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PERNETTYA MUCRONATA

Het geslacht Pernettya bevat ongeveer 25 soorten, voorkomend van Mexico tot aan arctisch
Zuid-Amerika met nog een viertal soorten in Nieuw-Zeeland en Tasmanië. Zij komen daar
in hoofdzaak voor aan de subnivale zone van het hooggebergte.
De meeste soorten zijn groenblij vende, dièht vert akte, lage struiken, sommige een hoogt e
bereikend van 5 meter.

Pernettya mucronata
De voor ons klimaat meest winterharde soort uit Zuid-Amerika bereikt in ons land slechts
een hoogte van ongeveer 75 cm en breidt zich door uitlopers snel uit.
Beschrijving : jonge t wijgen roodachtîg, kaal of zwak behaard; bladeren verspreidstaand,
kortgesteeld, 6-18 mm lang, 3-7 mm breed, duidelijk toegespitst, aan beide zijden met 4-5
t anden, leerachtig en glanzend ~groen ; bloemen alleenstaand of enkele bijeen in de oksels
van de bladeren van het vorig jaar, knikkend, urnvormig, 6 mm lang, wit t ot rosewit, meijuni; vruchten besvormig, rond t ot afgeplat, 8- 12 mm, 5-hokkig met vele zee): kleine zaden,
wit, rose, lila, paars en rood, zich ontwikkelend in de loop van de zomer en rijpend van september tot december.

Pernettya mucronata, werd door J ohn Anderson in 1824 in Groot -Brittannië ingevoerd,
groeit aan de kuststreken van Midden-Chili en P atagonië.
Deze soort gedijt het beste op een koele, vochtige, zuurreagerende bodem in de volle zon
met in de grond een flink percentage organische stof. Ofschoon deze soort één van de meest
winterharde is uit het gehele geslacht kan hij in strenge winters lijden, zodat aanplant op
een beschutte plaats aanbeveling verdient.
De bloemen van Pernettya zijn weinig opvallend ; ze worden uitsluit end gekweekt voor de
mooi gekleurde vruchten.

VRUCHTZETTING
In het Jaarboek van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (1933) publiceerde B. K.
BooM de resultaten van zijn onderzoek over het feit, dat op vele plaatsen de vruchtzetting
zo goed als uitblijft.
Boskoopse kwekers hadden in het verleden al uiteenlopende ervaringen en meningen over
de oorzaak van het verschijnsel, dat in hoeken met Pernettya's plekken waren met overvloedig bessen terwijl de rest van de plan ten geen of sporadisch vrucht zette. Enkele kwekers
zochten het in een t weehuizigheid van deze heester hetgeen door BooM werd onderzocht.
Deze vermoedens kon h ij inderdaad bevestigen. H ij legt wel de nadruk op de hier bedoelde
tweehuizigheid, die heel iets anders is d an die van A ucuba en S alix met alleen vrouwelij ke
óf alleen mannelijke bloemen op een plant.
Bij P ernettya schijnt de t weehuizigheid veel meer een vergevorderd stadium van zelfsteriliteit te zijn. Zelfbestuiving heeft geen resultaat en de plant is evenmin in st aat eigen stuifmeel
te vormen of fertiele eitjes te produceren. Na onderzoek bleek dat er een groot verschil in
de bloemen van de zogenaamde mannelijke en vrouwelijke exemplaren viel te constateren .
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Op sommige kwekerijen in Bosko:: > p waren, aldus BooM, de re 3ultaten van de bevruchting
tij dens het onderzoek zo opvallend, dat aan de juistheid van de zogenaamde tweehuizigheid
bij Pernettya niet te twijfelen valt . Rondom de mannelijke planten waren struikjes overladen
met bessen terwijl de besbezetting afnam naarmate de afstand tot deze groter werd. De
aanwezigheid van enkele vruchten op grotere afstand van mannelijke individuen wordt verklaard, doordat enkele bijen aan de bestuivin; hebben meegewerkt.
Indien een kweker Pernettya's kweekt voor de sierlijke vruchten dan weet hij dat hij er
voor moet zorgen dat op regelmatige afstanden tussen het kweekmateriaal zogenaamde
mannelijke exemplaren worden geplant. Vaklieden hebben zelfs mannelijke planten geselecteerd met min of meer uiteenlopende bloeitij den, om tijdens de bloeiperiode van de vrouwelijke exemplaren van een zo'n langdurig mogelijke beotuiving verzekerd te zijn. Dehoeveelheid bes kan van jaar tot jaar variëren. Vermoedelijk is dit toe te s=hrijven aan de ongunstige
weersomstandigheden tijdens de bloei.
I ndien men Pernetty~-r's in tuinen of parken plant, dient men minstens één zogenaand mannelijk
exe mplaar tussen bijv.
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vrouwelijke te pla.nten .

