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MALUS - SIERAPPELS

Het is al weer vele jaren geleden, dat van de sierappels een keuringsrapport verscheen in
de "Boomkwekerij" van 16 en van 30 januari 1948. Sindsdien zijn er door de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen wel enkele: aanvullingslijsten rondgezonden, maar
volledige rapporten waren dat toch niet .
Het Malus-sortiment is bijzonder groot; ieder jaar komen er nog nieuwe aanwinsten bij ,
hoofdzakelij k uit Amerika, E ngeland en Nederland. In het Belmonte Arboretum in Wageningen staan meer dan 150 variëteiten opgeplant . De keuring van dit geslacht, wat de
sierwaarde betreft, is bij zonder moeilijk, daar men op vier eigenschappen elient te letten, nl.
de bloei, de vruchten , de groei en de vatbaarheid voor ziekten, voornamelijk schurft.
De keuringscommissie van de Koninklij ke Vereniging voor Boskoopse Cult uren heeft de
laatste drie jaren het sortiment onder de loupe genomen. Enkele leden van de K.C. hebben
dit jaar verscheidene malen het Belmonte Arboretum in Wageningen bezoch t om de Malus,
die niet in Boskoop stonden aangeplant, te beoordelen. In dit rapport zijn ook cl(lze cultivars
opgenomen. Veel dank is verschuldigd aan de heer A. Peters, Technisch Ambtenaar van de
NAKB,. die verschillende gegevens verzamelde over de vruchten van de in Wageningen
aanwezige cultivars. Vele gegevens, verstrekt door de heerS. G. A. Doorenbos, kenner bij
uitnemendheid van de sierappels, zijn in dit rapport verwerkt.
Ofschoon er vele zeer mooie Malus species zijn en verscheidene, vroeger uit Ja pan geïmporteerde hybriden nog steeels tot de beste sierappels gerekend kunnen worden, zijn het
toch voornamelijk de in Engeland, Amerika en Nederland gewonnen hybriden, die de
hoofdschotel vormen van het nu aanbevolen sortiment.
De ontwikkeling hiervan in de loop der jaren zou niet mogelijk zi:n geweest zonder de
waardevolle introductie van de purperbladige en paarsbloeiende Mal )tS pumila niedzwetzhyana die door de Russische botanist Nicdzw2tzky in 1891 in Turkestan werd gevonden.
Dr. Dieck in Duitsland verkreeg hiervan zaden en verspreidde deze variëteit.
Kruisingen met deze variëteit gaven de eerst paarsrose, later rode kleur in onze sier:lppels. Opmerkelijk is, dat bij de hieruit gewonnen hybriden niet alleen de bloemen en
bladeren donker zijn gekleurd, maar dat ook het hout , bij doorsnijden, min of meer purper is.
PURPUREA-GROEP. Omstreeks 1900 won Barbier in Frankrijk 1\!Iahts purpurea, een
hybride met Malus atrosanguinea; later ontstonden de Engelse 'Eleyi' en 'Aldenhamensis'
rn de Franse 'Lemoinei'. Deze groep met purper- tot bronskleurige bladeren en roodachtige
bloemen wordt de purpurea-groep genoemd.
D. Po ls

Malus zumi 'Calocarpa'

