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PRUNUS - SIERKERSEN

HET SIERKERSEN SORTIMENT

Inleiding
In !962 werd opgericht de Regelingscommissie Sierbomen van de N.A.K.-B. met het doel
het sierbomensortiment te verbeteren. Een daartoe aangewezen Keuringscommissie, bestaande uit de heren S.G. A. Doorenbos, A. Peters, H.]. Grootendorst, A.E. Schiphorst, ].
]. Schipper en H. W. Vink, heeft in !963 het sierkersensortiment bestudeerd. Het sortiment
sierkersen op het Belmonte Arboretum te Wageningen bood hiertoe een uitstekende gelegenheid terwijl daarnaast ook enkele exemplaren op andere standplaatsen in de keuring werden
betrokken.
De Keuringscommissie beoordeelde dit materiaal op raszuiverheid en sier- en gebruikswaarde. Hiertoe werden de nodige gegevens verzameld betreffende bloeitijd, bloemkleur,
bloemvorm, groeiwijze, enz. Evenals bij de keuringen van de Koninklijke Vereniging voor
Boskaapse Culturen gebruikelijk is, werd de uiteindelijke waardering met sterren aangegeven op devolgencle wijze : * * * (uitstekend) , ** (zeer goed), * (goed), o (kan vervallen) ,
s (voor speciale doeleinden) .
Het ligt in de bedoeling, om thans van de waardevolle variëteiten vermeerderingsmateriaal op te kweken en dit door de Plantenziektenkundige Dienst te doen testen op gezondheid.
Uiteindelijk zal raszuiver en gezond vermeerderingsmateriaal aan de kwekers ter beschikking l·vorclen gesteld.
In het thans gepubliceerde rapport zijn ook enkele nog weinig bekende cultuur-variëteiten
(internationaal aangeduid als "cultivars") opgenomen. In de meeste gevallen weet men van
deze vormen nog onvoldoende inzake groeikracht, mogelijkheid tot vermeerderen, enz. om
hen definitief te kunnen aanbevden. De waardering is daarom met een ? aangegeven. De
Keuringscommissie acht hen zeker de aandacht waard.
De heer Herman]. Grootenclorst heeft , als lid van de Keuringscommissie, met name aan
de beschrijving en de nomenclatuur veel aandacht besteed. De nomenclatuur van de sierkersen is zeer verward. De heer Grootenclorst heeft voor dit rapport de indeling gebruikt van
de bekende sierkersenkenner Collingwoocl Ingram, die in zijn boek " Ornamental Cherries"
( !948) alle hem bekende sierkersen uitvoerig beschrijft. Aan de originele Japanse fantasienamen is de voorkeur gegeven boven de latijnse namen, door andere auteurs als Miyoski en
Wilson aan de sierkersen gegeven. Waar ook G. Krüssmann in "Handbuch der Laubgehölze" (!962) en Dr. B. K. Boom in "Nederlandse Dendrologie" (!959) de fantasienamen als
de geldige hebben opgenomen, zal hopelijk in dit opzicht internationaal meer eenheid komen .

Ir. C. Dorsman,
Voorzitter Regelingscommissie
Sierbomen N.A.K.-B.

Prunus avium - Kriek of Zoete Kers
)
Inheems in Europa en Klein-Azië .
.
cl
_
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Een grote boom met pyramiclale vertakking. De witte bloemen (2y cm bworken ge
volgel door donkerrode vruchten. Tot deze soort beh?ren vele van de eet are ersen.
Een clubbelbloemige cultivar wordt gekweekt voor sierboom.

* * Prunus

avium 'Plena'

In Frankrijk g~vonden omstreeks !700.
)
t
aande takken en een brede,
Een goed groeiende, grote boom (!2-!5 m me opg
pyramidale kroon.
· · ·d , d J
se sierkersen
De dubbele witte bloemen hangen aan st~eltjes. BloeitiJ na e apan
'
van be in tot half mei. Verlangt een zonmge standplaats.
.
Het is lén van de mooiste grote sierkersen voor straat- en P.arkbeplantmg.
beste,
gezonde boom. Kan. laag worden geënt, zodat men de mmder fraai mtpen e ver-
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edeli?gsplaats vermiJidt. en daar de
beide aan

~~o!'~%-~u;:k:~:~~. ~:~r

ewone enkelbloemige Pr.avinm als dedubbelkale hout moeilijk te onderscheiden ZIJn dient

h~t

men slechts enten te snijden van goedgekeu~~hbo~.en.f p
sns 'Plena' de zwak(N B Niet te verwarren met Pr.cerasu,s
exn o
r.cera
..
k
g-r~ei~nde meer rondkranige dubbelbloemige morellen; ~eze hebben gnJS rume ta ken terwijl het hout van Pr.avinm 'Plena' op gewone knek geh]kt.)

b .

Prunus avium 'Schnee' - zie Pr.cerasus 'Schnee'

Prunus cerasus - Morel of Zure Kers
.
.
Inheems in Z.O. Europa en West-Azië, sinds vele eeuwen in cultuur. Fh~k~ str~~7t m~~
grijze takken, een ronde bossige kroon vorm.end. De _bloemen ZIJn en e en · •
vruchten rood en zuur; wordt als sierboom met gebrmkt.

* Prunus

cerasus 'Rhexii'
.
m
Reeds vóór !623 bekende cultivar. Vormt een losse, bolvormige struik of stamboa
indien op stam geënt.
d
· t
lange
De dubbele zuiver witte bloemen staan langs de takken, hangen us me aan
stelen. Bloe,itijd in mei; lange bloeitijd.
Een goed klein boompje, bij voorkeur op stam te enten.

o Prunus cerasus 'Plena'
. .
Cultivar met half-dubbele bloemen. Minder mooi dan de voorgaandeb. D
l aar bkeide m
.. ken IS
· d e h er k oms t van het ent- of oculeerhout e angnJ .
gewas op elkaar gehJ

* * Prunus

cerasus 'Schnee'
syn. Pr.aviwn 'Schnee'
.
tt bl
·
Een weinig bekende, zeer mooie cultivar met ~rote, enkele, zmver WI e oernen •
bloeit einde april of begin mei- vóór 'Kwanzan ·
.
f
kl ·
1
De kroon is afgeplat-bolvormig. Een ideale boom voor kleine. tumen
a 5 eme
1
straatboom indien op hoogstam geënt. In Rotterdam staan mome exemp aren.

