H.

J.

Ook in het afsterven van het blad in het najaar werden grote verschillen waargenomen .
Zeer lang houdbaar (tot de eerste st renge nacht vorst ) zijn: H osla lardijtora en de H. undutala-vormen. Tamelijk sterk zijn: H osla crisputa, H. etala, enkele H. jorlunei-vormen,
H. 'Honey Bells', H. tancijotia, H . plantaginea 'Grandi flora' en H. venlricosa. De rest begint
reeds gedurende (august us)-september lelijke bladeren t e vertonen.

VAN DE LAAR

HOST A (Funkia)

De bloeitij~ ligt verspr~id vanaf h alf juni tot eind oktober. De bloemen zijn klok- of
trompetvormig, meestal lichtpaars (soms wit). De plant heeft zijn groot st e sierwaarde in
hoofdzaak te danken aan de bladeren in velerlei vormen en kleuren.
Aan het slot van dit rapport is een samenvatting gegeven van het aanbevolen sortiment
tevens ingedeeld in bladkleur, nl. groen-, blauw- en bontbladig. Tevens is vermeld, of d~
betreffende Hosta veel of weinig in de kwekerijen voorkomt.

De Hosta (ook wel Funkia geheten) is reeds enkele honderden jaren in cultuur. Vooral
in Japan, waar een aantal soorten in het wild voorkomen, zijn een groot aantal bontbladige
vormen al zeer lang bekend. Door V oN SIEBOLD zijn tussen 1829 en 1870 vele soorten en
cultuurvariëteiten vanuit Japan in ons land ingevoerd. Deze werden in Leiden opgekweekt
en vandaar over Europa verspreid. Von Siebold gaf al deze planten een naam, doch heeft
ze helaas niet beschreven of afgebeeld. Aan de hand van de grote herbarium collecties t e
Leiden en Utrecht konden latere onderzoekers waardevolle gegevens hierover publiceren.

Waardering :

*** *** -

goed (good)
zeer goed (ve1''Y gooi)
uitstekend (excellent)
s - voor speciale doeleinden (lor speáa1purposes)
o -- kan vervallen (can be eliminalei)

Een nadeel voor de handel is de grote verwarring in de benamingen van de gekweekte
Hosta's. De laatste tientallen jaren gaf dit in enkele landen aanleiding t ot bestudering
van het gekweekte sortiment, o.a. door STEARN (1931), MAEKAWA (1950} en HYLANDER
(1954}.
Daar ook in de Nederlandse kwekerijen de verwarring in het sortiment groot was, besloot
men in 1955, in sam enwerking met de Vereniging van Vasteplantenkwekers, tot een onderzoek van de thans in ons land gekweekte soorten en cultivars. Van een vijftiental kwekers
werd het sortiment in Wageningen opgeplant, bestudeerd en op soortechtheid gecontroleerd.
Dit werk geschiedde door Drs. K. J. W . HENSEN van het Laboratorium voor P lantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Hensen had hierbij
veel steun aan de in 1954 verschenen publicatie "The Genus Hosta in Swedish Gardens"
van Dr. N. Hylander. De resultaten van zijn werk heeft Hensen later aan de desbetreffende
kwekers meegedeeld. Hij publiceerde in de Mededelingen van de Directie Tuinbcuw
(december 1963} een artikel : "De in Nederland gekweekte Hosta's" . Helaas werden ook
nu door de kwekers de etiketten niet of onvoldoende veranderd en bleef de grote verwarring
op de kwekerijen voortduren.
Hensen's publicatie ·_ waaruit voor dit keuringsrapport de meeste gegevens werden
verkregen - bevat uitgebreide beschrijvingen en determinatietabellen. Aan de hand van
deze beschrijvingen werd in 1964 (en gedeeltelijk in 1965) door het Proefstation voor de
Boomkwekerij t e Boskoop op meer dan 30 kwekerijen in Nederland het sortiment op naam
gebracht en gelijktijdig door de kwekers van nieuwe etiketten voorzien. Voor het determineren was vergelijkingsmateriaal aanwezig op de sortimentstuin van het Proefstation te
Boskoop, afkomstig uit Wageningen. Deze in 1964 aangeplante collectie bevatte 31 soorten
en cultivars, terwijl in de Nederlandse kwekerijen 25 verschillende Hosta's werden aangetroffen. Het op naam brengen van de belangrijkste partijen in Nederland bleek geen
overbodige luxe t e zijn; de verwarring was ontstellend groot. Deze is nu, voor zover wij
kunnen nagaan, grotendeels opgeheven.
De beoordeling van het sortiment op sierwaarde geschiedde in 1966 door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in samenwerking met
de Vereniging van Vasteplantenkwekers. Hierbij bleek dat een aantal soocten en cultivars
uit het grote sortiment kunnen vervallen. De Keuringscommissie achtte een sortiment van
een achttiental ruim voldoende; de rest kan men dus successievelijk vergeten!
Enkele bijzonderheden dienen nog te worden vermeld. Het voor de keuring speciaal
aangeplante sortiment is beoordeeld aan 4 tot 5-jarige planten, die slechts werden afgedekt
met een fijnmazig visnet voor het geven van enige schaduw. De Hosta's zijn schaduwplanten. Sommige soorten komen in het voorjaar vroeg (Hosla undtdala en vormen),
anderen daarentegen laat (H. lardijtora en H. loku,dama) boven de grond.
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Host a ' H e ney Bells'
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HOSTA SORTIMENT
o Hosta albomarginata (Japan; Von Siebold 1830)
BLADEREN: klein, langwerpig, lichtgroen met zeer smalle, witte rand, onderzijde iets glanzend.
BLOEMEN: paars, op matig hoge stengels; half juli- begin september ; zet goed
vrucht.
Een kleinbladige, vrij lage plant met witgerande bladeren. Hij heeft slechts een
smalle witte rand en heeft daardoor weinig sierwaarde. Wordt in Nederland weinig
gekweekt. Onder deze naam vindt men meestal Hosta undulata 'Albomarginata',
soms de breed-witgerande H. crispula.