ROSYBLOOM-GROEP. Miss Preston, verbonden aan de Central Experimental Farm in
Ottawa, Canada, kruiste omstreeks 1920 de bijzonder ll'interharde 1\!Ialus baccata met de
variëteit niedzwetzkyana. De hybriden hiervan werden onder de verzamelnaam Rosybloom
sierappels verspreid. Nu worden ook cultivars uit de twe-:de en derde generatie van deze
kruising uit Morden , Canada (o.a. 'Almey') en de hybriden van Hansen, North Dakota,
U.S. A. (' Hopa') hieronder gerangschikt . Het zijn meestal paarsrose tot paarsrood blo O!iende
culti-Jars, die bijzonder winterhard zijn.
MOERLA.t-<DSII-GROEP. S. G. A. Doorenbos kruist-: de donkerrode 'Lemoinei' met de rijkbloeiende li/Ialus sieboldii en verkreeg in de tweede en derde generatie cultivars als 'Profusion', 'Edith' en de zeer mooie 'Liset'. Deze groep wordt moerlandsii-groep genoemd.
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De onlangs overleden Malus-specialist Arie F. den Boer uit Des Moines, Iowa, U.S.A.
zaaide veel van 'Hopa'. Hieruit kwam naar de mening van de keuringscommissie niet. veel
bijzonders. Uit zaailingen van 'Eleyi' verkreeg hij een groep sierappels, die hij onder de
namen 'Crimson Brilliant', 'Helen ' , 'Irene' en 'Purple Wave' verspreidde. Ze hebben alle
zeer grote ,opvallend donker purperkleurige bladeren en roodachtige bloemen, maar groeien
dwars, d .w.z. de zijtakken gaan bijna horizontaal. Een goede st.ruik of stamboom is hiervan
moeilijk te kweken. Bovendien zijn ze zeer vatbaar voor schurft.
GROOTVRUCHTIGE "CRABS". Ook moet een groep sierappels worden genoemd, welke voornamelijk voor de siervruchten wordt gekweekt. In Engeland worden ze "Crabs" genoemd .
Ze hebben vrijwel st eeds witte of appelbloesemkleurige bloemen. Het zijn meestal selecties
of hybriden van Malus prunifolia, Malus pumila en Malus zumi. Sommige van deze cultivars zijn niet geschikt voor openbare beplantingen, daar de jeugd de bomen vernield bij het
" plukken " van de mooie, meer dan 2~cm grote vruchten. Hiertoe behoren 'Dartmouth' ,
'Veit ch Scarlet' en dergelijke. De oudere aanwinsten uit Engeland als 'Rinkii' , 'Golden Gem'
en 'Cheal's Crimson ' hebben het bezwaar dat de v ruchten te vroeg afvallen , meestal vóór 1
oktober. Nieuwere aanwinsten , voorna melijk zaailingen van Malus zumi en Malus sieboldii
behouden hun vruchten zelfs tot Kerstmis, o.a. 'Gorgeous', 'Prof. Sprenger' en 'Wintergold'.
Tenslotte is er nog een groep Malus, afgeleid van in Amerika inheemse soorten, die veel
later bloeien dan de meeste andere, nl. 1\!Ialtts ioensis, Malus coronaria en Malus angustifolia.
De bloemen van deze groenbladige soorten verschijnen pas in juni ; ze zijn meest eenkleurig
roseen hangen aan lange stelen, zoals sierkersen . In Nederland zijn ze weinig verspreid, daar
ze p as op latere leeftijd bloeien. Bovendien had de oudste cultivar, de z.g. "Bechtel Crab"
(A1. ioensis 'Plena') veel van ziekt e te lijden. Latere aanwinsten, waaronder 'Cha rlot t ae' en
'Prince Georges' zijn zeer geschikt voor export naar landen met warme zomers en zijn
misschien ook voor Nederland door hun late bloeitijd waardevol.

AANBEVOLEN MALUS SORTIMENT
Waardering:

** ****-

goed
zeer goed
uitstekend
o - kan vervallen
s - voor speciale doeleinden

* Malus

'Aldenhamensis' (Gibbs 1920)
syn. M. purpurea 'Aldenhamensis'
BLOEMEN: meest enkel, soms iet s half-dubbel met 5-1 0 bloemblaadjes, groot
(4- 4! cm), purperrood , vooral zeer donker in knop. Bloeit 10 dagen later dan
'Eleyi', ongeveer einde mei.
BLADEREN: eerst p urperkleurig, daarna brons bruin.
VRUCHTE N: dof bruinpurper, afgeplat (15- 20 mm), zonder sierwaarde.
Deze betrekkelijk kleine boom van hoogstens 3 m et er bloeit zeer rijk, soms zo rijk dat
de groei op oudere leeftij d zeer matig is. De late bloei verlengt het sierappel-seizoen.
Geschikt voor kleine tuinen.
Niet te verwarren met 'Aldenham Purple' , een cultivar m et paarse bloemen en 6 cm
grot e vruchten.

* * * Malus

'Almey' (Dom . Exp. St ation , Morden, Canada 1945)
BLOEMEN: enkel, groot, licht (lila-)rood met witte ster m het midden, v roegbloeiend.
BLADEREN: jong loof purperkleurig, later bronsgroen.
VRUCHTE N: rood, rond (18-20 mm), september-oktober.
Opgaande, stevige boom van 4- 6 m , die uitzonderlijk winterhard ts. In bloei als
'Hopa', maar helderder rood.
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* * Malus atrosanguinea

(Späth 1898)
syn. M .floribunda atrosanguinea
BLOEMEN: enkel (2~-3 cm), karmijnrose in knop, verkleurend tot bleek rose.
BLADEREN: glim mend groen , gedeelt elijk 3-lobbig ; dit laatste is een goedkenmerk
vRUCHTEN: groengeelmet een rode blos, klein (8- 10 m m), vroeg afvallend.
Kleiné boom, in groei gelij kend op M. florib~mda met overhangende, bijna hangende
t akken. De bloemen zijn donkerder dan bij laatstgenoemde ; is echter iet s minder
bloeirijk

Malus baccata
W itte bloemen ; kleine (10 mm) gele, rood gewangde appeltj es. Komt wetmg
echt voor. Wat onder deze naam gekweekt wordt is meestal ' R ed Siberian ',
een M. mbusta cultivar.
s

