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HYPERICUM

Vooral de laatste jaren kan men constateren dat Hypericum in de groep van kleinere
geslachten zeker niet tot de onbelangrijkste behoort. Dit en de reden dat de naamsverwarring in de hypericums groot is, heeft de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen er toe gebracht dit geslacht op zijn programma te plaatsen.
Zo werd dus in de jaren 1962 en 1963 het sortiment bijeen gezocht en op de sortimentstuin
van het Proefstation voor de Boomkwekerij opgeplant en op naam gebracht. De keuring
op sierwaarde geschiedde in 1964.
De uitslag van de keuring is verwerkt in onderstaande lijst van soorten en cultuurvariëteiten . Hierbij is het sortiment onderverdeeld in drie groepen die niet alleen gebaseerd
zijn op verschillen in bladafmetingen maar bovendien op verschillen in gebruikswijze en
-waarde.
KLEINBLADIGE GROEP

~

SMALBLADIGE GROEP

~ (Soorten

BREEDBLADIGE

(Soorten uit de Balkan en Klein-Azië)
blad kleiner dan 2t cm, meestal blauwgrijs van kleur; dit zijn
enkele lage soorten die als vasteplanten toegepast worden, vooral
in rotstuinen.
uit Oostelijk N. -Amerika)
blad langwerpig (minstens 2t zo lang als breed); meest kleinbloemige soorten die voor liefhebbers van waarde kunnen zijn maar die
in beplantingen niet of nauwelijks toegepast worden.

GROEP~

(Europese en Aziatische soorten en hybriden)
blad breed (minder dan 2t zo lang als breed) ; hieronder vallen alle
voor de cultuur waardevolle soorten.

In de beschrijvingen is de meeste aandacht besteed aan bouw van de bloem en vruchtvorm en -kleur. Het blad geeft namelijk per groep tussen de soorten geen grote verschillen
te zien; dit is dan ook de reden dat ze op de kwekerij gemakkelijk dooreen kunnen raken
zonder dat dit direct in het oog loopt.
Ook de winterhardheid is van belang, zodat deze dus zoveel mogelijk in de beschrijving
is opgenomen. In dit verband dient opgemerkt te worden dat deze hardheid een andere
betekenis heeft dan bij vele andere gewassen; deze slaat namelijk niet alleen op de mate
waarin de bovengrondse delen de vorst doorstaan maar ook op het vermogen om na de
eventuele beschadiging weer uit te lopen.

KLEINBLADIG
Waardering:

* ~ goed
* * ~ zeer goed
* * * ~ uitstekend
o
s

~

~

kan vervallen
voor speciale doeleinden

Hypericum fragile
BLAD: klein, t~ 1t cm, langwerpig ovaal, blauwgrijs
BLOEMEN: 1 ~3 bijeen, 3~4 cm doorsnede, goudgeel.
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Hypericum kalmianum

Hypericum persistens 'Elatum '

Hypericum polyphyllum
syn. H.grandiflorum
BLAD: klein, t~2 cm, langwerpig ovaal, blauwgrijs.
BLOEMEN: 1~3 bijeen, 5~6 cm doorsnede, goudg_;el.
Beide soorten zijn liggende tot opstijgende plantjes die vrijwel 's winters
bovengronds afsterven en dus meer het karakter van een vasteplant hebben.
Om die reden ontvingen zij in het kader van deze heesterkeuring geen waarderingen.

SMALBLADIG
o Hypericum densiflorum
BLAD: 5~1 0 mm breed, langwerpig-lijnvormig, heldergroen.
BLOEMEN: in tuilen, 1t~2 cm doorsnede, 3-stijlig, geel.
Deze soort wordt in ons land niet meer gekweekt.
o Hypericum galioides
BLAD: 5 mm breed, tot 5 cm lang, rand ingerold; duidelijk in kransen.
BLOEMEN: in pluimen, 1 ~1t cm doorsnede, 3-stijlig, geel.
Ook deze soort treft men bij ons praktisch niet meer aan.
o Hypericum lobocarpum
syn. H .densiflorum var. lobocarpum
BLAD: ca. t cm breed, lijn-lancetvormig, bovenkant heldergroen.
BLOEMEN: in tuilen, 1t~2 cm doorsnede, 5-stijlig, geel.
Komt weinig voor in Nederland, heeft trouwens naast de volgende soort nauwelijks
reden van bestaan voor de cultuur.