SORTIMENT
In 1882 werd op een tentoonstelling in Londen door de Ierse kweker T. DAVIS een aantal
selecties naar de kleur van de vfucht getoond. De toen door hem gegeven namen komen nog
steeds in catalogi enz. voor, ofschoon niet met zekerheid te zeggen is of de aangeboden
planten precies gelijk zijn aan de oorspronkelijke sele:.:ties van Davis. In Eng~land gebruikt
men nog steeds de groepsnaam:
DAVIS HYBRIDEN met de cultivars:
'Alba'
- bessen wit
'Coccinea' - bessen rood
'Lilacina' - bessen lila
'Purpurea' - bessen viloet-paars
'Rosea'
- bessen rose
Omstreeks 1932 importeerde W. W INDHORST te Boskoop de door de Engelse kweker BELL

Pernettya mucronata

B~ide hebben stamper en meeldraden. de vrou
..
wikkeld vruchtbeginsel waarin eitjes zitten die z:~hJke exemplaren bezitten een goed ontWIJl het aantal van deze eitjes per hok ·e
m de loop van de bloei al verdikken terontwikkeld (rudimentair) en producer~n zeer gr~ot IS. De meeldraden zijn daarentegen onloos bleek te zijn. De bloemen van de ma gee;.~ wemig stuifmeel dat overigens volkomen
van de vrouwelijke doch het vruchtbegin~~~i~ k~ exemplaren ZIJn uiterlijk niet verschillend
daarentegen goed ontwikkeld en de helmhoV
ei~ er verschrompeld. De meeldraden zijn
beschouwd zijn de bloemen dus volkomen '-] ~S ge ee. gevuld. met stuifmeel. Oppervlakki
tweehmzigheid valt te bespeuren.
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BooM constateerde in 1933 dat praktisch alle B ,
'
hebben het vermogen bessen te producerend l doskoopse. Pernettya s vrouwelijk zijn . Zij
teerden steeds op besdragende planten die ~~~ aarvoor IS stuifmeel nodig. Kwekers setecdoch meer en meer werden de manner·l
' om zeker te ZIJn, vegetatief vermeerderde
uitgeschakeld, waardoor in
de beszetting minder weTd.
maar werden t eleurgesteld, omdat de planl anten een besdragen~ struikj e in hun siertuin
prachtige vruchten.
me werd bestoven; mmmer meer zagen zij d~

Particuliere~]<~ e~tnplaren
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gewonnen 'Bell's
cultivarSeedling'
:
- bessen zeer groot, knikkend, helder karmijnrood, lang aan de
plant blijvend
Door de in h et algemeen slechte vruchtzetting van deze cultivar is hij praktisch uit de cultuur verdwenen.
Vooral van deze grootvruchtige, maar ook van de oudere cultivars is in Boskoop veel gezaaid. Enkele kwekers selecteerden voortdurend op grote bessen met opvallende kleuren
en rijke vruchtdracht. Speciaal werd gelet op die typen die minder geknikte vruchten h ebben. De laatst e tientallen jaren zijn prachtige vormen in allerlei fraaie kleuren verkrijgbaar.
Deze geselecteerde zaailingen worden t egenwoordig, evenals vrijwel alle andere Pernettya's,
door stekken vermeerderd. De m assa van de gekweekte planten wordt door bloemist en als
siermateriaal gebruikt. Het gebeurt echt er wel eens dat men na een bestelling niet precies
de gewenste kleuren krijgt. Wat bij voorbeeld de één paars of lila noemt , wordt door de
ander voor rose gehouden.
Naar aanleiding van de in september 1968 te Boskoop gehouden vaktentoonstelling"HERFSTWEELDE", waar een prachtige groep Pernettya's werd getoond, hebben de Boskoopse kwekers GEBR. ELLERBROEK en W. WINDHORST op verzoek van de keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, een aantal door h en geselecteerde exemplaren ter beoordeling aangeboden. Dit had tot resultaat dat een zevental planten met uiteenlopende beskleuren werd uitgezocht, die alle een fantasienaam verkregen. Door vegetatieve vermeerdering van deze selecties zijn wellicht vergissingen omtrent het al of niet verkrijgen van de gewenste kleuren in de toekomst uitgesloten . De volgende cultivars werden
met een Getuigschrift van Verdienste b ekroond:

ss
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BosKOOPSE HYBRIDEN:
'CRIMSONIA' (Gebr. Ellerbroek, 1968)
Bessen: karmozijnrood (H.C.C. 824/1), zeer groot, 14- 16 mm.
'LrLIAN' (Gebr. Ellerbroek, 1968)
Bessen: lilarose (H.C.C. 26/2), zeer groot, 14-16 mm .
'PARELMOER' (Gebr. Ellerbroek, 1968)
Bessen: lichtrose (H.C.C. 25/3), zeer groot, 13- 15 mm .
'RosALIND' (W. Windhorst, 1968)
Bessen: helderrose (H.C.C. 621 / 1) , groot, 12- 14 mm .
'SIGNAAL' (W. Windhorst, 1968)
Bessen: dieprood (H .C.C. 822), groot, 12- 14 mm .
'SNEEUWWITJE' (Gebr. Ellerborek, 1968)
Bessen: zuiver wit met enkele rose stipjes, matig groot, 10- 12 mm .
'WrNTERTIME' (W. Windhorst, 1968)
Bessen : zuiver wit, zeer laat rijp, matig groot, 10- 12 mm.
Voor nadere beschrijving zie onder KEURINGEN, pagina 76.

SUMMARY
Theevergreen Pernettya mucronata is one of the hardiestof the genus; it is grown for the
coloured fruits. In I933 B. K. BooM (Yearbook N.D . V.) published the results of his investigations regarding the difficulties encountered in setting fruits . He found that the.plants in cultivation are functionally unisexual: the supposed female plants have normal ovaries but rudimental
stamens without good poften; the so-called male plants have shrinked ovaries and well developed
stamens with excellent pollen. F or this reason some "male" plants must be planted between
"female" plants to ensure numerous fruits.
The Irish grower T. DAvrs selectedabout I882 the wellknown cultivars: 'Alba', 'Coccinea',
'Lilacina', 'Purpurea' and 'Rosea', still known as "Davis Hybrids" . The cultivar 'Bell's
Seedling', with very large, red fruits was introduced in Great-Britain. Th is cultivar was introduced in Holland in I9]2; it does nat set fruit very freely .
Boskoop nurserymen grew many seedlings from 'Bell' s Seedling' and from older cultivars and
have selected in second and third generation a large number of clones, superior in size of fruits,
colour of fruit and heavy fruiting qualities .
At the "Herfstweelde" (I968) exhibition in Boskoop a large group of these selected farms was
shown . The Selection Committee of The Royal Boskoop Nurserymen Association selected seven
clones from two growers in Boskoop as superior to the clones hitherto named. Seven clones received
Awards of Merit; these BOSKOOP HYBRIDS were named:
'Crimsonia' (Ellerbroek)- crimson-red (H .C.C . 824/I) very large fruits, I4-I6 mm in diameter.
'Lilian' (Ellerbroek) -lilac-pink (H.C.C. 26 j2) very large fruits, I4-I6 mm in diameter .
'Parelmoer'- 'Motlur of Pearl' - (Ellerbroek) light pink (H.C.C. 25/3), very large fruits,
IJ-IS mm in diameter.
'Rosalind (Windhorst)- bright pink (H.C .C. 62Iji), large fruits, I2- I4 mm in diameter .
'Signaal' (Windhorst)- deep red (H .C .C. 822), large fruits, I2-I4 mm in diameter .
'Sneeuwwitfe' - 'Snowwhite' - (Ellerbroek) pure white with few pink speclûes, medium
sized fruits, IO- I2 mm in diameter .
'Wintertime' (Windhorst) -pure white, medium sized fruits, IO-I2 mm in diameter,
ripening late in november-december.
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