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MICROBIOTA DECUSSATA

In het jaarboek van de Tnternational Dendrology Society ( 1972) vroeg J. R. P. van HüEYSMITH aandacht voor een geheel nieuwe, plat groeiende conifeer,Microb1:ota decussata, waarvan twee exemplaren in het Arboretum Trompenburg groeien.
Vijftig jaar geleden beschreef de Rus KoMAROV (Notul. Syst. Herb. Hort. Bot. Petrop. 1923)
deze conifeer, die verwant zou zijn aan J~miperus . Veel was er verder niet over bekend
totdat A. BÄRTELS van de Botanische Tuin in Hannover-Münden er over schreef in de
''Deutsche Baumschule" ( 1969); hij liet een mooie foto zien, genomen in Tsjechoslowakije.
De stekken, die Van Hoey-Smith verkreeg, groeiden in 6 jaar tijds uit tot een plat, 10-15
cm hoog, d icht vertakt exemplaar met een doorsnede van ISO cm. Sinds een paar jaren is
deze nu door enkele kwekers in Boskoop in cultuur genomen.
Deze Oost-Siberische conifeer groeit snel, vormt zich zonder snoeien tot een uitstekende,
vol vertakte, laag blijvende plant. Daar de vermeerdering door stekken géén moeilijkheden
oplevert zal deze winterharde conifeer waarschijnlijk spoedig meer gezien worden.
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GROEIWIJZE: plat groeiende struik, liggend of over een muur of rots hangend, tapijtvormig.
zeer dicht vertakt, slechts 15(- 30) cm hoog, 2-3 m doorsnede; uiteinden van de twijgen
licht hangend.
BLADEREN: schubvormig, zeer klein, driehoekig ; diepgroen in de zomer , mooi bronskleurig
in de winter. Jon ge twijgen lichtbruin.
VRUCHTEN: de soort is tweehuizig; daar de in Duitsland en Nederland voorkomende
exemplaren van één plant komen, zijn hier geen vruchtj es te verwachten.
VERSPREIDINGSGEBIED: Zuid-oostelijk Siberië, o.a. de vallei van de Suchan, Primorskray,
ten oosten van Wladiwostok. Ook aangetroffen boven de boomgrens op 800 m op de
berg Hualaza nabij deze stad. Groeit op graniet- en leisteenrotsen, blootgest eld aan de
elementen, in combinatie met Pinus pumila.
Deze zeer winterharde conifeer doet in gewas iet s denken aan een T hufa orientalis. De groeiwijze lijkt iets op die van de platgroeiende Chamaecyparis lawsoniana 'Tilgate' en 'Tamariscifolia', maar dan platter.
De toepassing in tuin en park lijkt mij veelvuldig, vooral als forsgroeiende bod em b edekker. Hij groeit zowel in lichte schaduw als in de volle zon .
Interessant lijkt mij nog eens weer t e geven hoe deze conifeer in Nederland is gekomen . De
h erkomst is als volgt :
F . N . Rusanov brengt twee zaailingen uit het wild mee voor de Botanische tuin in
Taschkent, Urbekistan, Rusland (1949) --+Arboretum Novy Dvur, Tsjechoslowakije
(± 1957) --+ Botanische tuin, Hannover-Münden , Duitsland ( ± 1965) --+ Arboretum
Trompenburg, Rotterdam (1967) --+ Enkele kwekers in Nederland (1972).
Ook is enig materiaal uit Tsjechoslowakij e geïmport eerd.
Op de t entoonst elling "Flora Nova" '76 in Boskoop zullen enkele exemplaren te zien zijn.
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