*

Hosta albomarginata 'Alba'
syn . H . rninor alba
BLADEREN: klein, langwerpig, lichtgroen, onderzijde iets glanzend.
BLOEMEN : z uiver wit, in losse, goed boven het blad uitstekende trossen ;
half juli- begin september.
Deze kleinbladige, groene vorm h eeft mooie, witte bloemen en is mede door de rijke
bloei een aardige vasteplant. Hij is bijzonder geschikt voor kleine tuinen . De juiste
naam van deze vooral in Boskoop gekweekte Hosta met witte bloemen is wel iet s
verwarrend, want de bladeren zijn groen!
Was reeds in 1868 in Nederland in cultuur.

o Hosta albomarginata spathulata
BLADERE N : als H. albomarginata, maar zonder witte rand .
BLOEMEN: als H . albomarginata.
Een voor Nederland onbekende groenbladige vorm met paarse bloemen. De keuringscommissie was van mening dat deze Hosta geen verbet ering is t en opzichte van het
gekweekte sortiment.

**

Host a crispula (Ja pan; Von Siebold 1829) - foto blz. 32
BLADEREN: langwerpig-eirond met toegespitste top, groen met vrij brede wi tt e,
gego lfd e r an d, onderzijde iets glan zend.
BLOEMEN: zeer licht blauwpaars, op matig hoge tot hoge stengels, juni (vaak
weer later); zet matig goed vrucht.

Hosta crispula

H osta decorata

Hosta fo rt u nei 'Aureoma rginata'

H osta sieboldiana ' Aureomarginat a'