* Hypericum

kalmianum
BLAD: ca. 1 cm breed, lancetvormig, bovenzijde blauwgrijsgroen.
BLOEMEN: in tuilen, 2~3 cm doorsnede, 5-stijlig, citroengeel.
Een van onze meest winterharde hypericums; kon hierdoor en door zijn bloeirijkheid
en bloemkleur wel enige waardering verwerven.

o Hypericum prolificum
BLAD: tot 1t cm breed, 3~8 cm lang, spatel-lancetvormig, bovenzijde donkergroen.
BLOEMEN: in pluimen, 2~3 cm doorsnede, 3-stijlig, citroengeel.
Wordtbij ons zelden gekweekt.
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BREEDBLADIG

*

***

Hypericum androsaemum
BLAD: 5- 10 cm lang, breed-eirond met hartvormige voet; jong blad vaak violetbruin aangelopen.
BLOEMEN: 3-meer bijeen, 3 cm doorsnede, 3-stijlig, goudgeel, snel verblekend.
* * VRUCHTEN: fors, breed ovaal-rond, aanvankelijk bruinrood later glimmend zwart.
Deze _breed opgaande, ongeveer I m hoge, bladverliezende struik is goed te herkennen
aan ZIJn grote blad; hij bloeit van juni tot begin september.
Zijn sierwaarde dankt hij voornamelijk aan de forse, zwarte bessen. Geheel winterhard.
Hypericum calycinum
BLAD: 3-8 cm lang, eirond-langwerpig, dik en donker blauwgroen.
BLOEMEN: alleenstaand, 6t- 8 cm doorsnede, 5-stijlig, goudgeel, helmknoppen in
knop en bij ontluiken rood.
Breed uitstoelend, bladhoudend struikje dat niet hoger dan 30 cm wordt; uit'itekende
bodembed~kker ook voor.schaduwrijke plaatsen; bloeit van juli tot augustus; een
tweede, mmder overvloedige bloei in september. Behoort tot de meest winterharde
onder de hypericums.
Goed te herkennen aan zijn groeiwijze, de kleur der helmknoppen en de alleenstaande
bloemen.

o Hypericum hircinum
Hetgeen onder deze naam gekweekt wordt, blijkt in veruit de meeste gevallen
H.persistens 'Elatum' te zijn. Inderdaad lijkt hij hier veel op, een duidelijk verschil
vormen de kelkbladen die na de bloei afvallen. Daar H.hircinum bovendien minder
fors is en kleiner van bloem, is er geen reden de kweek van deze soort aan te moedigen.

*

***

Hypericum hookerianum
BLAD : 3- 5 cm lang, eirond-langwerpig, donkergroen.
BLOEMEN: in tuilen, 4-5 cm doorsnede, komvormig, meeldraden niet langer dan
de helft der kroonbladen, goudgeel; kelkbladen met afgeronde top.
Half-winte~groenestruik tot ca. I m hoog, twijgen rond; bloeit van juli tot in september en IS re~eh~k h a~d. Is alleen aan de bloem goed te onderscheiden van H.patuhtm en ZIJn vaneterten; IS echter m deze groep degeen die het snelst zijn blad verliest.
Hypericum hookerianum 'Hidcote'
syn . H.patulum 'Hidcote'
BLAD: tot 7 cm lang, donker blauwgroen.

Hypericum hookerianum 'Hiclcote'
..
Hypericum patulum var. forrestn

Hypericum patulum var. henryi
Hypericum patulum var. fonestii

1- 3 bijeen, tot 8 cm doorsnede, kroonbladen duidelijk uitgerand, goudgeel, meeldraden zeer kort, oranje van kleur; kiekbladen afgerond.
Deze vrij harde, half-wintergroene, tot ruim I m hoog opgroeiende struik heeft ronde
twijgen en is de grootstbloemige onder de in Nederland gekweekte hypencums. Is
op jonge leeftijd niet zo bloeirijk als H.hookerianum en de H.pat~tl~tm cultivars maar
bloeit lang door, namelijk van juli tot in oktober.
BLOEMEN:

Hypericum hookerianum 'Rowallane' (Moore, Ierland 1943)
syn. H.'Rowallane Hybrid'
Deze cultuurvariëteit onderscheidt zich van de vorige doordat hij in alle delen groter
is. Hoewel door verscheidene kwekers geïmporteerd, is hij nu totaal verdwenen uit
onze kwekerijen. Zijn te geringe winterhardheid zal hier wel debet aan .zijn. Schijn_t
een zaailing te zijn van de zéér zachte H.hookerianum var. leschena~tltii mt de HImalaya.

0

**

Hypericum moserianum (Moser, Frankrijk 1889)
(H.calycinum X patulum <;!)
BLAD: 4- 6 cm lang, breed-ovaal, blauwachtig groen.
BLOEMEN: 1- 3 bijeen, 5-6t cm doorsnede, goudgeel, meeldraden in knop en bij
het ontluiken met rode helmknoppen.
Opgaande, maar niet meer dan ca. 60 cm hoge half tot geheel bladhoudende struik
met tweekantige twijgen. Een fraaie hypericum, maar helaas tameliJk zacht.

o Hypericum patulum
De soort zelf komt op onze kwekerijen niet vo0r; de reden hiervan is zijn onvoldoende
winterhardheid. De volgende twee botanische variëteiten van deze soort zijn harder
en worden dan ook wel regelmatig gekweekt.