°
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o Prunus kurilensis
syn. Pr.nipponica var. kurilensis
Inheems in Noord-J a pan (K urillen E ilanden). In U.S. A. in 1905 ingevoerd, in Nederland door S. G. A. Doorenbos omstreeks 1930.
Opgaande, dicht vertakte struik ; volgens Col.Ingram in zij n tuin na 20 jaar slechts
I m hoog. Zaailingen in Nederland tot 3 min 10 jaar.
Bloemen wit tot bleek rose (2t cm), 1- 3 bijeen in niet-gesteelde trosjes. Kelkbladeren
rood. hetgeen goed zichtbaar is. Bloeit bijzonder vroeg, begin april; de struik is dan
geheel met bloesem bedekt. Jammer genoeg duurt de bloei slechts zeer kort .
Van de door Doorenbos uit Japans zaad uit een botanische tuin gekweekte exemplaren
had één exemplaar witte en één rose bloemen. Nakomelingen van de witte vorm staan
in Utrecht, geplant door K. Perk Vlaanderen, aldaar.
Van de rose bloeiende vorm staan verschillende nakomelingen in Den H aag en één
exemplaa r in de t uin van C. Verboom in Boskoop.
Deze mooie rose bloeiende struik (hybride met andere kers?) bloeit zeer rijk en is nu
ongeveer 3 m hoog. Bloeit vóór bijna alle andere sierkersen. Zou misschien waard zij n
om als kloon verder verspreid te worden. (s *)
Bij Schiphorst in Wageningen staan ook diverse zaailingen , min of meer rose gekleurd. Vergelijken en selecteren is wenselijk.

H. W. Vink

Prunus 'Kursar'
(P1'.ku1'ilensis X Pr.sargentii )
Een door Col.Ingram in 1952 in de handel gebrachte hybride. Volgens de beschrijving
een stevig boompje met rose, enkele bloempjes. Deze zou m.i. vergelekel'l dienen t e
worden met de rose bloeiende selecties, hierboven genoemd.
De in 1962 door het Proefstation te Boskoop geïmporteerde plant is doodgegaan.

Prunus cerasus 'Schn ee'

Deze cultivar is waarschijnlijk een hybride van Pr.cerasus (waar hij het meest op
gelijkt) en de kriek Pr.aviwn 1).
::ichijnt omstreeks 1907 uit Oostenrijk t e zijn ingevoerd door Co pijn, Groenekan. Volgens
Krüssmann werd deze sierkers door W . Pfitzer, Stuttgart , in 1920 in de handel gebracht.

o Prunus hillieri
(P1'.incisa x Pr.sargentii)
Kleine boom, dicht vertakt. Bloemen 1- 4 bij een, enkel en wit , iets rose getint; rijkbloeiend, voordat de bladeren uitlopen. H erfstkleur van de bladeren rood.
Deze vroegbloeiende hybride heeft weinig opgang gemaakt. De hier volgende selectie,
misschien in Nederland niet in cultuur, schijnt waard geprobeerd te worden.

?*

(Pr .incisa x Pr.cam,panulata )
BLOEMEN: enkel, diep karmijnrose (H .C.C. 627/2, fuchsiarose) zeer dichtstaand
langs de takken. De kleine bloempjes staan met 3 bijeen. Kelk rose, bloemsteel
rood.
BLOEITIJD : midden-vroeg.
GROEivVIJZE: gedrongen, bossige struik van ongeve:r 3 meter.
Deze struik is een zeer mooie aanwinst van Col.Ingram, Engeland ( 1947). De struik in
volle bloei is een wolk van diep rose , bijna roseroocl. De kleur komt van de niet-winterharde, roodbloeiende Prunus campanulata. In de strenge winter 1962/63 h eeft de
struik van 3 meter in het Belmonte Arboretum in Wageningen niets geleden.
Enten van deze dwergstruik op boskriek geeft een lelijke vergroeiïngsplaats. \ Vaarschijnlijk het beste op Prunus incisa te enten of van zomerstek te kweken .
'Okame' gelijkt iet s op Prunus subhirtella 'Fukubana', die langer doorbloeit maar
misschien meer moeilijkheden geeft met vermeerderen.

......

Prunus hillieri 'Spire'
Volgens de beschrijving een klei:1e, zuilvormige boom, n a 25 jaar 5 m hoog en 2 m
breed, met rechtopgaande takken. De rose, enkele bloempj es verschijnen zeer vroeg.
s

* Prunus

incisa - F uji Kers
Deze kleine kers komt voor in het gebergte van Zuid- en 1\l[idden Rondo, J a pan.
Ingevoerd in Engeland in 1913.
E en bossige, dicht vertakte struik, die in het wild tot 5 m hoog wordt, in Nederland
meest 2- 3 m.
Bloeit overvloedig met kleine, enkele, witte bloempjes met purperrode kelk en bloembodem. Bloeitijd einde maart tot begin april, dus zéér vroeg. Jammer genoeg duurt de
bloeitijd slechts betrekkelijk kort. Kan door zaad worden vermeerderd.
Een mooie hybride van deze soort met P1'.campanulata is de E ngelse aanwinst
'Okame' .

