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CALLUNA VULGARIS

De laatste jaren is zowel in Nederland als in het buit enland een hernieuwde interesse
ontstaan n aar Calluna en Erica.
De grote heidetuin in Driebergen, waar een zeer groot sort iment is aangeplant, trekt
jaarlij ks zeer veel bezoek. J ammer genoeg is het prachtige sortiment niet op een duidelij ke
wij ze geëtiketteerd.
In de kwekerij van de P lantsoenendienst t e Driebergen en nu ook in h et Belmonte
Arboretum t e 'vVageningen kan men kennis n emen van de grote verscheidenheid in kleur,
groeiwijze en bloeitijd. In de sortimentst uin van het P roefstation voor de Boomkwekerij t e
Boskoop staat een uitgezocht sortiment voor vergelijkende keuringen.
In E ngeland is zoveel interesse, dat rrien er de laat ste jaren drie mooie boeken, uitsluitend
handelende over " heide" h eeft uitgegeven. Er is zelfs sinds 1963 een " Heather Society", die
biJeenkomsten houdt en een jaarboek uitgeeft. I n de Wisley Garelens staat een zeer uit gebreid sortiment, vooral van nieuwere cultivars, die daar op h un waarde worden get oetst.
Het laatste keuringsrapport van de K on. Vereniging voor Boskoopse Culturen dateert
\'an 1956. Sindsdien zijn vele nieuwe cultuurvariëteiten in E ngeland ont st aa n; ze worden nu
langzamerhand ook in Nederla nd geïmporteerd .
Gedurende drie jaren heeft de Keuringscommissie, zowel in Boskoop als in Driebergen het
in Xederland beschikb are sortiment gekeurd . Een uitgebreide publikatie kan eerst in 1969
of 1970 worden verwacht, daar van de nieuwste variët eit en nog te weinig bekend is. Toch
lijkt het wenselij k nu reeds enkele van de b est e nieuwe Calluna 's te noemen, zodat de
kwekers hiervan kennis kunnen nemen.

GROE NBLADIGE CULTIVARS
'Lo::;G WHITE' - (Plantsoenendienst , Driebergen)
L o o f heldergroen ; bl oe me n zuiver wit, enkel ; bloeit zeer laat , nl. in septemberokt ober, na de andere witte Calluna's en tegelijk met ' H . E . Beale' . H oge, opgaande
groeiwij ze, 50-60 cm. Zeer waardevolle aanwinst.
'ELSIE P URNELL' - (J. W. Spar kes, Engeland)
L oo f grij sgroen; b l oeme n licht zilverrose, goed gevuld, zeer groot; b loeit in september-oktober, soms tot in november , iet s na 'H . E . Beale'. Sierlij ke, sterk vertakte,
brede groeiwijze, 40-60 cm. Zeer goede laatbloeiende sport uit 'H . E. Beale' .
' PETER SPARKEs' - (J. W . Sparkes, E ngeland)
L o o f grijsgroen ; bl oeme n dieprose, iet s donkerder dan 'H . E. Beale', goed gevuld,
tamelij k groot; bloeit in september-oktober, gelij k met 'H . E. Be ale' . Sierlijke, sterk
vert akte, brede groeiwijze ; lager dan ' H.E. Beale', 30- 45 cm.
Ofschoon 'E lsie P urnell' en ' Peter Spar kes ' slechts weinig afwijken van de bekende ' H . E .
Beale', zijn zij toch zeer belangrij k, daar laatstgenoemde vaak wordt aanget ast door kwaadaardige bodemschimmels. E en chemische grondontsmet ting is voor de cultuur van ' H . E .
Beale' en wellicht ook voor andere cultivars aan t e bevelen mits het plant mat eriaal vóór
het mtplanten ziektevrij is.
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GEELBLADIGE CULTIVARS
Vooral in de geel- en bronskleurige Calluna's zijn enkele bijzonder mooie nieuwigheden in de
handel gekomen. De keuringscommissie heeft er voorlopig één als zeer goed en één als uitstekend aangemerkt. Er zijn echter nog een tiental andere cultivars in Engeland ontstaan .
Hiervan zijn er in najaar 1967 zeven door het Proefstation geïmporteerd. Het komt mij voor,
dat ook in Nederland deze geel- en bronskleurige Calluna's, die meer gekweekt worden voor
het loof dan voor de bloem, in grotere aantallen zullen worden aangeplant. Vooral de
winterkleur aan de zonzijde is dikwijls prachtig.
Tot voor kort kenden we 'Aurea' met goudgeel loof, bruinrood in de winter en lichtpaarse
bloemen (30 cm); 'Cuprea' met bronsgeel loof, roodachtig in de winter en lichtpaarse
bloemen (50 cm) en' Serlei Aurea' met geelloof en laat verschijnende witte bloemen (50 cm).
Twee nieuwigheden uit Engeland werden dit jaar hoog gewaardeerd, nl.:
'GoLD HAzE' - (]. W . Sparkes, Engeland)
Loof goudgeel, lang dezelfde kleur houdend, in de winter weinig verkleurend; bl oemen wit, minder storend dan paars zoals bij 'Aurea'; bloeit in augustus- september.
Opgaande groeiwijze, 40- 50 cm? Lijkt een zeer goede aanwinst.
'RoBERT CHAPMAN' - (]. W. Sparkes, Engeland)
Loof bronskleurig goudgeel, in de winter oranjerood; bloemen lichtpaars, storen niet
met het gele loof ; bloeit augustus- september. Brede, opgaande groeiwijze, 30- 40 cm ?
Eén van de mooiste cultivars in verband met de fraaie kleur van het loof in zomer en
winter.
Enkele andere nieuwe geelbladige cultivars ZIJn volgens de keuringscommissie min d e r
waardevo l. Deze zijn :
'Blazeaway' - (]. W. Sparkes, Engeland)
In alle opzichten zeer veel gelijkend op 'Robert Chapman' doch zowel in zomer als
winter iets minder fraai gekleurd.
'Rosalind' - (Underwood Bros., Engeland)
Loof geelgroen, ook in de winter; bloemen paarsrose; bloeit augustus-september.
Opgaande groeiwijze, 40- 50 cm? De kleur van het loof is enigszins vaal, bovendien
lijdt deze cultivar aan taksterfte.
'Ruth Sparkes' - (]. W. Sparkes, Engeland)
Loof geel, ook in de winter; bloemen wit, gevuld ; bloeit augustus-september. Lage
groeiwijze, 20-25 cm, als 'Alba Plena' waarvan 'Ruth Sparkes' een sport is. Is niet
constant geel; er komen groene takjes in voor (terugslag).
'Spitfire' - (R. E. Hardwick, Engeland)
Hetgeen onder deze naam in Nederland wordt gekweekt is volkomen gelijk aan de
bekende 'Aurea'.
Een meer uitgebreid verslag over Calluna zal binnen enkele jaren in "Dendroflora" worden
gepubliceerd.
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