevelen. Ze zijn daarentegen bijzonder geschikt
om te worden geteeld voor de export naar landen met een milder klimaat . Dit geldt
in ieder geval voor de de met s *** gewaardeerde 'Charity'.

Mahonia x media 'Buckland' (L. Fortescue, Engeland 1971)
GIWEIWIJZE: opgaand met stevige takken tot ca. 2 m hoog .
BLADEREN: zeer groot, 40-50 cm lang met 17-2 1 blaadjes, elliptisch en met 7-9
scherpe tanden, dof grijzig groen, zwak berijpt, onderzijde geelgroen.
BLOEMEN: geel, in zeer lange (tot 65 cm) bloeiwijzen, gedurende de winter, indien
ze niet door de vorst worden beschadigd.
Een in Nederland nog sporadisch voorkomende kloon, die in blad zeer veel gelijkt op
M. lomariifolia. Naar alle waarschijnlijkheid is deze aanmerkelijk minder winterhard
dan de meer verspreide 'Charity'. M ahonia 'Buckland' is niet gekeurd.
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Mahonia x moseri -

zie Mahonia x wagneri 'Moseri'

o Mahonia nervosa- Westelijk Noord-Amerika
GROEIWIJZE: dwergachtig struikje, 30(- 40) cm hoog, uitlopers vo~mend.
BLADEREN: 30(- 45) cm lang met 11- 15(- 23) elliptische blaadjes,. vlak, fiJn
genaaid-getand, donker blauwgroen, onderzijde lichtgroen.; 's wmters vaak
zeer mooi bruinrood gekleurd; bladspil opvallend roodachtig.. . .
BLOEMEN: helder geel, in circa IS cm lange, opgaande trossen, mel-JUm.
VRUCHTEN: rond, 6-9 mm, zwartachtig blauw, berijpt.
00

Deze M ahonia valt vooral op door het fijn geveerde blad, dat in de winter een typische
bruinrode tint aanneemt. Helaas groeit dit dwergstruikje in Nederland te slecht om
.
als tuinplant te worden aanbevolen.
M . nervosa is naar alle waarschijnlijkheid in Nederland wél voldoende wmterhard
(Rehder: Zone V).
. .
..
In 197 1 werd deze M ahonia uit Engeland (Hllher & Sous) ge1mporteerd en op de
sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop uitgeplant .
Mahonia pinnata (van de kwekerijen) -

zie Mahonia x wagneri 'Pinnata'
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o Mahonia repens 'Rotundifolia' (Hervé, Frankrijk ca. 1875)
syn. M ahonia x hervei (ook: x herveyi)
M ahonia 'Rotundifolia'
GROEIWIJZE: breed opgaand, gedeeltelijk met naar beneden buigende takken, in
Nederland nauwelijks tot I m hoog, uitlopers vormend.
BLADEREN: matig groot met 5-7, breed elliptische blaadjes, topblaadje groter,
zeer zwak genaald-getand, dof blauwgroen, onderzijde lichter; gedurende
het winterseizoen groen tot iets bronskleurig; jonge blad dof geelgroen, later
roserood (min of meer als M. x wagneri 'Moseri').
BLOEMEN: geel, talrijk, in dichte bloeiwijzen, april-mei .
VRUCHTEN: zwart, blauwwit berijpt .
In Nederland is deze Mahonia zeer zeldzaam; de sierwaarde ervan is gering. De cv.
'Rotundifolia' groeit aanmerkelijk hoger dan de uit Westelijk Noord-Amerika afkomstige Mahonia repens . Hij is vermoedelijk ontstaan uit bastaardering van
M. repens x aquifolium.