Prunus incisa 'Moerheimii' -zie Pr.yecloensis 'Moerheimii'
1) Zie ook " D endroflora" nr. 3, blz . 14
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* Prunus 'Okame'

s

* Prunus sargentii
syn . P ntmts serr~ûata var. sachalinensis
Inheems in Japan. Omstreeks 1870 in Frankrijk ingevoerd.
Een flinke , grote boom met schuin-opgaande takken, een dichte, afgeronde breedovale kroon vormend. Zeer gemakkelijk t e herkennen aan de glimmend donkerbruine
bast.
Bloeit zéér vroeg in april met 2- 4 rose bloempjes bijeen in bijna ongesteelde t rosjes.
Het loof is bij het uitkomen bronsrood, h etgeen zeer mooi tegen de licht rose bloesem
afsteekt. Eén van de weinige sierkersen met mooie rode herfstkleur.
Een goede, kleinbloemige rose sierkers met opvallende b ruine stam. Jammer genoeg
schijnt deze soort te gommen.
Kan uit zaad worden vermeerderel ; het enten op Limburgse boskriek is moeilijk,
oculeren schijnt beter t e gaan, vooral op "gewone" kriek.
19

o Prunus serrulata (' Alboplena')
De oudste uit Azië geïmporteerde sierkers heeft dubbele, witte, betrekkelijk kleine
bloemen (3tcm).Ze staan in bundels van 3-5 bijeen. Bloeitijd begin mei. De groeiwijze
is niet aantrekkelijk, vormt nl. een weinig vertakte, zeer breed groeiende boom .Een
exemplaar in Kew is 3 m hoog en 9 m breed.
Door deze groeiwijze een weinig aanbevelenswaardige sierkers.

Komt in Japan in de noordelijke gebieden voor en is daardoor één van de meest
winterharde sierkersen; is zelfs in Noord-Zweden en Finland winterhard- indien zij
tenmin::,te op eigen wortel staan.
De sargentii-kers zou misschien ook als straatboom kunnen worden gebruikt, maar dan
laag geënt , om ook de mooie bast te tonen.

Prunus sargentii 'Columnare'
Een in Amerika in 1946 beschreven smalle zuilboom. Schijnt onlangs ook in Nederland
geïmporteerd te zijn.
Een hybride van Pr.sargentii met Pr.yedoensis is in U.S.A. ontstaan en werd beschreven als Prunus juddii. Een exemplaar hiervan staat in het Belmonte Arboretum,
Wageningen. Is géén verbetering van het sortiment.

o Prunus speciosa - Oshima Kers
syn . Pr.lannesiana 'Albida ',
Pr.serrulata var. lannesiana
Deze kers zou vroeger uitsluitend voorkomen op het eiland Oshima, Japan. Is echter
zoveel gebruikt als onderstam, dat hij nu overal in Ja pan voorkomt.
De Oshima kers vormt een los-vertakte boom met breeduitgaande kroon. De bladeren
zijn groot en licht groen.
De matig grote, witte bloemen zijn soms iets ruikend. Ze hangen in lang gesteelde
trossen en verschijnen pas nà het blad. Bloeitijd midden tot einde april.
De enkelbloemige witte soort komt in Nederland voor (meest als 'Albida') maar is
minder waardevol dan vele cultivars met grotere bloemen.
In vele opzichten herinnert deze soort aan de witbloeiende sierkersen met grote lichtgroene bladeren, zoals 'Shirotae'. 'Miyako' en 'J o-nioi', die vroeger onder Prunus
lannesiana werden gerangschikt. Om praktische redenen worden al deze Japanse sier. kersen cultivars onder Prunus serrulata gerangschikt.

Prunus serrulata
De sierkersen, die door ons gewoonlijk worden aangeduid onder de verzamelnaam
" Japanse Kersen" behoren voor het grootste gedeelte tot de soort Prunus serrulata,
ofschoon enkele cultivars, zoals de witbloeiende 'Shirotae' en 'Miyako' duidelijk de
invloed tonen van Prunus speciosa .
Van Prunus serrulata worden drie geographische variëteiten beschreven, namelijk:
var. spontanea uit Japan - Japanse Bergkers
var. pubeseens uit Korea - Koreaanse Bergkers
var. hupekensis uit Midden China- Chinese Bergkers

Prunus serrulata var. spontanea
Deze in Japan in het wild voorkomende bergkers werd in 1914 door E. H. Wilson in
U.S.A. ingevoerd. Het is een zeer variabele kers, meest een flinke boom vormend van
12- 15 meter met opgaande groeiwijze en later een brede kroon.
De bladeren zijn bij het uitkomen diep, doorschijnend bronsbruin, waardoor deze
variëteit in het voorjaar mooier is dan var. hupehensis.
De bloemen, die tegelijk met het blad verschijnen, zijn enkel en wit, zelden iets bleek
rose getint, 3 cm in doorsnee. Bloeitijd midden tot einde april.
Een mooie boom met goed gevulde kroon staat in Wageningen voor de aula van de
Landbouwhogeschool, steedo; opvallend door d~ witte bloesem tegen het bronsbruine
blad.
Er zijn door een plantsoenendienst in Nederland van deze boom enkele exemplaren
door enten gekweekt om na te gaan of het een goede straatboom kan worden.
Prunus serrulata var. pubeseens
De Koreaanse variëteit heeft dezelfde groeiwijze als de vorige, maar de jonge bladeren
zijn meest groen of zwak bronsachtig groen. De behaarde onderzijde van de bladeren
is een goed kenmerk. De bloemen zijn ook wit .
Ingevoerd in U.S. A. in 1907. In Engeland eerst in 1929 door Col.Ingram. In Nederland
niet in cultuur.
Prunus serrulata var. hupehensis
Deze soort komt voor in China ( !) en is het prototype van de dubbele, wit bloeiende
sierkers, die reeds in 1830 door Lindley werd beschreven onder de soortnaam Pr.
serrulata. Lindley beschreef dus een Chinees kweekprodukt als soort, omdat hij de
wilde vorm niet kende. Later werd, om aan te geven dat deze dubbele witte kers een
cultivar is, door Camillo Schneider de variëteitsnaam 'Alboplena' hieraan gegeven.
De var. hupekensis gelijkt op var. spontanea, maar het voorjaarsblad is slechts licht
brons gekleurd.
De kleine, witte, soms iets rose getinte bloemen verschijnen vóór het blad in niet gesteelde bundels. Ingevoerd door E. H. Wilson in U.S.A. in 1900. In Nederland niet in
cultuur.
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**Prunus serrulata 'Amanogawa'
syn. Pr.serrulata 'Erecta'
BLOEMEN: zacht rose, enkel, soms iets half-dubbel, matig groot in dichte bouquetten langs de takken; welriekend.
BLOEITIJD: midden (einde april-begin mei).
BLAD: in het voorjaar geelachtig brons.
GROEIWIJZE: zeer smal-zuilvormig, weinig hoofdtakken.
Door de opvallende smal-zuilvormige groeiwijze is deze cultivar iets geheel aparts;
het beste als solitair te gebruiken.
s