* Malus

s

* Malus

'Cheal's Weeping' (J. Cheal & Sons)
syn. M .'Cheal's Scarlet Weeping'
BLOEMEN: enkel, groot, licht (lila-)rood.
BLADEREN: purperkleurig brons.
VRUCHTE N: ? ?
Een nieuwere t re u rvo rm met veel steviger takken en grotere bloemen dan ' Echtermeyer' . Deze cult iva r maakt ook ondergeënt een goede halfst am .
coronaria 'Charlottae' (de Wolf, U.S.A. 1902)
BLOEMEN: half-dubbel , groot (3-4 cm), licht rose tot vleeskleurig-rose ver bloeiend ; bloeitijd einde mei t ot begin juni, dus zeer laat.
BLADEREN: groen , tamelijk groot , met in de herfst mooie oranj erode herfstkleur.
VRUCHTEN : groen (2- 3 cm), zonder sierwaarde.
E en goed groeiende, opgaa nde k leine boom , die nà de andere sierappels bloeit. De
herfstkleur is opvallend mooi. J ammer genoeg bloeit deze cultivar van de Amerikaanse
M . coronaria pas op oudere leeftijd.

* * * Malus 'Dorothea'

(Arnold Arb. 1948)
BLOEMEN : h alf-dubbelmet 16 b loem blaadjes, groot ( 4 cm ), mooi zuiver rose, niet
verkleurend ; zeer bloeirij k .
BLADEREN: groen.
VRUCHTEN: geel, klein ( 10- 12 mm), laat kleurend.
Matig groeiende st ruik met dunne, opgaande t akken en bijzonder mooie half-dubbele,
rose bloemen.

s Malus 'Echtermeyer' (Späth 19 14)
syn. M . ' Oekonomierat Echtermeyer '
BLOEMEN : enkel, licht paarsrood.
BLADEREN : purperkleurig brons, later bronsgroen.
VRUCHTEN : purperrood (20 mm), niet opvallend.
Een tr eur v orm met dunne, slappe takken. Ka n het beste op stam geën t worden.

* * Malus

'Eleyi' (E ley 1920)
syn. M.purpurea 'Eleyi'
M .'Jay Darling'
BLOEMEN : enkel, middelgroot (3-31 cm), helder wijnrood ; zeer rijkbloeiend.
BLADEREN: groot, glimmend, eerst purper daarna bronskleurig.
VRUCHTEN: diep rood aan lange st eien, tot oktober, in vorm varierend va n eivormig ( 15 x 25 mm) t ot kogelrond ( 18 ·20 mm).
Rijkbloeiende, zeer dicht vertakte kleine boom met mooie helder wij nrode bloemen en
decoratief blad. Is geen sterke groeier.
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Deze voor ons nog nieuwere cultivar kwam via Amerika hier onder de foutieve naam
'Stripecl Beauty' . Is verbetering van 'Cheal's Crimson' en 'Red Siberian' door het veel
langer aanblijven van de zeer decoratieve rode vruchten.

* Malus

'Hillieri' (Hillier 1928)
enkel, soms met iets meer bloemblaadjes, licht rose, iets donkerder in
knop; bloeirijk
BLADERE I\: groen.
VRUCHTE)I : geel met rood (10~12 mm), vroeg afvallend.
Opgaande, matig groeiende struik, gewaardeerd voor de grote bloeirijkheid .Heeft
voor de trek (waardering * *) de oudere, schurftgevoelige M. scheideckeri vervangen.
Buiten is de kleur wat flets.
BL.OEMEN:

* * Malus

' Golden Hornet'
'Vhntergold'
' Prof. Sprenger '

'Liset'
zumi 'Calocarpa'
'Gorgeous'

'Hopa' (Hansen, Brookings, U.S.A. 1920)
BLOEMEN: enkel (3~3t cm) donker lilaro::;e (of licht lilarood); tamelijk vroegbloeiend.
BLADEREN: licht purperkleurig, later bijna groen.
VRUCHTEN: helder rood, matig groot ( 18~20 mm), van begin september tot begin
oktober.
Goed groeiende, stevige boom (4~5 m) met later spreidende takken. De bloemen zijn
wat flets, niet ze helder als bij 'Almey' en de aanbevolen M .purpurea cultivars.
De kleur van de vruchten is helder rood, dit in tegenstelling tot de purperkleurige
appeltjes van de meeste donkerbloemige sierappels.
/
Vooral gekweekt om zijn goede groei en uitzonderlijke winterhardheid.
Malus ioensis ' Prince Georges'

~z i e

YI.'Prince Georges '

* * *Malus floribunda

(Japan 1856)
enkel, licht rose, na enkele dagen bleek rose tot bijna wit; uitzonderlijk
rijkbloeiend .
BLADEREN: groen (niet drielobbig als bij M. atrosanguinea).
VRUCHTEN: klein (8 mm) eerst geelgroen daarna geel met iets rode wang, tot
begin november aanblij vend.
Een kleine, dicht vertakte boom met sterk overhangende takken, die tijdens de bloei
geheel overelekt is met massa's licht rose bloemen. Eén van de allermooiste. Is
schurftvrij.
BLOEMEN:

Malus floribuncla atrosanguinea

~

zie M. atrosanguinea

*Malus 'Golden Hornet' (Waterer 1949)
syn M.zun1ii 'Golden Hornet'
BLOEMEN: wit, rose in knop.
BLADEREN: groen.
* * VRUCHTEN: prachtig diep geel, rond, tamelijk groot (22~ 25 mm), van september
tot eind november, in trossen van 3~4 bijeen.
De mooie gele appeltjes blijven, evenals de rode vruchten van 'Gorgeous' bijzonder
lang aan de boom hangen. Ze zijn waarschijnlijk net niet groot genoeg om door de
jeugel te worden geplukt .
Engelse aanwinst, een zaailing van M.zum,i 'Calocarpa' Verkreeg een Getuigschrift
van Verdienste van de R.H.S. Engeland.

~

•

* Malus

*
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'Gorgeous' (Wright , Nieuw-Zeeland 1925)
BLOEMEN: appelbloesemkleur, to1. wit ver bloeiend.
BLADEREN: groen.
* VRUCHTEN : zeer mooi glimmend rood, rond (22~25 mm) tot eind november aanblijvend.

'Golden Hornet'
zumi 'Ca locarpa'

' Gorgeous '
'Sieboldii'
' Prof. Sprenger'
'\iVintergold '
' Profusion '
'Liset'
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Compact groeiende kleine boom, zelfs aan jonge struiken rijkbloeiend. De allermooiste rood bloeiende sierappel met purperkleurige bladeren. Bovendien één van de
weinige in deze groep, die zelfs in 1963 niet van schurft heeft geleden.

* Malus

magdeburgensis (Schoch, Duitsland 1898)
(M.spectabilis x M.pumila )
BLOEMEN: groot (45mm), enkel tot half-dubbel met 5-12 bloemblaadjes, meekraprose, in trossen.
B L ADERE N: groen.
VRUCH TE N: geelgroen met iet s rood (30 mm), zonder sierwaar de.
Forse boom met ronde kroon, groene bladeren en grote m eekraprose bloemen.

* * Malus

'Makamik' (Dom. Exp. Station, Morden, Canada 1930)
enkel, groot (4 cm), donker lilarose met kleine witte ster in het midden.
Iets lichter dan 'Hopa', maar grotere bloemen; zeer vroegbloeiend.
BLADERE N: jong blad purperkleurig, later donkergroen.
VRUCHTEN: helder rood, zeer decoratief, matig groot (20-24 mm), septemberoktober.
Een flinke gezonde mooie boom (4-5 m) met ron de kroon. E én van de best e van de
" Rosybloom Crabs", waartoe ook 'H opa' en 'Almey' behoren. Uit zonderlijk winterhard.
• BLOEMEN:

s

* Malus

s

* Malus

Malus 'Hillieri'

Malus 'Jay Darling' - zie M. 'Eleyi'

* Malus 'John Downie' (Engela nd, vóór 1891 )
enkel, groot (4-5 cm), wit, in knop iets rose.
diep groen.
VRUCHTEN : zeer mooi, helder oranj erood , t a melijk groot (25-30 mm), van begin
september tot begin oktober; rijkdragend.
BLOEME N :

**

BLADEREN:

Een fors groeiende opgaande boom met mooie witte bloemen en prachtig gekleurde
v ruchten, die uitstekend geschikt zijn voor jam en moes. Voor parkbeplanting zijn de
vruchten waarschijnlijk te groot. Bijzonder winterhard.
Malus 'Kaido' - zie M.micromalus

* * Malus

'Lemoinei' (Lemoine 1922)
syn. M. P~trpurea 'Lemoinei'

enkel, groot (4 cm), donkerrood, niet verkleurend.
donker purperkleurig, later brons bruin.
VRUCHTEN: clonkerpurper, klein ( 15 mm), niet opvallend.

'Mary Potter' (Arnolcl Arb. 1947)
(M .sargentii J'osea x M. atrosang~tinea)
BLOEME N : wit , iets rose in knop (als M . sargentii).
BLADEREN: groen.
VRUCHTEN: diep rood, klein ( 10- 12 mm) rijkdragend t ot in november.
Een lage struik, tot 1 meter hoog, maar veel breder met overgebogen takken . In de
herfst bedekt met rode vruchtjes. Zou als dekheester evenals Cotoneasters kunnen
worden gebruikt. Dien t ook als t reurboom t e worden geprobeerd.

micromalus (Japan 1856)
syn . M.'Kaido'
IM.spectabilis x M.baccata)
BLOEME N : enkel, groot (45 mm), fris rose, niet verblekend ; bloeit zéér vroeg in
me1.
BLADEREN: groen.
VRUCHTEN : geel, ( 12-1 5 mm) vroeg afvallend .
Dicht opgaande ,sterk vertakte kleine boom van 4-5 m , speciaal aangehouden om de
zeer vroege bloei ; een mooie opgaande boom.