Deze mooie witgerande soort is vooral op een schaduwrijke plaats opvallend zilverbont. De gegolfde, sterk begrensde witte rand geeft aan de plant een bijzonder
effekt .
Groeit redelijk goed; word t in Nederland nog niet veel gekweekt.
o Hosta crispula 'Lutescens'
Een in Zweden gewonnen vorm die bijna gelijk is aan de soort; het groene gedeelte
van de bladeren is echter in het voorjaar lelijk virusachtig bont gevlekt en verliest
daardoor veel aan sierwaarde.
Wordt in Nederland niet gekweekt.
s Hosta decorata (Japan; Thos. Hogg in U.S.A. vóór 1875)- fo to blz. 32
syn. H . decarata marginata
H. 'Thos. Hogg'
B L ADERE N : ovaal met stompe top, groe n met witte, nie t geg olfde rand,
onderzijde iets glanzend.
BLOEMEN: paars, smal klokvormig, op matig hoge stengels; juli (soms weer
rijkelijk in september) ; zet goed vrucht.
Wat aan deze vrij laagblijvende, witgerande Hosta het meeste opvalt zijn de mooie
klokvormige bloemen, die in groten getale worden getoond. Het blad is redelijk goed
Wit bont, maar _de groei laat wel iets te wensen over. Is meer een liefhebbersplant.
Onderscheidt zich van de andere witgerande Hosta's door de s to mp e bladeren.
Wordt m Nederland zeer weinig gekweekt.
o Hosta elata (Japan ; Von Siebold vóór 1866)
BLADE RE N : groot tot zeer groot, breed hartvormig-eirond met gegolfde rand,
lic h t groe n , onderzijde iets berijpt.
BLOE M EN : zeer licht blauwpaars, op matig hoge stengels, half juni- half juli
· (vaak weer later); zet goed vrucht.
Forse plant met soms zeer grot e, bleekgroene bladeren. H eeft wat betreft de bladkleur weinig sierwaarde. De gegolfde rand is een goed kenmerk.
K o1_11t in Nederland sporadisch voor ; hetgeen hier wordt gekweekt is enigszins
van abel, mogeh]k doordat men vroeger van deze soort heeft gezaaid.
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o Hosta fortunei 'Marginato-alba'

Hosta fortunei
Een groep cultuur hybriden , die voor het merendeel waarschijnlijk in Europa of NOordAmerika is ontstaan. Wat onder deze naam wordt aangeboden IS meestal de grootbladige Hosta fort~mei 'Hyacinthina'.
o Ho sta fortunei 'A ure a'
svn. H. lancifolia attrea (gedeeltelijk)
; LADE RE N: ovaal, in h et voor ja ar gee l, doch vrij spoedig verkleurend naar
vaalgroen, onderzijde zwak berijpt .
. .
. .
BLOEME N : lichtpaars, op vrij lage stengels, half JUlll - half ]Uh; zet zeer matig
vrucht.
De gele bladeren van deze vrij lage plant zijn in het voorjaar in de schaduw wel
opvallend, doch in de volle zon verbranden ze spoedig. Bovendien IS de tamehJk
snelle groenverkleuring een groot nadeel.
..
Werd reeds in 1874 in ons land gekweekt; hij komt nu slechts weimg voor. E r wordt
op gewezen, dat onder de naam 'Aurea' ook de volgende , betere vorm voorkomt.

*

***

**
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Ho sta fortunei 'Aureomaculata'
syn. H. lancifolia attrea (gedeeltelijk)
H . lancifolia aureomac~ilata
BLADEREN: als de voorgaande, maar in het voorjaar iets minder geel met
zwakke dofgroene rand.
. .
. .
BLOEMEN: lichtpaars, op matig hoge st engels, half ]Uill - half ]Uh ; zet matig
t ot goed vrucht.
Deze laagblij vende plant is praktisch in alle landen de meest gekweekte geel bladige
Hosta. Omstreeks half juni worden de geelachtige bladeren. groenacht:g en IS de Sierwaarde van de plant grotendeels ten einde. \Vordt ook welm het vooqaar geforceerd
en door bloemist en in manden verwerkt.
Werd evenals 'Aurea' reeds in 1874 in ons land gekweekt. Komt bij de meeste Hostakwekers voor.
Ho sta fortunei 'Aureomarginata' - foto blz. 33
syn . H. forttmei obscura marginata
..
BLADEREN: ovaal, donkergroen met duidelijke gele rand, onderziJde
b erijpt.
. . .
BLOEMEN: lichtpaars, op matig hoge st engels, begm ]Uh - half augustus; zet
sporadisch vrucht.
Deze bijzonder mooie vrij forse plant kan men het beste beschrij ven als de goudgeran de 'Obscura' .
..
.
Hij komt in Nederland nog slechts op enkele kwekenJ en voor. Door de mome: bonte
kleur van het blad (donkergroen met gele rand) en de uitstekende groei verdient hiJ
aandacht .
Hosta fortunei 'Hyacinthina' - foto blz. 37
syn. H . forttmá Hort.
H. glattca (in sommige kwekeiijen)
BLADEREN: tamelijk groot, ovaal, blauwa c htig grijsgroen berijpt, onderzijde berijpt.
. . .
BLOEME N: lichtpaars, op hoge stengels, begm ]Uh - half augustus (vaak nog
later); zet geen vrucht.
Vermoedelijk is deze fors groeiende plant in Europa ontstaan. Hij heeft grote, p~achtig
blauwgrij s b erijpte bladeren en bloeit rijk. Een nadeel IS dat het blad VDJ vroeg
begint af te sterven.
Wordt in Nederland vrij veel gekweekt, tot voor kort onder één van de namen,
bij de synoniemen genoemd.

