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A STIL BE

Het geslacht Astilbe is een typisch vasteplantengeslacht. Het bevat een dertig tot
vijfendertig soorten, die hun natuurlijk verspreidingsgebied hebben in centraal en oostelijk
Azië en oostelijk Noord-Amerika. De soorten waaruit het in Europa gekweekte sortiment is
opgebouwd zijn allen afkomstig uit China, Ja pan en Korea.
Het betreft hier soorten en variëteiten als A. astilboides, A. faponica, A. simplicifolia, A.
sinensis davidii, A. sinensis pumila en A. thunbergii. Een klein aantal der uit deze soorten
onbtane cultuurvariëteiten is slechts weinig gehybridiseerd en lijken daardoor nog op <'én
der st amo uders. Zo zijn er hybriden die nog kennelijk in hoofdzaak terug te voeren zijn op
A. simplicifolia, op één der A. sinensis variëteiten of op A. thunbergii. Deze zijn dan ook in
de hierna volgende lijst apart gegroepeerd. Hetzelfde had kunnen gebeuren met de A.
fa ponica-hybriden, ware het niet dat i:leze groep te geleidelijk overgaat in de grote en vage
groep van "Arendsi-hybriden" om een grens tussen deze groepen te kunnen trekken .
Overigens kan men de meest typische A. faponica-hybriden herkennen aan hun geringe
hoogte, het glanzend donkergroene blad en hun geschiktheid voor de trekkerij.
De " Arendsii-hybriden" danken hun naam aan GEORGE ARENDS, Wuppertal-Ronsdorf,
Duitsland, die veel kruiste met A. astilboides, A. fapOJûca A. sinensis davidii en A . thunbergii.
Het door hem gelanceerde sortiment, de" Arendsii-hybriden" werd aangevuld met hybriden
ontstaan bij LEMOINE in Frankrijk. De Nederlandse kwekers van WAVEREN & KRUYFF,
Sassenheim brachten de eerste hybriden vanArendsin de handel, o.a. 'Queen Alexandra' en
'Peach Blossom' ( 1904) . Te samen vormen zij een gemengde groep, die zich niet meer laat
onde rverdelen naar verschil in afkomst.
Van al deze hybriden worden er zo vele in Nederland gekweekt dat naamsverwarring niet
uit bleef. Om de vele synoniemen en onjuiste benamingen op te kunnen sporen werd het
sortiment door het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen verzameld, opgeplant en gedurende de jaren 1960 tot en met
1963 onderzocht. Dit onderzoek hield tevens in een voorlopige gebruikswaarde-beoordeling,
die met hulp van de Vereniging van Vasteplantenkwekers werd uitgevoerd. Een verslag
van dit onderzoek werd door Dijkstra en Hensen gepubliceerd in de Tuinbouwgids 1965.
Aansluitend op dit eerste onderzoek werd een daarvoor in aanmerking komend deel van
het sortiment in 1964 en 1965 in de kassen van het Proefstation voor de Boomkwekerij t e
Boskoop in bloei getrokken. De cultivars werden door een keuringscommissie, samengesteld
uit leden van de Vereniging van Vasteplantenkwekers en de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen, beoordeeld op hun forceerbaarheid. Een verslag hiervan gaven Bosch
en Schneider in Jaarboek 1964 van het Proefstation. Tot slot werden de planten in 1966 en
1967 buiten, maar nu in Boskoop, definitief gekeurd. De volgende tabel wil een samenvattmg geven van de resultaten van het hier al geschetste onderzoek.
De beschrij vingen van de in deze lijst opgenomen cultivars zijn kort gehouden en beperken
Zlch hoofdzakelijk tot de kenmerken die voor het gebruik van belang zijn. Zo zijn dus vermeld de hoogte van de bloeiende plant, de bloeitijd, de bloemkleur en de pluimvorm. Voor
de eerste twee kenmerken zijn volgende afkortingen aangehouden:
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Hoogte van
LML MH H -

de bloeiende plant - height of the Ilowering plantlaag
- low
- niedrig
(30- SO
- 1nittelniedrig (SO- 70
middellaag - medium
middelhoog - medium-taU - mittelhoch
(70- 90
hoog
- taU
- hoch
(90-200

Höhe der bliihenden Pflanzen
cm)
cm)
cm)
cm)

Bloeitijd - Floweringperiod - Bliitezeit
V - vroeg
- early
- friih
( IS juni- S juli )
M- middelvroeg - medium - mittelfriih ( S juli - IS juli)
L - laat
-late
- spät
(IS juli - IS aug)
De waarderingen zijn op de volgende wijze aangegeven:
Buiten - outside - im Preiland
*** - uitstekend - excellent
** - zeer goed
- very good
* - goed
- good
o - kan vervallen - can be eliminaled
Voor de trek - for forcing- zum Treib ~n
FFF - uitstekend
- excellent FF - zeer goed
- very good - good
F - goed
o - geen waarde - not good - - niet getrokken - nat forced -

-

ausgezeichnet
sehr gut
gut
kan n eliminierf W01'den

ausgezeichnet
sehr gut
gut
kein werf
nicht getrieben

Bij het beschrijven van de pluim is aandacht besteed aan de lengte van de pluim, de breedte,
de losheid en de stand der takken. Bijgaande tekeningen geven voorbeelden van enkele
uiteenlopende typen.