Malus moerlandsii 'Liset' - zie M. 'Liset'

B LOEME N :

BLADEREN :

Malus moerlanclsii 'Profusion' - zie M.'P rofusion'

Fors groeiende, zeer donkerrood bloeiende sierappel, als jonge plant niet rijkbloeiend
en clan meest aan de buitenkant. De bloemen verkleuren minder dan die van de er op
gelijkende 'Profusion', die echter rijker bloeit.

Malus 'Oekonomierat Echtermeyer' - zie M. 'Echtermeyer'
s

* * * Malus 'Liset' (Doorenbos 1949)
syn. M.moerlandsii 'Liset'
enkel, groot , zeer mooi rood, niet verkleurend ; bijzonder r ij kbloeiend.
Bloeit het vroegst van de rood-bloemige cultivars.
BLADEREN: glimmend, purperkleurig, ook oudere bladeren donker gekleurd.
V R UCHTEN : talrijk, klein (12- 15 mm), glimmend donkerpurper t ot eind oktober.

BLOEMEN:
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* Malus

'Prince Georges' (Div. of Pl. In tr. , U.S.A. 1943)
syn. M .ioensis 'Prince Georges'
? (M.ioe·n sis x M.angustifolia)
BLOEMEN: geheel gevuld met meer dan 50 bloemblaadj es , langgesteeld, zmver
rose, ,,·elriekend; bloeit pas in juni, nà de meeste andere.
BLADERE N : smal, licht groen, grij sbehaard , lang aanblijvend .
VRUCHTEN: geen.
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Malus purpurea 'Lemoinei' - zie M. 'Lemoinei'

* Malus

'Red Silver' (Hansen, Brookings, U.S. A. 1928)

enkel, matig groot (3 cm), diep (purper-)rood.
glimmend, purperkleurig, onderzijde zilverachtig; ook oudere bladeren blijven donkerkleurig.
VRUCH T E N : tamelijk klein (1 3-15 mm), donkerpurper, tot eind o.<tober, door de
donkere kleur niet opvallend .

BLOEMEN :

BLADE RE N:

Deze Amerikaa nse cultivar gelijkt in bloem . blad en vrucht zeer nel op 'Liset ' . H et
blad is aan de onderzij de zilverachtig, ook de jonge topblaadj es zijn zilver-behaard .
s Malus 'Red Siberian'
syn . M .11obusta 'Reel Siberian'
JI!I. baccata van vele kwekerijen in Nederland.

wit .
groen.
V R U CHTE N: geel, rood gewangd, middelgroot ( 15-20 m m).
BLOEME N :

BLADEREN:

Forse opgaande kleine boom, voornamelijk gekweekt voor de uitzonderlijke winterhardheid en de mooie vrucht en , die echter reeels vóór ok tober afvallen. I n vrucht is
'Gorgeous' mooier.
A rnold Arboretum

:Malus 'Prince Georges'

* * Malus sargentii

(Japan 1892)

klein (2- 2} cm), zuiver wit, in knop iets rose gekleurd , welriekend.
groen, aan de langloten meest al 3-lobbig. Herfstkleur oranjegeel.
VR UCHTE t-:: zéér klein (6-8 mm) aan lange stelen, donkerrood, september t ot half
oktober.
BLOEME N :

BLADEREN:

Een kleine, dicht vertakte pyramidale boom met opvallend grijs-groene blaadj es.
Deze Amerikaanse cultivar bloeit eerst op oudere leeftij d. Is een verbetering van de
oude, ziekelijke "Bechtel Crab" (M.ioensis 'Plena'), die moeilijk te kweken is.
Bloeit in klimaat met droge, warme zomers beter dan in Nederland. 'Prince Georges'
is genoemd naar een graafschap in Maryland, U.S.A.

Brede, lage st ruik, hoogstens 2 m hoog, wel breder, met gedoomde takken. In het
voorjaar 1s de struik geheel bedekt met zuiver witte bloemen. De langgesteelde vrucht en zijn ook zeer decoratief.
De vorm, in Nederland gekweekt als M.sargentii 'Ros::a' is gelij k aan de soort. Er zij n
uit zaad gekweekte planten in de han cl~l, die ;n ee3t hoge~ groci::n :l~ struiken vormen.

* Malus

'Prof. Sprenger' (Doorenbos 1950)
syn. M.zumi 'Prof. Sprenger'
BLOEMEN: appelbloesemkleur, verkleurend tot wit.
BLADEREN: groen ; herfstkleur goudgeel.
* * VR UCHTEN : ovaal (1 4- 16 mm) , in september oranj egeel, later diep oranj e, tot
december ( !) aan blijvend.
Deze schurftvrij e kleine b oom dankt zijn waarde aan de lang aanblijvende appeltjes,
die klein genoeg zijn om niet door de jeugd t e worden geplukt.
Een toevallige zaailing, gevonden door S. G. A. Doorenbos in de tuinen van het Instituut voor Tuinbouwplantenteelt in Wageningen.