ovaal, grijsgroen berijpt met brede, witte rand, onderzijde berijpt ;
zomerbladeren bijna groen.
BLOEME N : zeer lichtpaars op hoge stengels, half juni - half juli ; zet matig tot
goed vrucht.
BLADEREN:

In het voorjaar hebben de grote bladeren een duidelijke, brede witte rand, maar de
bladeren die in de zomer verschijnen zijn vaalgroen en bedekken praktisch geheel
het eerst gegroeide , witgerande blad, zodat het bonte effekt geheel verloren gaat.
Kon in verband hiermee geen waardering verwerven.
Wordt in ons land zeer weinig gekweekt. H. undtilata 'Albomarginata' en de nog
meer witbonte H. crispulazijn mooier.

**

Hosta fortunei 'Obscura'
BLADEREN : tamelijk groot, ovaal, donkergroen, iets glanzend, onderzijde
berijpt.
BLOEMEN: lichtpaars, op hoge stengels, begin juli half augustus; zet zeer
weinig vrucht.
Deze fors groeiende plant wijkt van de grijsblauw-bladige 'Hyacinthina' af door de
donkergroen e bladkleur. De Keuringscommissie achtte dit de best e onder de
groenbladige H . fortunei cultivars, zoals 'Rugosa', 'Stenantha' en 'Viridis'. Deze
laatste drie worden dan ook niet aanbevolen.
Wordt in Nederland betrekkelijk weinig gekweekt. Is vermoedelijk in Europa ontstaan .

o Hosta fortunei 'Rugosa'

ovaal, groen, iets ru w, onderzijde berijpt .
zeer lichtpaars, op laag boven het blad uitstekende stengels, juli ; zet
geen vrucht.

BLADEREN:
BLOEMEN:

Deze cultuurvariëteit wordt in Nederland niet gekweekt en is in verband met de
geringe sierwaarde evenmin aan t e bevelen.
o Hosta fortunei 'Stenantha'
BLADEREN: ovaal, groen, onderzijde berijpt.
BLOEMEN: zeer lichtpaars, op hoge stengels, half juni - half juli ; zet iets vrucht.
De plant op zichzelf is niets bijzonders, maar tijdens de (rijke) bloei is hij evenwel
sierlijk. In verband met het niet voorkomen op onze kwekerijen en doordat als bladplant 'Obscura' mooier is, verdient hij verder geen aanbeveling. De herkomst is onbekend. Komt echter wel vrij veel voor in Zweedse tuinen en kwekerijen.
o Hosta fortunei 'Viridis'
BLADEREN: als 'Stenantha'.
BLOEMEN: lichtpaars, op matig hoge stengels, half juni - half juli; zet matig tot
goed vrucht.

Een groenbladige vorm, welke vermoedelijk in Europa is ontstaan. Wordt in Nederland slechts hier en daar gekweekt, maar kan uit het sortiment verdwijnen. Hosta
fortunei 'Obscura' is mooier.
Hosta glauca - zie H. sieboldiana 'Elegans' (ook H. fo rtunei 'Hyacinthina').