Mahonia x wagneri (Simon-Louis Frères, Frankrijk 1863)
(Mahonia aquifolium X pinnata)
Onder deze naam kan vaak een aan tal plan ten met dof b 1a uw g rij s-g roe n e bladeren
uit een bepaald zaaisel van Mahonia aquifolium, maar óók de cultuurhybriden als
'Aldenhamensis', 'Pinnata' en 'Vicaryi' worden ondergebracht.
De gegevens in de literatuur inzake de bladkleur zijn zeer tegenstrijdig. M. pinnata
zou glanzend groene (als M. aquifolium), dan weer dof blauwgrijs berijpte bladeren
hebben, een kenmerk dat in ieder geval wél is gekoppeld aan M. repens. M. X wagneri
was al in 1863 bij Simon-Louis Frères te Plantières bij Metz, Frankrijk in cultuur.
De plant die als M. X wagneri in 1971 van Rillier & Sous, Engeland werd verkregen,
is inmiddels uitgegroeid tot ruim I m hoog en vormt rijkelijk uitlopers. De 7(- 9)
blaadjes zijn tamelijk smal, vrij zwak getand, matglanzend grijsgroen en ze hebben
een lichtere onderzijde. Deze plant heeft een geringe sierwaarde en gelijkt sterk op
vele "gewone" zaailingen in de meesteM. aquifolium-zaaisels.
o Mahonia x wagneri 'Aldenhamensis' (Gibbs, Engeland vóór 1931)
syn. M ahonia X aldenhamensis
M ahonia aquifoli~tm 'Aldenhamensis'
GROEIWIJZE : krachtig opgaand tot circa 1.50 m hoog.
BLADEREN: groot met (7- )9, vrij zwak getande blaadjes, dof grijsgroen, onderzijde licht blauwgrijs; 's winters dofgroen; jonge blad bronskleurig.
BLOEMEN: geel, april-mei.
VRUCHTEN: onbekend.
Een via het Proefstation voor de Boomkwekerij t e Boskoop uit Engeland (Hillier &
Sons) geïmporteerde 111ahonia met een krachtige, opgaande groei en tamelijk grote
bladeren . De plant gelijkt min of meer op de ons bekende cv. 'Pinnata', maar de
bladeren van 'Aldenhamensis' zijn grover. De sierwaarde is zo gering, dat deze niet in
het gecultiveerde sortiment behoeft te worden opgenomen.
Deze Mahonia is gewonnen door Vicary Gibbs te Aldenham, Engeland.

Mahonia x wagneri 'Fireflame' (Boot & Co 1965)
syn. M ahonia aquifolium 'Fireflame'
GROEIWIJZE: breed opgaand tot circa 1.25 m hoog, zeer goed uitstoelend.
BLADEREN: matig groot met 7, zelden 5 of 9 blaadj es , dun, dof tot matglanzend blauwgroen, onderzijde licht grijsgroen, f~n gestekeld-getand, bladspil
opvallend rood; 's winters bronskleurig; jonge blad bronskleurig bruinrood.
BLOEMEN: diepgeel, talrijk, april-mei.
VRUCHTEN: geen?
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M ahonia x wagneri 'Fireflame' is evenals enkele andere cultivars enigszins gevoelig
voor meeldauw. Hij werd omstreeks 1955 gevonden door]. van Alphen te Voorschoten in een partij M ahonia aquifolium, waarin deze opviel door de mooie gesloten
vorm van de plant en de bladkleur. Ook de kleur van de diep goudgele bloemen is erg
opvallend; vruchten zijn nooit waargenomen.
.
Indien 'Fireflame' direkt na de bloei wordt teruggeknipt, worden mo01e, lage en
geslot.en planten verkregen. Dit geldt ook voor de scherper aanvoelend.e en min~er
goed uitstoelende cv. 'Pinnata' en alle andere Mahoma s waarbiJ het m eerste mstantie niet om de bessen gaat!
In 1965 werd deze M ahonia benaamd en in de handel gebracht door Boot & Co
Boomkweker*n B .V., Boskoop. Werd niet gekeurd.

Mahonia x wagneri 'King's Ransom' (U.S.A.)
GROEIWIJZE: stijl opgaand met stevige, min of meer stugge takken tot rmm
1.60 m.
BLADEREN: matig groot, donkergroen, onderzijde lichter, uitlopend blad rrwoi
bronskleurig; jonge bladeren in en nabij de top diep blauwgroen, benJpt,
onderzijde groen tot iets blauwgroen en zwak berijpt; bladrand gegolfd en
getand (vrij zacht aanvoelend).
BLOEMEN: lichtgeel, april-mei.
VRUCHTEN: blauwzwart, berijpt.
Als jonge plant zit deze weinig verspreide cultivar aardig in het blad. Nadelen zijn dat
de plant na eèn aantal jaren tot een flinke hoogte is uitgegroeid en dat deze door de
grote gevoeligheid voor roest spoedig kaal wordt.
Omstreeks 1965 werd deze M ahonia geïmporteerd door A. ]. van der Poelte Hazerswoude. 'King's Ransom' is niet gekeurd.
·

