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HIBISCUS SYRIACUS

Het geslacht Hibisc#s bestaat uit ongeveer 200 soort en, meest kruiden maar ook bladverliezende of groenblij vende heesters. H et is een typisch t ropisch geslacht en het bevat
eigenlijk maar één soort, die zich op onze breedtegraad het jaar-rond kan handhaven. Dit is
de bekende, laat in de zomer bloeiende Hibisc# s syriac#s, soms nog Althaea fr#tex genoemd,
die enkele honderden jaren geleden werd ontdekt in Syrië, vandaar de soortnaam. H ij stamt
echter uit China en noordelijk India.
Deze soort vormt een struik van 1t tot 2 meter ; als jonge plant lijdt hij in strenge winters,
doch oudere, meer verhoute struiken komen onze winters goed door. De voornaamste waarde ligt in de zéér laat verschij nende bloemen, meest eerst in september. E r is wel enig verschil in bloeitijd t ussen de vele variëteiten . De enkelbloemige en half-dubbele cultivars
bloeien het eerst; bij sommige geheél gevuldbloemige cultivars komen de bloemen in de
meeste jaren niet goed open. Deze laatste, in het keuringsrapport met een s (speciaal) gemerkt, zijn uitsluitend geschikt voor landen met warme zomers.

Hibisc# s syriac#s is bij ons bekend als onderstam voor het enten van de cultivars en heeft
enkele, paarse bloemen met donkerder midden. De bloemen hebben een doofsnede van 5-6
cm en verschijnen aan " dit -jarig" hout. We kunnen de Hibisc# s dus zeer wel diep insnoeien en toch volop bloemen ver wachten. I n het keuringsrapport wordt onderscheid gemaakt tussen "enkelbloemig" , "half-gevuld", waarbij de meeldraden gedeeltelijk vergroeid
zijn t ot niet volledige bloembladen en "gevuld", waarbij de meeldraden zijn vergroeid t ot
bloembladen van bijna norm ale grootte.
De verwarring onder de benaming van de veelal zéér oude cultivars is nog altijd bet rekkelij k groot, ondanks keuringsrapporten en artikelen in de vakbladen vanaf 195 1- 1956. I n de
sortimentst uin staat een groot sortiment aangeplant om de kwekers de gelegenheid t e geven
hun sortiment juist op naam te houden.
l\Ioge dit keuringsrapport en de afgedrukte foto's er t oe bijdragen dat in de Nederlandse
kwekerijen de Hibisc# s cultivars juist op naam worden gekweekt.

Waardering : ***-uitstekend
* * - zeer goed
* -goed
s - voor speciale doeleinden
(in dit geval: wa rm klimaat)
o - kan vervallen
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AANBEVOLEN HIBISCUS CULTIVARS

Bloemen komen tamelijk goed open

**

' AD MI RAL DEWEY'

~*

'ARDENS'

- paarsblauw, gevuld

' BLUE BIRD'

- zie 'Oiseau Bleu'

'BouLE DE FEu'

- donkerrood, gevuld

Bloeit (te) laat

- prachtig blauw, donker midden,
enkel

K orte groeier

- donkerrood; geheel gevuld

Bloeit (te) laat

s*

' CüELESTIS'

*

('Celestial B lue')

s* ' D uc DE BRABANT'

**

' ELEGA~TISSIMUS'

- zie 'L ady St anley'

'HAMABO'

- zeer lichtrose, donkerrode vlekken; groot, enkel

Forse groeier

- wit met rose schakeringen, rode
vlekken in het midden, bijna
geheel gevuld

Bloeit t amelij k
vroeg; bloemen
komen goed open

*** 'LADY STANLEY'

(' Elegantissimus' )

*

'lVIONSTROS US'

wit met donkerrode vlekken en
schakeringen , enkel

(' Blue Bird')

- prachtig blauw, donker midden;
zeer groot, enkel

Groeit sterker dan
'Coelestis'; bloemen sluiten zich
bij slecht weer

** ' P UNICEUS PLENUS'

- rood, half -gevuld ; groot bloemig

Is de "half-gevulde"
'Rubis' ; bloemen
komen goed open

** ' R E D HEART'

- zuiver wit, helder rode vlekken in
het midden, groot, enkel

Zuiverder kleur dan
'lVIonstrosus'

s* ' R OSEUS PLEN US'

- donker violetrose, gevuld

Bloeit (te) laat

- rood, enkel

K orte groeier

- zuiver wit met rode vlekken, bijna
gevuld

Is de gevuldbloemige
'Monstrosus';
bloemen komen
goed open

'· ** 'OrsEAU BLEU'

(' Rubis S emiplenvts')

* ' R u Br s'
** ' SPECIOSUS'

(' Specios·us Plenus',
'La Veuve')

Hibiscus 'vV. R. Smit h ' (boven ) en 'Tot us Albus' (onder)

Opmerkingen
Bloemen komen tamelijk goed open

Bloemen:
- zuiver wit, gevuld

*

'TüTUS ALBUS'

- zuiver wit, enkel

K orte groeier

*

' VIOLET CLAIR Do uBLE '

- paarsblauw, groot, half-tot geheel
gevuld

F orse groeier

- wit, groot, enkel

De naam is niet :
'Rev. W. Smith'

- helder lichtrood, zéér groot, enkel

F orse groeier

(' Violaceus Plertus')
** ''vV.