*

Hosta 'Honey Bells' (Zager, U.S.A. 1959) - foto blz. 31
(H. plantaginea 'Grandiflora' x ? H. und~ûata 'Erromena')
BLADEREN: zeer groot, langwerpig eirond-ovaal, zeer licht groen, iets glanzend,
onderzijde glanzend doch minder dan bij H. plantaginea 'Grandiflora '.
BLOEMEN: zeer licht lila tot bijna wit, iets geurend en tamelijk groot, op matig
hoge stengels, augustus; zet geen vrucht.
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Deze uit Amerika afkomstige nieuwe hybride, die veel gelijkt op H. plantaginea
'G randiflora' is een zeer sterk groeiende plant met grote bladeren, die tot laat in het
najaar goed blij ven.
Hoewel de groei uitstekend is, is het jammer dat het blad wat bleekgroen van kleur
is. Ook de bloemen komen in Nederland bij koud weer niet goed tot ontwikkeling.
Wordt in Amerika als verbet ering beschouwd van de moeilijker t e kweken H. plantaginea 'Grandiflora'; de bloemen, die niet zo mooi wit zijn en minder geuren, komen
waarschijnlijk in een warmer klimaat beter tot hun recht.

*

Ho sta lancifolia (Ja pan ; V on Siebold 1829)
BLADEREN: klein , langwerpig en spit s, donkergro e n , g lan zend, onderzijde
st erk glanzend.
BLOEMEN: lichtpaars, op (slappe) matig hoge stengels, t alrijk, half juli - begin
sept ember ; zet geen vrucht.
Vrij laag groeiende, sterke, kleinbladige Hosta, in het bijzonder geschikt voor
droge gronden, voorts als randbeplanting in de volle zon doch ook in de schaduw.
Een uit Japan afkomstige soort , die op onze kwekerijen slechts zelden wordt aangetroffen.

Hosta fo rtunei 'Hyacinthina'

Hosta sieboldiana 'Elegans'

Hosta lancifolia 'Albomarginata' - zie H. ~mdulata 'Albomarginata' en H. crispula
(Soms ook andere witgerande Hosta's).
Deze, .in Amerika gewonnen en voor Nederland nog onbekende goudbonte cultivar
vtel btJ de keurm? op door zijn blauwgrij ze, duidelijk goudgeel-gerande bladeren .
Is wat betreft habitus volkomen gelijk aan cv. 'Elegans'. Deze mooie Hostais beslist
het kweken waard. Over enkele jaren hoopt het Proefstation te Boskoop materiaal
htervan t e kunnen verspreiden.

Hosta minor alba - zie H. albomarginata 'Alba ' .
s

*

Ho sta plantaginea 'Grandiflora' (Ja pan ; V on Siebold 1841 )
syn . H. subcordata grandijlara
BLADEREN: vrij groot, hartvormig-eirond, li chtgroen, zowel boven- als onderzijde sterk g lan zend.
BLOEMEN: z ui ver wit, zeer g root (tot 10 cm lang) w e lri ekend, half augustus eind september; zet in ons land zelden vrucht.
Ondanks de lichtgroene bladeren geeft deze plant toch een bijzonder effect. Vooral
de tot 10 cm grote, smal-buisvormige , helderwitte, geurende bloemen zijn in het
sortiment iets bijzonders. Groeit en bloeit in het Nederlandse klimaat dikwij ls niet
goed en verkreeg daarom slechts één waardester met een "s" om aan te geven dat
hij voor speciale omstandigheden wel aan te bevelen is. I n landen met een warmer
zomerklimaat (bv. U.S.A.) wordt deze Hosta veel gevraagd, vooral voor de geurende
bloemen. Kweekt niet gemakkelijk en komt daarom in slechts enkele kwekerij en voor.
H . plantaginea groeit in China en werd in 1780 in Europa ingevoerd , maar wordt
(althans in ons land) niet meer gekweekt. De cultivar 'Grandiflora' werd in Ja pan
gekweekt en is in 1841 in Nederland ingevoerd .

o Hosta sieboldiana (Ja pan; V on Siebold 1830)
BLADEREN: groot (± 30 cm), hartvormig-eirond, grijsgroen berijpt, onderzijde blauwgrijs berijpt.
BLOEMEN: zeer lichtpaars, op lage, weinig boven de bladeren uitst ekende stengels,
half juni - half juli ; zet goed vrucht.
Een forse plant met grote grijsgroen berijpte bladeren. De meer blauwbladige cultivar
'Elega.ns' is veel mooier, ofschoon het blad iets minder lang houdbaar is.
De echte Hosta sieboldiana komt op onze kwekerij en zeer weinig voor . Heeft naas t
de veel gekweekte cv. 'Elegans' ook geen zin om te worden aanbevolen. Meestal
kweekt m en onder de naam H. sieboldiana de groenbladige H. undulata 'E rromena'.