s Mahonia x wagneri 'Moseri' (Moser, Frankrijk 1895)
syn. M ahonia aquifolium 'Moseri'
M: ahonia X moseri
GROEIWIJZE: opg3.and tot ongeveer 0.80 m hoog.
.
BLADEREN: matig groot met (-5)7- 9 blaadjes, dof geelgroen tot oranJ egeel, later
via prachtig roserood naar vaalrood tot tenslotte va~lgr?en verkleurend;
jonge topbladeren gedurende de winter dofrood, tameliJk hJn getand.
BLOEMEN: geel, april-mei, talrijk .
VRUCHTEN: blauwzwart, berijpt.
Oude cultivar, die nog steeds om de fraai gekleurde bladeren wordt gewaardeerd.
Helaas is de teelt van deze Mahonia zeer moeilijk, zodat hij op nog slechts enkele
kwekerij en in stand wordt gehouden. 'Moseri' kan ook ernstig te lijden hebben van
meeldauw.
Deze cultivar is ongetwijfeld een hybride, waarschijnlijk van M ahonia aquifolium
x pinnata .
.
De naam M. x wagneri 'Moseri' is hier voor het eerst gepubliceerd. De plant kan
alleen worden beschouwd als een liefhebbersplant, vandaar de waardering s.

**

Mahonia x wagneri 'Pinnata' (vóór 1930)
syn. M ahonia pinnata van de kwekerijen (niet FEDDE)
Mahonia fascieuiaris van de kwekerijen
GROE IWIJZE : recht opgaande, forse struik tot ruim 1.50 m, goed uitstoelend.
BLADEREN: matig groot met 9- 11 blaadjes, dof blauwachtig gr!js~roen, onderzijde lichter, scherp gestekeld; in de winter zwak bronskleung; JOnge blad
zeer mooi bronskleurig bruin, dof.
BLOEMEN: zuiver geel, maart-april( -mei), talrijk.
VRUCHTEN: geen?
31

x

Mahoberberis aquisargentii (Holger J ensen, Zweden 1943)
(Berberis sargentiana X M ahonia aquifolium ~)
Zeer veel gelijkend op X Mahoberberis miethkeana. De jonge bladeren zijn intenser
bruinrood gekleurd ; de groei is aanmerkelijk langzamer (3-jarige planten zijn 35 cm
hoog ten opzichte van x M. miethkeana, die dan 80 cm hoog is) .
Gewonnen door Holger Jensen, Ramlösa, Zweden. Uit Amerika geïmporteerd door
A. J . van der Poel te Hazerswoude.
De plant is niet gekeurd; heeft mogelijk enige sierwaarde.

Door boomkwekers één van de meest geteelde Mahonia's met dof blauwachtig
grijsgroene bladeren, bekend als Mahonia pinnata enjof M. fascicularis . Hij groeit
zeer goed en is uitstekend aan te planten in grote vakken in openbaar groen. De uitgebloeide bloeiwijzen worden kort na de bloei afgestoten; de plant "schoont" zich
heel goed. Enige snoei in de eerste jaren na de aanplant is sterk aan te bevelen om het
breder worden (uitstoelen) t e bevorderen. Helaas heeft 'Pinnata' last van meeldauw.
De ech t e M. pinnata uit Westelijk Noord-Amerika (o.a. Californië) is in Nederland
niet winterhard. Het materiaal dat sinds zeer vele jaren voorkomt onder deze
naam in de Europese kwekerijen is een hybride, ontstaan uit bastaardering met de
beter winterharde M. aquifolium.
Deze cultivar wordt hier voor het eerst M. x wagneri 'Pinnata' genoemd.

**

o x Mahoberberis miethkeana (Miethke, U .S.A. 1957)
(Berberis fulianae? X M ahonia aquifolium ~)
GROEIWIJZE : krachtig opgaand, 1.5(-2) m hoog.
BLADEREN : zeer variabel, aan jonge t wijgen zwaa r steke lig getand (ongeveer
als Ilex aquifolium), aan oudere takken elliptisch, e n ke l voud i g of 3-tall ig
(zijblaadjes veel kleiner), zwak getand, glanzend groen , onderzijde lichter; in de
winter bronskleurig; jonge bladeren licht bronskleurig.
BLOEMEN: zachtgeel, in eindelingse trossen.
VR UCHTEN: zwartachtig.
Bijzonder stekelige struik, die voor heggen zou kunnen worden gebruikt . H ij kan goed
worden gesnoeid. De plant heeft helaas veel last van roestaantasting, waardoor de
bladeren vallen. Vandaar: o.
Als zaailing gevonden tussen M ahonia aquifolium door Henry 0. Miet hke, bij Tacoma,
Washington, U.S.A. Is vermoedelijk een bastaard van B erberis fulianae en lvf. aquifolium.
Deze plant is beslist niet identiek - zoals door velen wordt aangenomen ~ met x M .
aquisargentii (zie aldaar).