Hypericum hookerianum 'Hidcote'

Hypericum moserianum

o Hypericum patulum var. forrestii
syn. H.forrestii
H.patul~tm grandiflontm
H.pat~tlum 'Sungold'
BLAD: 3- 5 cm lang, enigszins leerachtig, blauwgroen.
BLOEMEN: 1- 3 bijeen, 6- 7 cm doorsnede, kroonbladen min of meer terugge~lagen, meeldraden langer dan i van de kroonbladen, goudgeel; kelkbladen spits.
Struik tot ongeveer I m hoog met overhangende twijgen; bloem erg hangend en
daardoor verscholen tussen het blad; bloeit van juli tot begin oktober; is harder
dan de soort
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* Hypericum patulum var.

henryi
BLAD: 3-5 cm lang, enigszins leerachtig, blauwgroen.
BLOEMEN: 1-3 bijeen, 4~5 cm doorsnede, overigens gelijkend op die van de vorige.
Struik tot ongeveer I m hoog met opstaande tot iets overhangende twijgen; bloeit
van juni tot half september; bloemen niet zo hangend als bij de vorige en daarom
meer waardevol.

* Hypericum persistens

'Elatum'
(H.androsaemum x hircinum)
syn. H.elatum hort. niet Aiton
BLAD: 3-6 cm lang, elliptisch-langwerpig, groen.
BLOEMEN: in rijkbloeiende tuilen, 2-3 cm diameter, goudgeel; kelkbladen blijvend en na de bloei geheel teruggeslagen .
VRUCHTEN: langwerpig ovaal, aanvankelijk bruinrood, later zwart.
Dichte, rechtopstaande, half-wintergroene struik met roodbruine, tweekantige twijgen. Gewaardeerd om zijn winterhardheid, rijke bloei en aardige vrucht. Jammer is
dat hij onaangenaam riekt .
Deze cultivar werd meest verhandeld onder de naam H. elatum. Deze van de Canarische eilanden afkomstige soort is echter minder fors van bouw en ruikt aromatisch,
niet onaangenaam. Ook Rehder acht het waarschijnlijk dat onze cultuurvariëteit
niet tot H.elatum behoort maar een hybride van H.androsaemum is. Om deze zaak
botanisch in het reine te brengen zonder in een totaal nieuwe n aam te vervallen,
stellen wij voor de zogenaamde H.elatum als cultivar 'Elatum' onder te brengen bij
een daartoe nieuw benaamde hybride H.persistens 1). Ook de volgende cultuurvariëteit kan hier nu toe gerekend worden.

s Hypericum persistens 'Elstead' (Ladhams, England)
syn. H.'Elstead Hybrid'
* * VRUCHTEN: langwerpig ovaal, aanvankelijk helder lichtend rood, later bruinzwart.
Deze cultivar is zwakker van groei dan de vorige, maar verschilt overigens van deze
alleen in de beskleur.

Er heerst in de kwekerijen veel verwarring onder de grootbladige hypericums, daar het
onderscheid aan jonge planten in blad niet zeer duidelijk is. Alle beschreven hypericums
zijn onder de juiste naam geplant in de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Ter onderscheiding volgen hier de voornaamste herkenningspunten:

H.androsaemum
H.hookerianum
H.hooker. 'Hidcote'

meeldraden
in knop
geel
geel
geel

kelkbladeren
stomp
stomp
stomp

afmeting
bloem
3cm
4-5cm
8cm

H.moserianum
H .patulum forrestii

rood
geel

stomp
spits

6cm
6- 7 cm

H.patulum h enryi

geel

spits

4- 5 cm

bijzonderheden
bloem
snel verblekend
komvormig
komvormig ;
kroon ingesneden
kroonbl. uitgespreid tot
teruggeslagen ;
enigszins hangend
als vorige, echter niet
hangend

1) Daar elke nieuwe botanische benaming gepaard dient te gaan met een Iatijnse beschrijving, laten wij deze hier volgen:
Hypericum persistens F. Schneider, nov. hybr. (H.androsaemum L. x H. hircinum L.), a H. hircino
sepalis p ersistentibus, reflexis, a H .androsaemo foliis brevioribus (3- 6 cm ) laesis odorem hircinum
emittentibus, sepalis minoribus, stylis duplo longioribus, fructibus longioribus r ecedit.
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