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HYPERICU M (II)

In de vorige aflevering van 'Dendroflora' werd verslag uitgebracht over de keuring van
het geslacht H ypericum . Tevens \\·erden beschrijvingen opgenomen van alle in Nederlan d
gek\\·eekte soorten en variëteiten die tot dit geslacht behoren . Deze gegevens kunnen nog
met de volgende aangevuld \\·orden :

Hypericum hookerianum 'Gold Cup' (Jackman ± 1960}
syn. H. patalum 'Gold Cup'
BL\D: tot 7 cm lang, tot 18 mm breed, donkergroen .
BLOEME :\: in ar mbloemige tuilen , ca. 5 cm in doorsnede, komvormig, meeldraden
kort er da n de helft der kroonbladen; kelkbladen met spitse top.
Deze opvallend smalbladige cultivar houdt in het najaa r lang blad en vertoont dan een
rode herfstkleur; door zijn armelijke bloei is hij echter geen verbetering van hetgeen wij
reeds hebben. Onder de naam H. patulwn 'Gold Cup ' werd hij door Lombarts uit E ngeland
geïmporteerd maar gezien het bloemtype kan dit niet juist zijn en moeten \\·e aannemen dat
'Gold Cup' t ot de soort H. hookerianum behoort. In het bijzonder lijkt ven\"antschap met
H. hookeriaJlum var. leschenaultii \\·aarschijnlijk. Deze van Ja va afkomstige hypericum is
namelijk de enige H. hookerianum variëteit met spitse kelkslippen en onderscheidt zich
overigens van de soort door lang en smal (!) blad.
Hypericum prolificum
Deze reeds in de vorige aflevering beschreven soort kon indertijd geen \\·aardering krijgen
doordat hij te veel geleek op de zeer winterharde H . kallllianulll en slechts zeer zelden gek\\·eekt \\·erd. Na langer vast st aan bleek echter deze soort vroeg, rijk en lang te bloeien
daarbij zijn bloemen duidelijk t onend. Kan voor de liefhebber van \\·aarde zijn.
In volgend overzicht worden nogmaals de belangrijkste keuringsresultaten \\·eergegeven.
Tevens \\·orden daarbij enkele bot anische kenmerken opgegeven die het in combinatie met
de afbeeldingen mogelijk maken de belangrijkste soorten en variëteiten (indien bloeiend}
op naam te brengen. Wij hopen hiermee vooral de verwarring op te heffen tussen de H .
patulum variëteit en met hun spitse kelkbladen en teruggeslagen bloemkroonbladen en cle
H. hookerianum cultivars met hun stompe kelkbladen en komvormige bloemen.
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androsaenmm
calycintun
/1'agûe
hircinum
hookerianunt
hookerianum 'H idcote'
kalmianum
lllOserianum
patulum jo1111estii
patulum henryi
persislens 'Elatum'
persislens 'Elsteacl'
polyphyllum

de grootst bladige; bes groot, rond en zwart
bladhoudend, laag, uitstoelencl, meelclr. rood in knop
kleinbladig (vaste plant)
kelkbladen vallen af na bloei
st ompe kelkslippen
st ompe kelksli ppen, half \\·intergroen
smalbladig
laag blijvend , meelelraden rood in de knop
hangende bloemen, spitse kelkslippen
spitse kelkslippen
kelkbladen blijvend na bloei
vruchten helderrood , overigens als vorige
kleinbladig (vaste plant)
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F . H . audrosaemum

J.

G. H. hircinum

H·. lwlm ian um

L. H. poly phyllum

H. H . persislens ' E latu m '

K . H . calycinmn
M . H. fragite
(tek. F. Schneicler)

A. H. hool!erian m n 'Hiclcote'

B . H . hool!eriamtm
C. H . moserianum

D. H . patu.lum forreslii
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E. H . patulum lienryi

De bloemen zijn op ,., ·a re grootte afgebeeld evena ls de vrucht beginsels d ie getekend 11·erden
v lak na het afvallen der bloemkroon .
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