Mahonia x wagneri 'Vicaryi' (Gibbs, Engeland 1931)
syn. M ahonia aquifolium 'Vicaryi'
GROEIWIJZE: breed opgaand tot ruim I m hoog, uitstoelend.
BLADEREN: tamelijk klein met (7- )9 blaadjes, dof blauwachtig grijsgroen,
onderzijde licht grijsgroen, scherp gestekeld, een aantal bladeren in het najaar
helder rood verkleurend; in de winter tamelijk bronskleurig; jonge blad dof
lichtgroen.
BLOEMEN: geel, in kleine, dichte bloeiwijzen, niet talrijk, maart-april (-mei).
VRUCHTEN: blauwzwart, grijswit berijpt, weinig.
Deze zeer goede, nog weinig bekende selectie kan worden beschouwd als een kleinere
uitgave van de bekende cv. ' Pinnata'. Een voordeel is, dat 'Vicaryi' minder gevoelig is
voor meeldauw.
De plant werd gewonnen en verspreid door Vicary Gibbs te Aldenham, Engeland.
Komt in Nederland nog weinig voor.

OVERZICHT AANBEVOLEN MAHONIA'S
Waarde

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

Soorten en cultivars

Hoogte

aquifolium 'Apollo'
aquifolium 'Atropurpurea'
aquifolium 'Undulata'
bealei
japonica
japonica 'Hiemalis'
x media 'Charity'
s X wagneri ' Moseri'
* * X wagneri 'Pinnata'
* * X wagneri 'Vicaryi'

0.60 m
0.60 m
1.50 m
!.50 m
! .00 m
1.50 m
2.00 m
0.80 m
1.50 m
1.00 m

Bladkleur
donkergroen, glanzend, 's winters bronskl.
donkergroen, glanzend, 's winters bronskl.
donkergroen, glanzend, 's winters bronskl.
blauwachtig groen, dof
grijzig groen, dof
grijzig groen, dof
grijzig groen, dof
oranjegeel/rood, dof, 's winters bronskl.
blauwachtig groen, dof, 's winters bronskl.
blauwachtig groen, dof, 's winters bronskl.

x MAHOBERBERIS
(Berberis x Mahonia)
o x Mahoberberis aquicandidula (Holger Jen sen, Zweden 1943)
(Berberis candidula X Mahonia aquifolium ~)
Laag, langzaam groeiend, armetierig struikje. Bladeren klein, 2- 4 cm lang met 3-5
scherpe tanden aan elke rand; glan zend donkergroen, onderzijde blauwachtig wit .
Bloemen geel.
Gewonnen door Holger Jensen, Ramlösa, Zweden.
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o x Mahoberberis neubertii (Baumann , Frankrijk vóór 1854)
(Berberis vulgaris X M ahonia aquifolium)
syn. B erberis neubertii var. ilicifolia
GROEIWIJZE: breed opgaand tot 1.25 m hoog.
BLADEREN: half wintergroen, zeer variabel, enkelvoudig of 3(-5)-tallig, stekelig
getand, dofgrij zig groen, later matglanzend groen.
BLOEMEN : onbekend.
Struik met weinig sierwaarde. Na de winter zijn de bladeren grotendeels bruin, maar
dikwijls zijn ze vrijwel geheel afgevallen . De plant is hierdoor erg kaal.
De cv. 'Latifolia' groeit hoger en breder; de bladeren zijn dof grijsgroen tot min of
meer purperkleurig bewaasd.
Beide zijn ontstaan bij Baumann, Bolwiller, Alsace, Frankrijk.
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SUMMARY

An assortment of similarly aged plantsof several M ahonias were evaluated by the Seleciion
Committee of the Royal Boskoop Nurserymen Association fortheir value as garden plants.
Besides those in the trials, the author lists some cultivars, seen in Dutch nurseries, which have nol
been evaluated yet. No stars were given to those, but the authors apinion is given.
Several clones, usually listed ~mder M. aquifolium were found by him to belang to the hybrid
M. x wagneri (M. aq~tifolium x pinnata).