* Prunus

serrulata 'Asano'
syn. Pr.serrulata 'Geraldinae '
BLOEMEN: diep rose, geheel dubbel (3t cm), gefranst; ze gelijken precies op die
van de bekende treurkers 'Kiku-shidare-sakura'.
BLOEITIJD: vroeg (begin-midden april).
BLAD: in het voorjaar licht brons, tijdens de bloei weinig zichtbaar.
GROEIWIJZE: kleine opgaande, dun vertakte struik.
Deze cultivar, die men de struikvormige 'Kiku-shidare-sakura' zou kunnen noemen,
is weinig verspreid. Verdient de aandacht voor kleine tuinen door zijn opgaande
groeiwijze en grote bloeirijkheid.

o Prunus serrulata 'Fugenzo'
syn. Pr.serrulata 'Jas.H.Veitch'
BLOEMEN: mooi rose, half-dubbel, tamelijk groot, plat-open, m langgesteelde
trossen; rijkbloeiend.
BLOEITIJD: laat (midden mei).
BLAD: in het voorjaar donker bronskleurig; tijdens de bloeitijd duidelijk te zien.
Later zijn de bladeren glanzend groen, een goed kenmerk.
GROEIWIJZE: zeer breed met bijna vlakke kroon, daardoor minder geschikt als
stamboom.
Een mooie, laatbloeiende cultivar, die echter weinig wordt gekweekt, daar deze zéér
moeilijk te enten is. Bloeit het laatst van de rose-bloeiende sierkersen, ongeveer
tegelijk met 'Shirofugen' .
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Prunus serrulata 'Fukubana' - zie Pr. subhirtella 'Fukubana'

* Prunus

serrulata 'Hokusai'
syn. Pr.serrulata 'Roseoplena'
BLOEMEN: licht rose, half-clubbel met 7-12 bloemblaadjes, 4~ cm in doorsnede
BLOEITIJD: midden (einde april-begin mei).
BLAD : in het voorjaar licht bronskleurig.
·GROEIWIJZE: een grote, tamelijk brede struik.
Zeer oude cultivar (door von Siebold ingevoerd in 1866) welke voornamelijk in Boskoop wordt gebruikt voor de vroege trek. Is aanzienlijk lichter van, bloemkl~ur cl~n
'Kwanzan'. Ofschoon iets vroeger in bloei clan laatstgenoemde wordt Hokusa1 we1mg
meer aangeplant. Is een goede straatboom.
..
.
De cultivar 'Fuku-rokuju is in bloem gelijk, maar heeft een opmerkelijke vaasvormige
groei\.vijze en bloemen vlak langs en rondom de takken.

* Prunus

serrulata 'Fuku-rokuju'
syn . Pr.serrulata 'Contorta',
? P r.serrulata 'Sp iralis',
? Pr.serrulata 'Udzu-sakura'
BLOEMEN: licht rose, mooi open-schaalvormig,
BLOEITIJD: midden (einde april- begin mei).
BLAD: in het voorjaar licht brons.

half-dubbel ; bloeirijk

vaasvormig met rechtop tot schuin opgaande takken . De takken
hebben weinig of geen zijtakken; al deze lange takken zij n rondom dicht bezet
met bloemen , waardoor deze cultivar opvalt .
De bloemen zijn gelijk aan die van 'Hokusai' (beter !:>ekend onder de naam 'Roseoplena'). Beide bloeien ook tegelijk. Door de opvallend vaasvormige groeiwij ze, de
lange, dicht met bloem bezette takken zou deze cultivar eventueel waard zijn om als
hoogstam voor straatbeplanting te worden geprobeerd.
De vorm 'Udzu-sakura' gelijkt hier zeer veel op. Deze wordt soms ook als synoniem
opgegeven van 'Hokusai'. Alle drie zij n in bloei gelijk, slechts in groeiwij ze iets verschillend.
GROEI W I JZE:

o Prunus serrulata 'Horinji'
syn. Pr.serrulata 'Decora'
BLOEMEN : zeer mooi, zuiver zacht rose met opvallend donkere, bruinrode kelk,
half-dubbel met 14 bloemblaadjes.
BLOEITIJD: midden (ein de april - begin mei).
BLAD: licht brons, weinig zicht baar tijdens de bloei.
GROEIWIJZE : opgaande, betrekkelijk smalle, dunne struik vormend ; zwakke
groeier .
Ofschoon deze cult ivar bijzonder mooie bloemen heeft, wordt hij weinig gekweekt,
daar hij slecht groeit.

o Prunus serrulata 'Hisakura'
syn. Pr. serrulata 'Splendens'

lila-rose (4 cm), enkel, met soms een paar kleine bloemblaadjes meer
bij oudere planten, in trosjes van 2-4 bij een ; kelk roodbruin .
BLOEITIJD: midden.
BLAD: donker brons tot roodbruin .
GROEIWIJZE: breed struikvormig.
De echte ' Hisakura' is met zijn lila-rose, enkele bloemen niet bijzonder mooi.
Niet te verwarren met de z.g. 'Hisakura' van de kwekerijen met dub b e l e donkerrose bloemen , waarvan de juiste naam is 'Kwanzan '.
BLOEMEN:

s

* Prunus

serrulata 'Ichiyo'
syn. P r.serrulata 'Unifolia'
BLOEMEN: licht schelprose, groot, open-schaalvormig. De iets geiranste bloemblaadjes liggen in twee rijen over elkaar. In het centrum is een klein groen
blaadje te zien , vandaar synoniem 'Unifolia' .
BLOEITIJD: midden-laat (begin mei).
BLAD: in het voorjaar iets bronskleurig groen.
GROEIWIJZE: losse brede struik, gezonde groeier.
Een mooie, weinig bekende cultivar, de beste tamelijk laatbloeiende, licht rose; bloeit
tegelijk met ' Kwanzan' . Lijkt goede parkboom.