**
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Hosta sieboldiana 'Aureomarginata' (Zager, U.S.A. 1959) - foto blz. 33
BLADEREN: groot, breed hartvormig-eirond, aan weerszijde sterk grijsblauw
berijpt en duidelijke goudge l e rand.
BLOEMEN: witachtig, overigens als de vorige.

**

Hosta sieboldiana 'Elegans' (Arends, Duitsland 1905) - foto blz. 37
syn. H. fortunei robusta
H. gla~tca robusta
BLADEREN: groot (30 X 25 cm), breed hartvormig-eirond, aan weerszijde sterk
grijsb l auw berijpt.
BLOEMEN: witachtig, op korte st engels, half juni - half juli; zet goed vrucht.
Deze blauwbladige cultivar is een bijzonde~ fraaie plant, vooral in groepen bij vij vers
en. plassen. Kan onder gunstige omstandigheden tot een forse plant uitgroeien. De
biJzonder blauwe kleur en het vrij vroeg lelijk worden van de bladeren wiist in de
nchtmg van een hybride van H. sieboldiana en H. tohtdama. Het tijdig ve;wijderen
van de zwaar bevruchte bloemstengels geeft meestal een hoeveelheid mooie nieuwe
bladeren in de nazomer.
In verband ~e t het minder lang goed blijven van de oude bladeren (augustus) kon
deze prachtige Hosta toch geen drie waardest erren verwer ven.
Hosta subcordata 'Grandiflora' - zie H. plantaginea 'Grandiflora'

s Ho sta tardiflora (Ja pan; Leichtlin 1895) -foto blz. 40
BLADEREN: zeer klein, langwerpig en spits, donk e rgroen, stijf, min of meer
leerachtig, onderzijde glanzend.
BLOEMEN: lichtpaars, op zeer lage st engels in korte, gedrongen tros, half september - emd oktober; zet m ons land zelden vrucht.
Laag, interessant plantje, met laat in de herfst verschijnende bloemen, dat in Nederland zeer zelden wordt gek~eeld. J:Ieeft in verband met de langzame groei weinig
handelswaarde, maar mag m een hefhebberscollectie niet ontbreken. Geschikt als
randplant en borderplant.
Hosta 'Thos . Hogg ' - zie H . decorata.
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s Hosta tokudama (Ja pan; Fortune 1862) - foto blz. 40
BLADEREN: vrij klein, bijna rond met hartvormige basis, gootvormig, stijf, zowel
boven- als onderzijde sterk grijsb l auw berijpt.
BLOEMEN: witachtig, in korte t ros, op zeer korte stengels, juli.
De meest blauwbladige Hosta, maar moeilijk te kweken. Het tamelijk kleine blad
wordt vrij spoedig lelijk ; terwijl zelden bloemen aanwezig zijn. Groeit en bloeit vermoedelijk beter in een warmer klimaat. Is voor Nederland slechts een liefhebbersplant.
Wordt op onze kwekerijen slechts sporadisch aangetroffen.
o Hosta tokudama 'Variegata' (Japan; ing. voor 1870)
syn. H. fort ~mei variegata
BLADERE N: als de vorige, maar in het midden onregelmatig geelachtig gevlekt.
BLOEMEN: als de vorige.
Naast vele andere bontbladige Hosta's een weinig betekenende vorm. Komt op slechts
enkele kwekerij en in een zeer klein aantal voor.

Hosta undulata
De "soort " is volgen s de Japanner MAEKAWA nooit in het wild aangetroffen. Men
vat onder deze naam enige nauwverwante cultuurvariëteiten sam en. Volgens de
botanische nomenclatuurregels zou men de eerste in voering ( 1833) van de bekende
" bonte funkia" de soortnaam Hosta ~mdulata moeten geven . Wil men nog meer
tot uitdrukking laten komen, dat we met één kloon te maken hebben, dan noemt
men deze: H osta ~md~tlata 'U ndulata'.
De Code voor de benaming van tuinbouwgewassen geeft echter de mogelijkheid
tot benaming van een cultuurvariëteit met de meest gebruikelijke naam. De gewone
"bonte funkia" wordt sinds zeer vele jaren gekweekt, onder namen als H. undulata
'Mediovariegata' of H. undulata 'Variegata'. Om grote verwarring, zowel in de
kwekerij en als in de handel te voorkomen wordt aan 'Mediovariegata' de voorkeur
gegeven, daar er ook een witgerande variëteit , met gro t e bladeren wordt gekweekt (H. ·undulata 'Albomarginata').