R.

SMITH'

*** ' 'v\TOODBRIDGE'
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SUMMARY
A large assortment of Hibiscus syriac~ts has been evaluated by the Selection Committee of the
R oyal B oskoop N~trserymen Associ;;rtion for 1nany years. The comn'bittee has also tri ed to ~tn
tangle the confusion in the names; there are many synonyms. Some of the double flowering
cultivars do not open their blooms in the D~ttch climate; they have been marked with s ( = for
special purpos es, in this case: for warmer climates). The usual merit stars (***-excellent,
**-very good, *-good, o-not worthy of cultivation) have been used in this report.

Hibiscus 'Hamabo '

Hibiscus 'Speciosus'

NIET AANBEVOLEN CULTIVARS

o 'Albus Plenus'

- zie 'J eanne d' Are'

o 'Amplissimus'
(' Paeoniflorus')

- donker violetrose, later paars,
gevuld

Verkleurt minder mooi

o 'Carneus Plenus'

- bleek witrose, klein rood midden
half~evcld
'

Overtroffen door
'Lady Stanley'

o 'Coeruleus Plenus'

- paarsblauw; bijna gevuld

Overtroffen door
'Violet Clair Double'

o 'Comte de Hainault'

- wit met rose schakeringen, donker
midden, gevuld

Bloeit (te) laat

o 'Jeanne d'Arc'
(' Ranunculus Plenus')

- wit, gevuld

Overtroffen door
'Admiral Dewey'

o 'Leopoldii'

- wit met rose schakeringen en rode
vlekken; bijna geheel gevuld

Lijkt zéér veel op
'Lady Stanley'

o 'Luteus P lenus'

- wit, gevuld

Als 'Jeanne d'Arc'

o 'Mauve Queen'

- licht paars; enkel

o 'Meehanii'

- paars; enkel (blad is geel bont)

o 'Purpureus Variegatus'

- paarsrood; gevuld (blad is wit bont)
Als 'Violet Clair
Double'

o 'Snowdrift'

Lijkt op 'Totus Albus'
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pure white; do~tble
purplish-blue; dmtble
(see 'Oiseau Ble~t' - the original name)
dark red; double; (flowering late)
beautiful blue, dark centre; single (c01npact grower)
dark red; double; (flowering late)
pale rose , dark red blotches; large single flowers
white with pink shadings, red blotehes in the centre; almast double
white with maroon blotches; single
beautiful blue, dark centre; large single flowers
red, large semi-double flowers
P~tre white, bright red blotehes in centre; large single flo wers
dark violet-rose; double (flowering late)
red, single (compact grower)

Zwakke groeier

o 'Souv. de Charles Breton'- paars ; groot , half-gevuld
- wit; enkel

Recommended are:
** ' A dmiral Dewey'
** ' A rdens'
'Blue Bird'
s* 'B oule de Feu'
** 'C oelestis'
(' Celestial Blue')
s* ' Duc de Brabant'
** 'H amabo'
*** 'L ady Stanley'
(' Elegantissimus')
* 'Jf onstrosus'
*** 'Oiseau Bleu'
(' Blue Bird')
** 'Puniceus Plenus'
(' Rubis Semiplemts')
** 'R ed H eart'
s* 'Roseus Plenus'
* ' R~tbis'
-

Hibiscus 'Ardens'

Hibiscus 'Violet Clair Double'
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Hibiscus 'Puniceus Plenus'

**
*
*
**
***

'Speciosus'
'Totus Albus'
'Violet Clair Double'
(' Violaceus Plenus')
'W. R. Smith'
'Woodbridge'

Hibiscus ' Roseus Plenus'

- pure white with maroon blotches, almast do,uble flo wers
- pure white, single (compact grouver)
- purplish-blue, large semi-double to almast double flo wers
- white, large single flowers
- bright red, large single flo wers

Cultivars not recommended (o) are listed separately inthe report in the Dutch language.
Tme to name plants of all varieties are planted in the trial gardens of the E xperimental Station
at Boskoop fo1' comparison.
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