* Prunus

serrulata 'Jo-nioi'
syn . Pr.serrulata 'Affinis'
BLOEMEN: zuiver wit, enkel, niet zeer groot, we lri ekend, m langgesteelde
trossen van 3-5 bijeen ; zeer bloeirijk.
BLOEITIJD: midden-laat (tegelijk met ' Kwanzan').
BLAD : in het voorjaar groen .
GROEIWIJZE: zeer forse brede struik; groeit goed.
Deze goede enkele, witbloeiende sierkers wordt geroemd om de sterke .amandelgeur.
De werkelijk zuiver witte bloemen zijn niet groot, maa r de grote bloem]khe1d maakt
veel goed. Lijkt goede straatboom.

o Prunus serrulata 'Kiku -sakura'
syn. P r.serrulata 'Chrysanthemoides'
zacht rose, in knop lila-rose, geheel dubbel (tot 100 bloemblaadj es) aan
lange stelen .
BLOE ITIJ D: laat (midden mei).
GROEI W IJ ZE: waaiervormige groeiwijze, zeer korte groeier.
Zeer dubbele bloemen aan een kleine struik, laatbloeiend. Niet te verwarren met de
treurkers ' K iku-shidare-sakura'.
BLOEMEN :

P run us serrula t a 'Hokusai'
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* * * Prunus

serrulata 'Kiku-shidare-sakura'- Treurkers
syn. Pr.serrulata 'Shidare-sakura'
BLOEMEN: diep rose, geheel gevuld, gefranst; zeer bloeirijk.
BLOEITIJD: vroeg (begin - midden april).
BLAD: licht bronskleurig, tijdens bloei weinig zichtbaar.
GROEIWIJZE: treurvorm, de takken hangen in grote bogen naar beneden.

r

De bekende, dubbelbloemige treurkers. Van de grootbloemige sierkersen met dubbele
bloemen één van de vroegste. Dient bij voorkeur op stam te worden gekweekt ( 140150 cm of 180- 200 cm), waarbij de kopscheut moet worden opgebonden.
Onder de naam 'Cheal's Weeping' is een sport van deze sierkers uit Engeland gekomen
met meer, dunnere takken. Deze heeft , afgezien van het feit dat deze sport "verloopt"
géén waarde, daar hij bijna niet bloeit.
Een opgaande, struikvormige cultivar met bloemen als 'Kiku-shidarc-sakura' heet
'Asano'.
Prunus serrulata 'Kirin' -zie 'Kwanzan'

* * * Prunus

serrulata 'Kwanzan'
syn. Pr.serrulata 'Hisakura' (van de kwekerijen) ,
Pr.serrulata 'Sekiyama',
Pr.serrulata 'New Red' (Franse kwekerijen)
BLOEMEN: donker rose, goed gevuld, grootbloemig; in knop donker rose . (Bloemkleur eigenlijk donker lila-rose).
BLOEITIJD: midden-laat (begin mei).
BLAD: bij het uitlopen bruinrood, ook tijdens de bloei nog donker bronskleurig.
GROEIWIJZE: vaasvormig, sterk en gezond groeiend.

Prunus serru lata 'Nliyako'

Prunus serru lata 'Pink Perfection '

De juiste naam voor deze algemeen bekende en één van de allerbeste sierkersen is
'K wanzan' (soms 'Kanzan' geschreven), ofschoon deze in kwekerskringen meestal
'Hisakura' wordt genoemd. (De "echte" 'Hisakura' is enkelbloemig!!).
'Kwanzan' wordt veel als straatboom geplant; de vaasvormige of omgekeerd kegelvormige kroon is daarvoor ideaal. Wordt ook veel getrokken voor snijbloem.
Het blijft de vraag of de goed groeiende, helderder rose 'Pink Perfection' deze bekende
cultivar ooit zal verdringen.
'Kirin'. Er zijn enkele in kleine details afwijkende vormen van 'Kwanzan'. De cultivar
'Kirin' gelijkt er zeer veel op, de bloemkleur is misschien iets donkerder, de groeiwijze
bij oudere bomen meer breed uitgaand ; bloeit enkele dagen vroeger. Daar het verschil
miniem is kan men 'Kirin niet als verbetering beschouwen.
'Choshiu' . In Limburg en elders komt ook een vorm onder de naam 'Hisakura' voor
met iets lichter gekleurde voorjaarsbladeren en slecht gevormde bloemen. Deze minder mooie vorm heet waarschijnlijk 'Choshiu' of 'Choshu'. Men dient bij het enten er op
te letten, dat deze vorm, in de jeugd moeilijk te onderscheiden, niet wordt gekweekt.

* * Prunus

serrulata 'Miyako'
syn . Pr.serrulata 'Longipes',
Pr.serrulata 'Oku-Miyako',
Pr.serrulata 'Shogetsu',
Pr.serrulata 'Shimidsu-sakura'
BLOEMEN: in knop rose getint, bij het opengaan prachtig wit; de grote (5cm) zeer
goed gevulde bloemen hebben gefranste bloemblaadjes. Ze hangen aan 15 cm
lange bloemstelen in trossen van 3- 6 bijeen . Bijzonder bloeirijk.
BLOEITIJD: tamelijk laat (begin tot midden mei) tegelijk met vele sierappels, lang
door bloeiend.
BLAD: bij het uitlopen groen, later licht groen, lang en puntig.
GROEIWIJZE: hoogstens 2-3 m hoog, vormt een zeer brede afgeplatte kroon .
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N.A. K.-B.

Prunus serrulata 'Fuku -rokuj u '

N .A.K.-B .