Nat evaluated, but considered of value by the author are:
Mahonia aquifolium 'Forescate' (VAN ALPHEN I975) ~ Dense, stoloniferous to I m.
Leaves large with 7 (seldom 5- 9) leaflets, heavily toothed, darh green, somewhat glossy; in
winter and spring bronzy-red, young foliage slightly bronze coloured. Fruits unhnown.
Selected by Van Alphen of Voorschoten as an impravement on' Atropurpurea'. 'Forescate'
grows better, the leaves are healthy and very suitable for winter decoration.
Mahonia x wagneri 'Fireflame' ~ from Van Alphen, introduced by Boot & Co., Boshoop
in I965. Shrub to r.25 m, stoloniferous. Leaves medium size with 7(5- 9) leaflets, thin,
bluish-green, finely toothed. Petiole reddish, winter colour bronze , young leaves bronzy-red.
Flowers in abundance, deep yellow, very conspicuous. No fruits.

The author aseribes cultivars with dull bluish-green leaves to M . X wagneri (viz. 'Aldenhamensis', 'Fireflame', 'Moseri' and 'Vicaryi' as wellas the much planted 'Pinnata' of Dutch
nurseries).
A report on origin of most M. x media cultivars is included. The hardiness of the latterunder
Dutch climatic conditions is nat known. There has nat been a severe winter in Holland for many
years.
The following new Dutch cultivars are described fully in this issue for the first time:
M. aquifolium 'Apollo'~ 'Dart's Distinction' ~ 'Dart's Drummer' ~ 'Forescate' and
M. x wagneri 'Fire flame'.
This report lists:
* * * Mahonia aquifolium 'Apollo' ~ (BROUWERS I973) ~ Low and braad habit, stoloniferous. Leaves (5- 7), dark green, rather sharply toothed, bronze-green in winter and spring.
Flowers deep golden-yellow to almast orange-yellow, in very large, pyramidal trusses; very
floriferous. Excellent flowering shrub and groundcover.

* * * Mahonia

aquifolium 'Atropurpurea' ~ Compact habit (6o cm). Leaves darh green, in
winter deep bronze-red. Almast immune torustand mildew. One of the best for habit and
colour offoliage.

* * Mahonia

aquifolium 'Undulata' ~ Strong grower to I.5m. Leavcs large, very glossy
darh green with waved border, sharply toothed; in winter only slightly bronze coloured, in
spring beautiful bronzy-red.

* Mahonia

bealei ~ Shrub to I.25- I.50 m. Leaves leathery, thich 25- 40 cm with (7-)9-II
braad leaflets. Is subject to rust. Flowers in erect (IS cm) trusses. Quite hardyin Holland.
The differences between M. bealei and M. japonica are given on pages 24 and 25. The
number of leaflets is the easiest way to recognize these two species.

* Mahonia

japonica ~ Shntb to I m. Leaves rather thin with (II- )IJ- I5 elliptic leaflets,
g1'eyish-green, (upper leaflet aften yellowish). Flowers in 25 cm long, pendulous trusses.
Needs shade to avoid yellowing ofleaves. Slightly less hardy than M. bealei.

* * * Mahonia japonica 'Hiemalis' ~ Imported from

England befare I946. Origin nat lmown.
Shrub to I.5 m. Leaves leathery, with IJ- I5(- I7) rather broadly elliptic leaflets (see page
27). Flowers in 3- 5 cm long , first upright, later on morespreading trusses. Good grower, a
floriferous wltivar, of which the leaves suffer less in full sun.

s* * * Mahonia x 1nedia 'Charity' ~ The only cultivm' evaluated. Nat being entirely hardy it
received an s. Leaves very large (40-60 cm) with I7-23 leaflets. Flowers pure yellow in
spreading trusses to 40 cm long. Floriferous.

* * Mahonia x

wagneri 'Pinnata' ~ Mostly listed as M. pinnataar M . fascieuiaris
in Dutch nurseries . Strong, upright growing bush to I.50 m, stoloniferous. Leaves of
medium size with 9- II leaflets, dull bluish grey-green, sharply toothed. Fruits seldom seen.
This well-hnown cultivar is an excellent groundcover for large areas. Is subject to mildew.

* * Mahonia x wagneri 'Vicaryi '

~ Smaller in every part than 'Pinnata', shrub to I m,
stolonifermts. Leaves dull bluish grey-green, sharply toothed; young leaves attractive bronzered. This still rather unknown cultivar from England is less subject to mildew.
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