**

Hosta undulata 'Albomarginata' (Japan)- foto blz. 39
syn . H. lancifolia albomarginata (gedeeltelijk)
H. ovata albomarginata
BLADEREN: tamelijk groot (22 x 12 cm), langwerpig-eirond, heldergroen met
iets gegolfde, s mall e witte rand, onderzijde glanzend.
BLOEMEN: lichtpaars op hoge tot zeer hoge stengels ( 125 cm) , half juni - half
juli (vaak weer later) ; zet geen vrucht.
Sterke goed groeiende, grootbladige plant met smalle witte bladrand, die tamelijk
veel wordt gekweekt, (tot nog toe meest onder de naam H. lancifolia 'Albomarginata'). Is dus géén laagblijvende plant zoals de bekende " bonte funkia", maar de
smal witgerande vorm van H . und·ulata 'Erromena'. Het blad blijft tot in het late
najaar zeer goed. Door de smalle, witte bladrand is het bonte karakter niet bij zonder
spectaculair.
Niet te verwarren met de geheel witbonte Hosta (wit met groene rand) waarvoor
verwezen wordt naar H. ~tnd~tlata 'Mediovariegata'.

*

Hosta undulata 'Erromena'
syn. H. lancifolia forti s
BLADEREN: tamelijk groot (22 x 12 cm), langwerpig-eirond, met iets gegolfde
rand, heldergro e n, onderzijde glanzend .
BLOEMEN: lichtpaars op hoge t ot zeer hoge stengels ( 125 cm) , half juni - half
juli (vaak weer later) ; zet geen vrucht .
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-Hosta undu1ata 'Mediovariegata'

Hosta undulata 'Albomarginata'

Een vrij veel gekweekte groen bladige, forse plant, die uitermate ge~chikt is voor
grote vakken. Zowel deze als de vorige hebben het nadeel dat de hoge (niet vruchtgevende) bloemstengels spoedig verdorren, wat een slordige indruk geeft. Het is
aanbevelenswaardig na de bloei de stengels te verwijderen.
In Japan gekweekt; was reeds in 1867 in Nederland in cultuur. Kwam tot voor kort
in de kwekerijen meestal voor onder de naam H. sieboldiana, die echter grijsgroen
berijpt blad heeft en zelden wordt gekweekt.

** *

Ho sta undulata 'Mediovariegata' (Ja pan; Von Siebold 1829) - foto blz. 39
syn. H. undulata
H. undulata 'Undulata'
H. und~tlata 'Variegata'
BLADEREN: vrij klein, langwerpig-eirond, in het midden overwegend wit
met smalle, groene, s terk gegolfde rand, onderzijde glanzend.
BLOEMEN: lichtpaars, op matig hoge stengels, half juni - half juli (vaak weer
la ter); zet geen vrucht.
Dit is de zeer bekende en veel gekweekte "bonte funkia", die door zij n zilverbonte
bladeren zeer decoratief is. Naast het gebruik in tuinen is deze plant geliefd door
bloemisten, waar hij als geforceerde plant in bloemstukjes wordt verwerkt.
Soms vindt men op kwekerijen min of meer "teruglopende" planten, met smallere,
witte streep in het midden, die bekend staat als H . undttlata 'Univittat a'. Soms
komen echter ook geheel groene planten in een partij voor. Kwekers is dus aan te
raden om dergelijke " t eruglopers" steeds te verwijderen.
Deze hooggewaardeerde uit Japan afkomstige bonte vorm heet volgens botanici
H. undulata 'Undulata', doch uit praktische overwegingen handhaven we de bij de
kwekers gebruikelijke naam H. und1ûata 'Mediovariegata'!

o Hosta undulata 'Univittata'

BLADEREN: als de vorige, doch iets forser en minder st erk gegolfde rand, overwegend groen , in het midd e n m e t ee n s m a ll e witte stree p.
BLOEMEN: als de vorige.
Deze bonte vorm die al in 1867 in Nederland in cultuur was , heeft naast 'Mediovariegata' geen reden van bestaan.
39