Prunus serrulata 'S h irotae'
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Deze laatbloeiende cultivar bloeit enorm rijk, zodanig zelfs dat de groeikracht bij
oudere bomen er onder lijdt. De mooie, zeer lang gesteelde bloemen, sierlijk hangend
onder de bijna horizontaal groeiende takken, maken 'Miyako' tot een waardevolle
sierkers.
Volgens de Engelse sierkers-kenner Col.Ingram zou deze cultivar 'Shimidsu-sakura'
moeten heten. Is ook bekend onder de naam 'Shogetsu' of 'Oku-Miyako'. De oude
bekende naam is hier echter aangehouden.
o Prunus serrulata 'Mikuruma-gaeshi'
syn. Pr.serrulata 'Temari'

grote, enkele , platte, bleek rose bloemen langs de onvertwijgde takken.
Bloeit slechts kort.
GROEIWIJZE: opvallend door de lange, opgaande takken met vrijwel géén zijtakken. Meer apart dan mooi.
BLOEMEN:

Prunus serrulata 'Mount Fuji' - zie 'Shirotae'
o Prunus serrulata 'Ojochin'

bleek rose (4! cm), enkel of bijna enkel, gefranst. Bloemen in langgesteelde trossen van 3-6 bijeen; bloeirijk.
BLOEITIJD: midden-laat (begin mei).
BLAD: bij het uitlopen iets bronskleurig groen .
GROEIWIJZE : goed groeiende struik met schuin opgaande takken.

BLOEMEN:

Geen verbetering van het sortiment; bleek gekleurde, enkele bloemen.

* * * Prunus

serrulata 'Pink Perfection'
BLOEMEN: zeer mooi, zuiver diep rose, in knop rose-r ood, hetgeen bij het opengaan
opvalt, (4! cm), goed gevuld, gefranst, 3- 6 bijeen; zeer bloeirijk.
BLOEITIJD: midden-laat, ongeveer tegelijk met 'Kwanzan' .
BLAD: licht bronskleurig bruin, lichter dan bij 'Kwanzan' .
GROEIWIJZE: vaasvormig, tenminste bij jonge bomen ; sterke, gezonde groeier.

De kleur van de bloemen is frisser rose dan bij 'Kwanzan'; het kan zijn dat deze
cultivar neiging vertoont gedeeltelijk kale takken te maken zonder bloem.
Prachtige sierkers met grote toekomst, ook als straatboom. Is door vVaterer, Sons &
Crisp in Engeland in 1935 uit zaailingen van de witte 'Miyako' gevvonnen, waarschijnlijk bestoven door 'Kwanzan' .

* * Prunus

serrulata 'Shirotae'
syn. Pr.serrulata 'Mount Fuji',
Pr.serrulata 'Kojima'
BLOEMEN: sneeuwwit, half-dubbel, soms enkel, zéér groot (5 cm) in langgesteelde
hangende trossen, 2-3 bijeen. Ook jonge struiken zijn reeds bloeirijk
BLOEITIJD: vroeg tot midden, zéér lang bloeiend (begin april tot begin mei).
BLAD: bl] het mtlopen groen, tijdens de (lange) bloei is reeds veel blad zichtbaar.
GR_üEIWIJZE: matig groeiende struik; de takken gaan breeduit en hangen zelfs
1ets over.
Bijzonder mooie sierkers met grote, half-dubbele bloemen aan lange stelen. Daar de
takken spoedig breeduit gaan is het raadzaam de jonge planten op te binden, daar
anders de takken spoedig de grond raken.
Prunus serrulata 'Shogetsu' - zie 'Miyako'

* Prunus

serrulata 'Taihaku'
zuiver wit, plat-open; zeer groot (6 cm in doorsnede), kortgesteeld,
scherp afstekend tegen het bronsbruine blad.
BLOEITIJD: vroeg (begin tot midden april).
BLAD: in het voorjaar brons bruin, tegelijk met de bloemen.
GROEIWIJZE: forse struik.
De grootste waarde van deze cultivar ligt in het opvallende contrast tussen de zeer
grote witte bloemen en de diep bronsbruine bladeren. Jammer genoeg dumt de bloeitl]d, d1e betrekkeh]k vroeg valt, niet lang.
'Taihaku' is tetraploiel (dubbel aantal chromosomen) en misschien daardoor wat
moeilijk te enten.
BLOEMEN:

o Prunus serrulata 'Taizanfukun'
syn. Pr.serrulata 'Ambigua'
BLOEMEN: licht rose, klein, zeer dubbel, in dichte bundels.
BLOEITIJD: vroeg-midden.
BLAD: bij het uitkomen bronskleurig.
GROEIWIJZE: bt>trekkelijk smal-opgaand, zwakke groeier.
Door de kleine bloempjes, die soms slecht uitkomen, géén waardevolle cultivar.
o Prunus serrulata 'Takasago'
syn. Pr.serrulata 'Naden' ,

Pr.sieboldii
licht rose, iets ha~f-dubbel, kortgesteelde bundeltjes van 2- 4 bijeen.
BLOEITIJD: m1dden-vroeg (m1dden-emde april).
BLAD: oudere bladeren aan beide zijden behaard, waardoor deze sierkers vroeger
als aparte soort werd beschouwd (Pr.sieboldii).
GROEIWIJZE: langzaam groeiende, opgaande struik.
Een bloeirijke kleine struik; de kleur is echter wat mat.
BLOEMEN :

Prunus scrrulata 'Roseoplena' - zie 'Hokusai'
Prunus serrulata 'Shidare-sakura' - zie 'Kiku-shidare-sakura'
Prunus serrulata 'Shimidsu-sakura' - zie 'Miyako'

* * Prunus

serrulata 'Shirofugen'
syn. Pr.serrulata 'Alborosea'
BLOEME N : eerst zuiver wit, daarna licht rose (knop rose). Goed gevulde, grote
bloemen in losse, langgesteelde trossen .
BLOEITIJD: laat (midden mei), zéér lang houdbaar.
BLAD: opvallend diep bronskleurig, ook tijdens de bloei.
GROEIWIJZE: brede struik, sterk groeiend.