* * Malus 'Profusion' (Doorenbos 1948)
syn. M .moerlandsii 'Profusion '
BLOEMEN : enkel, matig groot, donkerrood tot p aarsrood verbloeiend; zeer bloeirijk.
BLADEREN: purperkleurig, sommige bladeren 3-lobbig, (goed kenmerk).
VRUCHTEN: klein ( 10-12 mm), donkerpurper, in oktober robijnrood.
Een fors groeiende boom, die door de bloeirij kheid op de voorgrond is gekomen . De
bloemen zijn eerst mooi donkerrood als die van 'Lemoinei', maa r verkleuren meer. De
nieuwere 'Liset' lijkt , ofschoon minder sterk groeiend, een verbetering.
:.VIalus purpurea 'Aldenhamensis' - zie M.' Aldenhamensis'
Malus purpurea 'Eleyi' - zie M.'Eleyi'
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* Malus

sieboldii (J a pan 1845)
syn . M. 'Toringo'

klein, wit, in knop rose getint ; bloeit laat in mei.
glimmend, groen, 3-5-spletig ; mooie gele herfstkleur.
VR UCHTEN : rond, klein (8-10 mm) geel, soms iets rood tot eind oktober.
BLOEME N :

BLADEREN:

F linke opgaande boom van 4- 5 m, soms tot 10 m (var. arboJ1escens), aangehouden voor
de late bloei, gele herfstkleur en de massa's gele vruchtjes. Kan uit zaad \\·orden
vermeerderd.
Malus sieboldii 'Win tergold' -zie M.'Wintergold'

* Malus 'Wintergold' (Doorenbos 1947)
syn. M .sieboldii 'Wintergold'
rose in knop, later zuiver wit.
glimmend groen, 3-5 spletig.
VRUCHTEN: helder geel ( 12- 14 m m), vanaf begin oktober tot december.
BLOE MEN :

BLA D E R EN :

**

Vormt een forse boom met ronde kroon. Behalve de mooie witte bloemen, die een zeer
frisse indruk maken, zijn het vooral de tot laat in de winter aanblijvende gele vruchtjes, die deze cultivar voor grote parken waardevol maken.
11

* * * Malus

'Van Eseltine' (N .Y. State Exp. Station U.S.A., 1938)
(M .arnoldiana X M.spectabilis)
BLOEME N : zeer groot (4~ cm), dubbel met IS bloemblaadjes, prachtig rose met iets
donkerder schakeringen.
BLADEREN: groen, als M .spectabilis .
VRUCHTEN: niet opvallend, 20 mm , geelgroen met iets donkerrood.
Zeer opvallende cultivar met prachtige grote, rose bloemen. Valt ook op door de
b reed-zuilvorm i ge groeiwijze.

NIET AANBEVOLEN SIERAPPELS
(Afkortingen: bl.
vr.

= bloemen
=

vruchten)