OVERZICHT VAN HET AANBEVOLEN HOSTA SORTIMENT
(SUMMARY OF RECOMMENDED HOST A)
(A)

= Wordt veel gekweekt in Nederland

(B)

= Wordt minder gekweekt in Nederland

(Grown extensively in the Netherlands)

-Hosta tokudama

Hosta tardiflora

* Hosta ventricosa (China; G. Bibbert 1790)
BLADEREN: eirond met afgeronde of hartvormige basis, helder groen, onderzijde sterk glanzend.
BLOEMEN: diep paars, breed klokvormig, op matig hoge tot hoge stengels,
juli; zet goed vrucht.
..
Een vrij forse, groenbladige Hosta; ofsch~on hij zeer :nooi bloeit, heeft ht] betrekkelijk weinig sierwaarde. Is overiger:s ~el tets aparts m het gehele sortiment.
In Nederland is deze soort bt]na met m cultuur.
0

Hosta ventricosa 'Aureomaculata'
BLADEREN: als de vorige, maar in het midden geelachtig of soms witachtig gevlekt.
BLOEMEN: als de vorige.
Hoewel reeds in 1856 in Nederland in cultuur, komt deze bontg:vlekte cultivar nog
slechts sporadisch voor. De typische bonte kleur van het blad ts met mom, terwtjl
planten in de schaduw bijna geheel groen worden.

(Grown in smaller quantities in the Netherlands)
(C) = Wordt zeer weinig gekweekt in Nederland
(Grown only by a few growers in the Netherlands)
(D) = Wordt nog niet gekweekt in Nederland
(Not yet grown in the Netherlands)
GROENBLADIG (LEA VES GREEN):
a) grootbladig (large leaves)
** H. fortunei 'Obscura' .
s* H. plantaginea 'Grandiflora' .
* H. 'Honey Bells' . . . .
* H. undulata 'Erromena'.
* H . ventricosa . . . . .
b) kleinbladig (smallleaves)
* H. albomarginata 'Alba'.
* H. lancifolia _.. . . . .
sH. tardiflora. . . . .
BLAUWBLADIG (LEA VES BLUE):
a) grootbladig (large leaves)
** H. fortunei 'Hyacinthina'
** H . sieboldiana 'Elegans'.
b) kleinbladig (smallleaves)
sH. tokudama. . . . . .
BLADEREN WITGERAND (LEAVES BORDERED WHITE) :
** H. crispula. . . . . . . . .
** H. undulata 'Albomarginata'. . . . . . . . . .
s H. decorata . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLADEREN WIT MET GROENE RAND (LEA VES WHITE, GREEN BORDER) :
*** H. undulata 'Mediovariegata' . . . . . . . . . . . . . . . . .
B LADEREN GEELGERAND (LEA VES BORDERED YELLOW):
*** H. fortunei 'Aureomarginata' . . . . . .
** H. sieboldiana 'Aureomarginata' . . . . . . . . .
BLADEREN GEEL (in voorjaar) MET GROENE RAND:
(YELLOW (in spring) WITH GREENISH BORDER):
* H . fortunei 'Aureomaculata' . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(B)
(B)
(B)
(A)
(C)
(B)
(C)
(C)

(A)
(A)

(C)
(B)
(A)
(B)
(A)

(C)
(D)

(A)

SUMMARY
In this artiele a critical survey of the Hosta, grown in the Netherlands has been given, not only
descrihing the plants under their proper na mes, but also evaluating them as to their value as
ornamentals. The namcs used arebasedon the articles recently p·ublished by HENSEN of the
W ageningen University, who based his publication mainly on HYLANDER's "The Genus
Ho sta in Swedish Gardens" (r954), using, however, clonal names for the many cultivars.
T hese plants are actually grown at Wageningen and also at the Experimental Station at Boskoop.
In the "Summary of recommended H osta" above, the plants recommended by the Selection
Committee, are listed in abbreviated descriptive form, principally basedon leaf-colottr.
T he author has also added a key (A-D) to their availability at present in the nurseries in the
N etherlands.
M any photographs are added to facilitate the proper naming, which may help the growers to
offer their plants under the proper names.
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