Deze cultivar is één van de laatstbloeiende sierkersen; bloeit tegelijk met vele sierappels. De eerst witte, daarna licht rose, dubbele bloemen kontrasteren mooi met de
diep bronsbruine bladeren. Lijkt goede straatboom.
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* Prunus

serrulata 'Ukon'
syn. Pr.serntlata 'Grandiflora'
BLOEMEN: geelachtig-wit, half-dubbel, 4! cm in doorsnede in hangende trossen
van 4- 5 bijeen.
BLOEITIJD: middel-laat (iets later dan 'K wanzan').
BLAD : bij het uitlopen brons bruin.
GROEIWIJZE: forse, open struik.
Dit is ongetwijfeld de best e van de z.g. geelbloeiende sierkersen. Bloeit als oude struik
rij k. De bloemen steken goed af tegen het bronsbruine blad.
De cultivar 'Gioiko' gelijkt hierop, doch is minder mooi .
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*

o Prunus serrulata 'Wasino-o'

wit, enkel, betrekkelijk klein {3 cm), kortgesteeld.
vroeg tot midden-vroeg (begin-eind april).
BLAD: in het voorjaar groen.
GROEIWIJZE: zeer sterke groeier, breder dan hoog.
BLOEMEN:

half-dubbel, licht rose .
bij goed weer in november -december en daarna begin tot midden
april, iets later dan de witte 'Autumnalis'.
GROEIWIJZE : kleine boom of flinke struik met stevige bruine takken.
BLOEMEN:

BLOEITIJD:

BLOEITIJD:

Geen bijzonder opvallende sierkers, de bloemen zijn klein, vergeleken met die van
'Taihaku', die ongeveer tegelijk bloeit.

Dit is de mooiste van de twee "Najaarskersen".

* Prunus

o Prunus serrulata 'Yae-murasaki'
syn. Pr.serrulata 'Purpurea'

donker lila-rose , enkel tot iets half-clubbel (8-1 0 bloemblaadjes); de
knoppen zijn paarsrood; bloeit rijk.
BLOEITIJD : midden -laat (begin mei) .
GROEIWIJZE: brede struik, zwak groeiend.

Deze mooie, gezonde dubbelbloemige "Voorjaarskers" werd gevonden tussen zaailingen in de botanische tuin van Dahlem, Duitsland. Is slechts weinig bekend, zelfs
Krüssmann noemt deze niet.

De lilakleurige bloemen maken deze cultivar minder waardevol.

* * Prunus

serrulata 'Yedo-sakura'
syn. Pr.senulata 'Nobilis'

?*

prachtig zuiver rose, zonder enige paarse of lila tint, half-dubbel met
8- 10 bloemblaadjes; zeer rijkbloeiend.
BLOEITIJD: midden-vroeg (midden tot eind april).
BLAD: bij het uitlopen zo goed als groen.
GROEIWIJZE: matige groeier met rechte takken, een vaasvormige kroon vormend.

* Prunus

subhirtella 'Fukubana'

massa's half-dubbele bloempjes, zeer donker rose (karmijnrose), m
knop paarsrose.
BLOEITIJD: van begin a pril tot begin mei {3- 4 weken!).
GROEIWIJZE: dicht vertakte struik van 2-3 meter.

BLOEMEN :

BLOEME)I:

/

Een zeer bijzondere sierkers, die in het voorjaar zeer lange tijd met donker rose
bloempj es is overdekt.
Jammer genoeg is deze cultivar moeilijk te enten, tenminste op boskriek Misschien
kan een andere onderstam (Prunus incisa?) of zomerstek mogelijkheden bieden.
Een andere donker rose kleine sierkers. 'Okame' dient hiernaast gekeurd te worden.

\Veinig bekende cultivar, waarvan in het Belmonte Arboretum in Wageningen een
vijftal hoogstam boompjes staan. Tijdens de bloei, die vlak nà of gelijk met de treurkers 'Kiku-shiclare-sakura' valt, is van het blad nog weinig te zien. De takken zijn clan
geheel becl ekt met prachtige, zuiver rose bloemen
Nagegaan elient te worden of de matigf' groei de waarde beïnvloedt. De kleur is uniek.

* Prunus

Prunus sieboldii - zie Pr.serrulata 'Takasago'

subhirtella 'Pendula' -

Ito Sakura of Draadkers

Bekende, kleinbloemige treurkers met zeer vele in een boog neerhangende takken.
Bloeit begin april overvloedig met bleek rose bloempjes, die jammer genoeg slechts
kort duren.
Dient op hoogstam te 1vorden geënt.
Er zijn nog twee vormen van deze kers bekend, nl. 'Penclula Rubra' met donkerder
rose bloempjes en 'Pendula Roseo plena' met half-dubbele rose bloemen. Beide groeien
zwak en zijn zeer moeilijk te enten.

o Prunus subhirtella- Higan Sakura of Voorjaarskers
Inheems in Ja pan. Ingevoerd in U.S. A. omstreeks 1894. In het moederland een boom
van 12-15 m, met dunne, bij oude bomen overhangende takken. In Nederland blijft de
Voorjaarskers veel kleiner.
De bleek rose tot witte bloemen zijn klein, meer of minder diep ingesneden; ze staan in
bundels van 2-5 bijeen aan korte bloemsteeltjes.
Bloeitijd vroeg in april, vóór de grootbloemige Japanse sierkersen. De soort komt in
Nederland weinig voor.

PRUNUS SUBHIRTELLA HYBRIDEN

o Prunus subhirtella var. ascendens

De laatste jaren zijn drie hybriden van Prunus subhirtella in de handel gebracht door
kwekers in Engeland en Amerika. Men heeft getracht de enorme bloeirijkheid van deze
soort te combineren met a ndere gewenste eigenschappen. De meest bekende zijn :

Deze meer opgaande variëteit uit Midden-Japan vormt een weinig vertakte boom .
Daar deze in Europa niet rijk bloeit is hij van betrekkelijk weinig waarde .