ASTILBE x ARENDSII EN
Trek

A

Buiten

0

*
*

0

0

FF

*
**
***

c

FFF
D

Enkele uiteenlopende pluimtypen uit de "Japonica" en "Arendsii" hybriden
A
B
C
D
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Astilbe
Astilbe
Astilbe
Astilbe

'Bergkrist al': pluim lang, smal, los vertakt, met cylindervormige zijaren:
'Brautschleier': pluim lang, breedpiram1daal, los vertakt, met p1ram1dale ZlJ ~aren.
'vVeisse Gloria': pluim kort, smal en dicht, met steil opstaan~e p1ram1dale ZlJ- aren .
'Etna': pluim smal, tamelijk dicht, met cylmdervorm1ge ZlJ-aren.
(tek. F. Schneider)

I Bergkristal
Bonn

I Brautschleier
(Bridal Veil)

**

Bremen

**

Cattleya
Ceres
Crimson King
Deutschland

0

FFF

Hoogte

Amerika
I Amethyst
I Avalanche

**
**

Diamant
(Diamond)

MH
H
ML

I

J APONICA HYBRIDEN

Bloeitijd

licht lilarose, iets ijle pluim
donkerlila; lange, open pluim
wit; korte, open pluim; voor forceren te
laat in bloei, bovendien zijn dan de stelen
te lang
L
wit; lange, smalle, losvertakte pluim
H
ML
V
karmijnrose; forse, goed gevulde pluim;
deze soms iets in kleur variërende cultivar
is een sport uit 'Bremen'
M
zuiver wit; rijkbloeiend met lange, brede,
MH
losvertakte pluimen; één van de beste witI bloeiende cultivars voor buiten
ML V-M donker karmijnrose; rijkbloeiend met goed
gevulde pluimen; de beste van de donkerI
I
rose cultivars voor de trek
I
H I L j rose; lange, losvertakte pluim
M-L licht lila, iets rose getint; lange losse pluim
H
zie 'Gloria Purpurea'
L
V
wit; korte, compacte pluimen; de beste
witte voor de trek
MH
M
wit; smalle pluimen
1

V-M
M
V-M

1

s

ASTILBE SIMPLICIFOLIA
Deze soort, afkomstig uit Ja pan, is gekenmerkt door het ondiep ingesneden, grof gezaagde
blad en de korte bloemstelen met brede, overhangende pluimen. Hij heeft door zijn oppervla kkig wortelgestel snel van droogte te lijden en is daardoor alleen geschikt voor vochtige
gronden
Arends kruiste deze soort met zijn hybriden en verkreeg zo een aantallaagblijvende cultuurvariët eiten die wit tot rose bloeien, variërend in vorm van de bloempluim ; ongeschikt om te
forceren.
Trek

o
o

Buiten

Hoogte

Bloeitijd

simplicifolia
o I 'Alba'

L

L

*
*

'Al ba Praecox'
'Atrorosea'

L
L

M
M

o

'Bronze Elegans'

L

L

'Rosea'
'Rosea Praecox

L

L

L
M

*
***

wit; korte, brede, overhangende pluim ;
zeer laag
wit ; korte, brede, dichte, opstaande pluim
donker karmijnrose; brede, opst aande
pluim
lichtrose ; zeer losse, hangende pluim; blad
enigszins bronskleurig
lichtrose; brede, los overhangende pluim
rose; brede, opgaande pluim ; overgangsvorm: staat dicht bij de A. faponi ca-Arendsii-hybriden

ASTILBE THUNBERGII
Deze laatbloeiende soort komt uit China en Ja pan. Hij groeit tamelijk hoog op en wordt
gekenmerkt door ijle, losse pluimen en roodgekleurde bloemsteeltjes. De?e eigenschappen
zijn duidelijk terug te vinden in volgende cultuurvariëteiten:

0

0

Betsy Cuperus

0

Prof. v. d . Wielen
Straussenfeder
(Ostrich Plume)