1

Groep waartoe ' Overtroffen
behorend:
door:
1

Aldenham Purple, bl.lilarose, vr.purper, 6 cm. Sterke "Crabs"
groeier. Gevoelig voor bloedluis.
Amisk , bl.paarsrose, vr.rood, kegelvormig, 3 cm .
! " Rosy bloom"
arnoldiana, bleek rose .
Arrow, bl.lilarose, vr.paars, 2t cm.
' "Rosybloom"
Bob White, bl.rose-wit, vr.geel tot bruin 10- IS mrn , tot M.zumi
december .
Cheal's Crimson, bl.vvit, vr.oranjerood I8- 22 mm , au- I M.prunifolia
gustus tot einde september.
Cheal's Golden Gem = Golden Gem .
·
coronaria Nieuwlandiana, bl.half-dubbel, rose, vr.groen, I M.coronaria
4 cm , bloeit in juni.
Cowichan , bl.paarsrose, vr.purperrood, 2 cm.
"Rosybloom"
Crimson Brilliant, bl.diep (paars-)rood, blad donker M.purpurea
purperkl., vr.purper, 2 cm. Dwarse groeier, schurft- '
gevoelig.
Dartmouth, bl.appelbloesem, vr.donkerrood met blauwe I "Crabs"
waas, 4 cm.
E dith , bl.rood, vr.purper, IO- I2 mm.
" Moerlandsii"
E lise Rathke , treurvorm , bl.appelbloesem, vr.groen, S M.pumila
cm. Te stugge takken .
1
E leyi Compacta, bl.klein, paarsrood, vr.purper, klein. , M.purpurea
Evelyn, bl.enkel, fris rose, vr.rood, 3 cm , blad purperkl. , M.ioensis x
tot groen , bloeiarm.
I
purpurea
Excellenz Thiel, treurvorm , bl. wit, rose in knop.
Flame, bl.wit , rose in knop, vr.rood, 2 cm.
F lamingo, bl. wit, vr.rood, klein , I cm , tot november.
1 M.floribuncla
floribunda atropurpurea = purpurea
·
Gibbs Golden Gage = Rinkii .
Gloriosa, bl.licht purperrood, vr.licht rood, 3 cm , bloeiarm.
Golden Gem (Cheal's) bl.rose-wit, vr.eivormig, geel , I~ , M.prunifolia
cm. in september afvallend.
Gwendolyn, bl.appelbloesem, vr.geel-oranje, 2 cm.
M.floribunda
halliana Parkmanii, bl.half-dubbel, licht rose, slechte
•
I
groeter.
I
hartwigii, bl.enkel, wit , rose in knop, groenblaclig.
(M.baccata x
1
halliana)
Helen , bl.paarsrood, vr.purper, 2 cm, donkerpurper blad M.purpurea
(dwarse groeier als 'Crimson Brilliant') .
Henrietta Crosby, bl.groot, licht wijnrood, bladeren M.purpurea
purperkleurig, vr.donkerrood, 2 cm.
hupehensis (uit China) flinke boom (dikwijls doornige
takken) bl.vvit, langgesteeld, vr.rood, I cm, in trossen.
hupehensis Rosea, bl.rose.
ioensis Plena, bl.dubbel, rose , bladeren groen; bloeit in M.ioensis
juni
Irene, bl.paarsrood, vr .purper, 2 cm, donkerpurper blad M.purpurea
(dwarse groeier als 'Crimson Brilliant').

* Malus

zumi 'Calocarpa' (]a pan I90S)
(M baccata x M.sieboldii)
BLOEMEN: klein , zuiver wit; rijkbloeiend.
BLADEREN: groen.
* * VRUCHTEN: rood, kogelrond ( I4- I6 mm); kleuren pas in oktober, doch blijven tot
december aan de boom hangen .
Deze breedgroeiende, kleine boom wordt voornamelijk aangeplant voor de lang aanblijvende, mooi rode vruchten. Is schurftvrij.

Malus zumi 'Golden Hornet' - zie M. 'Golden Hornet'
Malus zumi 'Prof. Sprenger' - zie M.'Prof. Sprenger'

1

I Hopa e.d.
M.floribunda

I Wintergold
I
I

Gorgeous
M.cor.Charlottae

j

Hopa e.d.
Liset e.d.

1

NOG NIET GEKEURDE, NIEUWERE SIERAPPELS
'Aclams', rode bloemen; kleine , rode , lang aanblijvende vruchten; opgaande, zuilvormige
( ?) groeiwijze.
'Butterball', bloemen wit ; vruchten rond, helder geel, 2- 2t cm, als 'Golden Hornet'. Lijkt
opgaande groeier.
' Katherine' , volgens de beschrijving: dubbelbloemig, bloemen zeer groot (S cm); wit , iets
rose bij het uitkomen ; groene bladeren, vruchten niet opvallend, klein, dofrood. (De
onlangs uit Amerika geïmporteerde planten bleken niet "soortecht " te zijn).
'Pink Beauty', een "Rosybloom" uit Morden , Canada. Bloemen enkel , rose , vruchten helder
rood , tot begin september.
'Reel Jade', treurvorm met enkele , witte bloemen, gevolgd door massa's eivormige, rode
(I2- IS rnm) vruchten.
'Tanner's Variety', opgaande, breed-zuilvormige cultivar met 4 cm grote bloemen en IS mm
rode (of gele? ) vruchten, die lang zouden aanblijven .

Lis et
Cheal's Weeping

1

Liset

1
1

1

I2

j

-

Eleyi e.d.
Wintergold
M.floribuncla

Liset e.d.
Eleyi

Prince Georges
Liset e.d.

I3

Groep waartoe Overtroffen
behorend :
door:

Groep waartoe l Overtroffen
behorend:
door :
1

I

M.purpurea
J adwiga, bl.licht lilarose, vr.rood.
"Crabs"
Joan, bl.wit, vr.rood, 3t cm.
"Rosybloom"
Kingsmere, bl.vroeg, paarsrose, vr.rood 2i cm.
Kobendza, bl.licht paarsrose, vrijstaande bloemblaadj es, M.purpurea
vr.purper, It cm.
M.coronaria
Kola, bl.rose, laat, vr.groen, S cm.
Lady Northcliff, bl.appelbloesem, vr.oranjegeel, It cm. M.baccata
Marshall Oyama, bl. wit, rose in knop , vr.karmijn, 2 cm , "Crabs"
opgaande groeiwijze.
moerlandsii = groepsnaam voor hybriden van 'Lemoinei' x M.sieboldii. Hiertoe behoren Liset en Profusion.
Montreal Beauty, bl.wit, vroeg, vr.geelgroen en rood, 4 "Crabs"
cm.
Nicotine, bl.klein, purperrood, bladeren de gehele zomer "Moerlandsii"
purperkleurig. Schurftgevoelig.
Nipissing bl.groot, lilarose, vr.purperkl., groot.
"Rosybloom"
Oporto, half-treurvorm, bl.donker paarsrood, vr.purper, M.purpurea
1t-2 cm, purperbladig.
Orange, bl.wit, rose in knop, vr. oranjegeel, 3-4 cm.
M.floribunda
Peachblow, ·bl.rose, wit verkleurend, vr. rood , 1 cm.
prunifolia Cheal' s Crimson = Cheal's Crimson.
prunifolia Golden Gem = Golden Gem.
P1'Unifolia Rinkii = Rinkii.
pumila niedzwetzkyana, bl.paarsrood , vr.purperkleurig, M.pumila
S-6 cm, blad purperkleurig.
Purple Wave, bl.purperrood, vr .purper, zeer donker M.purpurea
purperbladig. Bloeiarm.
purpurea (M.atrosanguinea x lvi.pumila niedzwetzkyana) M.purpurea
bi. purperrood tot paarsrose, vr.purperrood, 1t-2 cm .
Ook groepsnaam voor dergelijke hybriden o.a. Alden- 1
hamensis, Eleyi, Lemoinei.
purpurea kornicensis = groepsnaam voor cultivars uit
Kornik Arboretum, Polen zoals: Kobendza, Schater,
Wierdak.
R edflesh, bl. groot, paarsrose, vr.rood, kegelvormig, ook "Crabs"
rood van binnen, 4 x 6 cm , slechts tot september.
Red Tip, bl.enkel, eenkleurig donkerrose, vr.groen, 4 cm, I M.soulardii
niet opvallend. Jong loof purperbruin, later groen ,
vandaar de naam . Niet bloeiri.jk.
M.prunifolia
Rinkii, bl.lilarose, vr. heldergeel, 2 cm.
robusta = groepsnaam voor hybriden van M. baccata X
prunifolia.
Rousseau, bl.paarsrose, vr.rood, 2 cm.
"Rosybloom"
Rosybloom = groepsnaam voor h ybriden van M .baccata
x pumila niedzwetzkyana. Hiertoe behoren Hopa,
Makamik, Almey enz.
M.purpurea
Schafer, bl.licht lilarose, vr. purper, 12 mm.
scheideckeri, bl.half-dubbel, rose, schurftgevoelig.
"Rosybloom "
Skugog, bl.paarsrose, vr.rood , 4 cm.
"Rosybloom"
Sissipuk, bl.paarsrood, laat, vr.purper, 2t cm.
"Rosybloom"
Simcoe, bl.paarsrose, vr.rood, 2·} cm.
soulardii = groepsnaam voor hybriden van M .ioensis x
pumila (incl. niedzwetzkyana) .
soulardii Red Tip = Red Tip.
1

Gorgeous
Makamik
M. cor. Charlottae
Prof. Sprenger
Gorgeous

Lis et
Makamik
Cheal's Weeping
John Downie
M.floribunda

I Van Eseltine
s pectabilis (syn. Roseo-plena) uit China, bl.half-dubbel,
I
rose.
1Van Eseltine
spectabilis .Riversii, bl.half-dubbel, rose .
I
Strathmore, bl.klein, paars, vr.purper, 2 cm . Opvallend " Rosybloom"
gesloten, brede zuilvorm met purperkleurige bladeren, maar lelijke bloemen.
Striped Beauty (in Nederland = Gorgeous).
Sundog, bl.paarsrose, vr.purperrood, 2t cm.
"Rosybloom" Hopa e.d.
theifera = hupehensis.
Timiskaming, bl.paarsrose, vr.purperrood, 2 cm.
"Rosybloom " Hopa e.d.
T omiko, bl.klein, paarsrood, bladeren donker purper, "Rosybloom" Liset
tamelijk smal opgaande groeiwijze, slechte groeier.
Gorgeous
Veitch's Scarlet, bl. wit , rose in knop, vr.eivormig, helder "Crab"
rood, 4 cm, tot september. Niet rijkdragend, te grote i
vruchten .
:
W abiskaw, bl.paarsrood, vr.rood, 3 cm.
"Rosybloom" Almey
Wierdak, bl.paarsrose, vr. purperrood , It cm.
I M.purP,urea
Wisley Crab, bl.paarsrose , vr.purper, 4 cm. Sterke \ "Crab
groeier.

Liset
Eleyi

1

1
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Gorgeous
M. cor. Charlottae

Wintergold
Makamik

Hillieri
Malmmik
Almey e. d.
Makamik

IS