? Prunus 'Accolade'
syn. Pr.subhirtella 'Accolade'
(Pr.subhirtella x Pr.sargentii)

o Prunus subhirtella 'Autumnalis'

Kleine boom of flinke struik met schuin-uitgaande later iets overhangende dunne
takken.
De bloemen zijn bijna wit . slechts iets gevuld. Ze verschijnen bij goed weer in november en daarna weer begin april. De Japanse naam is Jugatsu-sakura of Najaarskers.

licht rose, iets half-dubbel, 12 bloem blaadjes, 4 cm in doorsnede, 3
bijeen in hangende trossen.
BLOEITI JD: vroeg, in april.
BLAD: bij uitlopen groen.
GROEIWIJZE: sierlijke, opgaande struik.
BLOEMEN :

Uit Japan zijn omstreeks 1933 twee verschillende vormen in Nederland geïmporteerd,
nl. de hierboven beschreven vorm met dunne takken en witte bloemen en een iets
steviger groeiende vorm met half-dubbele licht rose bloemen. De laatste komt in de
meeste literatuur niet voor. In Nederland is deze vorm in de handel als:
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subhirtella 'Dahlem'

syn. Pr.subhirtella roseoplena (Dahlem)
BLOEMEN: goed gevuld, als kleine bolletjes, mooi licht ro,;e, spoedig tot wit verbloeiend.
BLOEITIJD: begin april. Bloeit langer dan de enkelbloemige vormen.
GROEIWIJZE: een flinke opgaande struik.

BLOEMEN:

?

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'

Is nog niet gekeurd, maar schijnt een bijzonder mooie sierkers te zijn.

-
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Prunus 'Hally Jolivette'
(Pr.s-ubhirtella x Pr.yedoensis)
BLOEMEN: wit-rose in knop, 3 cm in doorsnede , geheel dubbel.
BLOEITIJD: april-mei.
GROEIWIJZE: bijna ronde struik met veel dichtstaande takken, waarschijnlijk niet
meer dan 4-5 m hoog.
Bloeit reeds als jonge struik. De dubbele bloemen openen zich niet tegelijk, maar over
een tijdperk van 10-12 dagen , waardoor de bloeitijd bijzonder lang is. Nog niet gekeurd.

AANBEVOLEN STRAATBOMEN
GROTE BOMEN:

Prunus avium 'Plena'
Prunus sargentii

:\1 IDDELGROTE BOMEN:

Prunus serrulata 'Kwanzan '
'Pink Perfection'
'Hokusai'
'Shirofugen '
'Jo-nioi'
'Fuku-rokuju' ( ?)
' Yedo-sakura' (?)
cerasus 'Schnee'

Prunus 'Pandora'
(Pr .S'bt,bhirtella x Pr.yedoensis)
BLOEMEN: zacht rose, enkel.
BLOEITIJD: vroeg.
BLAD: bij uitlopen bronskleurig.
GROEIWIJZE: smal-opgaande struik met opgaande takken.
Nog niet gekeurd. Zou een uitbreiding zijn van het kleine sortiment zuilvormen.

* Prunus

yedoensis - Y oshino Kers.
Vermoedelijk een hybride van Pr .speciosa en Pr.subhirtella, echter in Japan niet in het
wild voorkomend.
Een boom van 10- 15 meter met brede, vrij platte, dun vertakte kroon. Bladeren bij
het uitlopen geel-groen gekleurd.
De enkele bloemen, ongeveer 3 cm in doorsnede, zijn bij het uitkomen iets rose getint ,
doch worden spoedig zuiver wit. De kelkblaadjes zijn rood , wat bij het uitbloeien in
het midden van de bloem zichtbaar is. Bloeit zeer vroeg, begin april.
De beroemde 800 kersenbomen in het Potomac Park in Washington D.C. in de Verenigde Staten , een geschenk van de stad Tokio in 1912 behoren tot deze hybride.
Een zeer rijkbloeiende parkboom minder geschikt als straatboom door de dunne ijle
kroon. Komt " echt" uit zaad terug.

BLOEITIJDEN IN "NORMALE" JAREN
ZEER VROEG:

VROEG:

(begin-midden april)
~II DDEN-VROEG:

o Prunus yedoensis 'Moerheimii'
syn. Pr.incisa 'Moerheimii'
Een treurvorm, in de handel gebracht door de Koninklijke Kwekerij Moerheim t e
Dedemsvz.art .
De takken hangen meer naar beneden clan de vorige. De bloemen zijn licht rose, later
wit. Bloeit iets later clan Pr.yedoensis.

Pr.subhirtella cultivars, 'Accolade', ' Pandora' , 'Asano' , 'Kikushiclare-sakura'.
'Okame' , 'Shirotae ', 'Taihaku' , ' Yeclo-sakura'.

(midden -einde a pril)
MIDDE N:

(eind april/begin mei)

o Prunus yedoensis 'lvensii'
Een treurvorm in de handel gebracht door Hillier, Engeland. De grove takken staan
eerst horizontaal en hangen daarna naar beneden. Er zijn weinig zijtakken. Bloemen
rose in knop, later wit.

Pr.incisa, Pr. kurilensis, Pr.sargentii, Pr.yecloensis .

(begin april)

MIDDEN-LAAT:

'Amanogawa' , 'Fuku-rokuju' , ' Hokusai' , 'Hisakura' (echt),
Pr.avium 'Plena' , Pr.cerasus 'Schnee'.
'J o-nioi' , ' K wanzan' , 'Pink Perfection ', ' Ukon '.

(begin mei)
LAAT:

'Fugenzo', 'Miyako ', 'Shirofugen'.

(midden mei)
ZEER LAAT:

Pr.cerasus 'Rhexii'.

o Prunus yedoensis 'Perpendens'
syn. Pr. yedoensis 'Shiclare-Y oshino'
Zeer sterk groeiende treurvorm met lange takken , die na een korte bocht loodrecht
naar beneden hangen. Bloemen zuiver wit , bloeit pas op oudere leeftijd.
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