*

H
MH
H

M- L ' zeer lichtrose; brede, los overhangende
pluim; overtroffen door 'Straussenfeder'
M- L wit; lange, brede, los overhangende pluim
M- L diep zalmkleurige ros; lange, brede, los
overhangende pluim ; sport uit 'Betsy
Cuperus

SAMENVATTING
H et Astilbe sortiment werd in 1962 en '63 te Wageningen gekeurd door het Laboratorium
voor Plantensystematiek te Wageningen en de Vereniging van Vasteplantenkwekers. Deze
keuringen werden voortgezét in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen en het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Zo werd in 1965 en
1966 een groot deel van het sortiment in bloei getrokken in de kassen van het P roefstation
en gekeurd op forceerbaarbeid; in 1966 en '67 werd het sortiment buiten t e Boskoop gekeurd.

SUMMARY
T he Astilbe cultivars have been evaluated at Wageningen in I962 and I963 by the L aboratoriuwt
voor Plantensystematieh (Laboratory of P lant Taxonomy) and the Vereniging van Vasteplantenkwehers (Perennial Growers Association). These trials were continued in collaboration with the
Koninhlijhe Ve1'eniging voor Boskaapse Culturen (Royal Boshoop Nurserymen Association)
and the P7'oefstation voor de Boomkweherij (Boskoop N ursery Experimental Station) . In I965
and I966 the mafority of the cultivars were forced into flo wer at the Experimen tal S tation and
tested for forcing qualities: in r966 and I967 the Astilbes were evaluated in the trial-grounds at
Boskoop.
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Astilbe 'Fanal'

CP

ZUSAMMENF ASSUNG
Die Astilbe-Sorten wurden in r962 $tnd r963 gesichtet vom Laboratorium voor Plantensystematiek in vVageningen und vom Vereniging van Vasteplantenkwekers (Verein van Staudenzüchter) .
Diese Sichtungen wurden fortgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Koninhliy"ke Vereniging voor
Boskaapse Culturen und der Proefstation voor de Boomkwekeriy" (Versuchsanstalt fiir die
Baumschulen) in Boskoop . So wurde eine grosse Mengeder Sarten r965 und r966 zur Bliihe
gelrieben in den Gewächshäusen der Versuchsanstalt und gepriift auf Treibfähigkeit: 1:n r966
und r967 wurden die Sarten i11t Freiland in Boshoop gesichtet.

AANBEVOLEN SORTIMENT -

RECOMMENDED VARIETIES

EMPFOHLENE SORTEN
VOOR BUITEN- FOR GARDEN USE

laag
low
niedrig
wit
white
wet ss

I

middellaag
medium
mittelniedrig
** \Veisse
Gloria

middelhoog
medi$tm-tall
mittelhoch

* sin. 'Pumila'

*** Mainz
* sin. 'Finale'

lich trose-rose
light pink-pink
hellrosa-rosa

***simp!. 'Rosea
Praecox '
*Europa
* Peach Blossom
*simp!. 'Rosea'

*** Rheinland
* Irrlicht

**Erika

* ** F edersee
**Bonn
**Bremen

**Gloria
Purpurea

rood
red
rot

*** Koblenz
**Vesu vius
* Düsseldorf

** Feuer
** Spineli

donkerrood
darh red
dunl?elmt

*** Montgomery
*** Red Sentinel
** Fanal
* Etna

** Intermezzo
* sim pl. 'Atrorosea '

hoog
tall
ho eh

*** Brautschleier · / * Bergkristal
**Diamant

lila -lilarose
lilac-lilacpink
lila-lilarosa

donkerrose
deep pink
dunkelrosa

Chaenomeles 'Fire Dance'

** Deutschland
*sim pl. 'Alba
Praecox '

,I

FÜR DEN GARTEN

*Amerika

* Amethyst

** Cattleya

* Straussenfeder

*** Spartan
* Glut
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VOOR FORCEREN- FOR FORCING- ZUM TREIBEN
vroeg
early
frûh

middelvroeg
medium
mittelfriih

laat
late
spät

~~~~----

wit
white
we~ ss

FF Gladstone

lila -lilarose
lilac-lilacpink
lila-lilaros a
lichtrose-rose
li[!ht pink-pink
hellrosa-rosa

FFF Deutschland

FFF Mainz
F Emden
FFF Rheinland
FF Peach Blossom

donkerrose
deep pink
dunkelrosa

FFF Europa

FFF Bremen
FF Bonn
F Federsee
FF Koblenz

rood
red
rot
donkerrood
dark red
dunkelrot

F Düsseldorf
F Vesuvius

F Montgomery
F Red Sentirrel

Astilbe 'Deutschland '
in bloei getrokken april 1964

Astilbe 'Rheinland '
in bloei getrokken april 1964
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