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ESCALLONIA

In de jaren 1965 tot en met 1969 werden de cultuurvariëteiten behorende tot het geslacht
Escallonia op het Proefstation voor de B oomkwekerij te Boskoop opgeplant en beoordeeld.
De uiteindelijke keuring geschiedde door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen .
Het geslacht bestaat uit ongeveer 40 soorten die verspreid zijn over Zuid- en MiddenAmerika. De stamouders van ons gekweekte sortiment zijn afkomstig uit het zuidelij ke
gedeelte van het Andesgebergte, namelijk uit Chili en het aangrenzende gedeelte van
Argentinië. Deze soorten zijn:

Escallonia vi rgata, witte bloemen in de bladoksels van korte zijtakjes, zonder klieren ;
dit kenmerk geeft vaak een goede aanwij zing in hoeverre bloed van deze soort in
de cultivars aanwezig is.
Deze blad ve rli ezende struik is in het geheel fijn van bouw ; de bloemen en blaadjes
zijn kleiner dan die van E. rubra. Voor ons klimaat is van belang, datE. virgata de
meest winterharde soort is, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de hysriden hierv an.
Escallonia rubra, bloemen in onbebladerde tuiltj es, met vele, grove klieren. E en niet
winterharde, bladhoudende struik. Van deze soort zijn t wee variëteiten van belang,
namelijk :
Eséallonia rubra var. rubra
syn. E . punctata
Bladeren 2-5 cm; rode bloemen in 2-5 cm lange trossen, bloembladeren
10-12 mm lang, aan de basis 2 mm breed.
Escallonia rubra var. macrantha
syn. E. macrantha
Bladeren 3!-8 cm lang; rode bloemen in 4- 12 cm lange trossen, bloembladeren 15- 18 mm lang, aan de basis 4 mm breed.
Beide laatst e Escallonia's zijn meer bekend onder de namen E. punctata enE. mac7'antha,
maar behoren volgens SLE UMER 'Die Gattung Escallonia' (1 968) beide tot E scallonia rubra.
H ij gaf in deze monografie ook zijn ideeën weer omtrent de afkomst van een aantal van onze
cultivars; zij n inzichten hieromtrent worden in dit artikel gevolgd.
Verschillende cultivars zijn hybriden van E . rubra en E. virgata. Door de invloed van
laatstgenoemde behoort deze groep hybriden tot de minst vorstgevoelige. Hier t oe behoren
o.a. de bekende E . langleyensis, 'Donard Seedling' , 'Edinburgh' en de nog weinig bekende
'Victory' .
Van 'Alice', 'C. F. Ball', 'Glasnevin', ' Ingramii' en ' P ygmaea' staat het vr ijwel vast, dat het
zuivere E . rubra-vormen zijn, die overigens wel ontstaan kunnen zijn uit hybriden tussen
var. rubra en var. 1nacrantha. Men zou in deze gevallen dus kunnen spreken van: E. rubra
'Alice', E . 1'Ubra 'C. F. Ball' enz. Hiervan is afgezien om geen onnodige complicaties voor de
praktijk te scheppen. Het is natuurlij k wel konsekwent om dan ook van E. 'P ygmaea' te
spreken en niet van E . 1'Ub7'a ' Pygmaea'.
'Gwendolyn Anley' is waarschijnlijk een zuivere selectie uit de tamelijk winterharde E.
virgata; dit opent perspect ieven wat betreft winterhardheid van deze m ooie, nieuwe
cultivar.
De meest e Escallonia's ontstonden bij de Slieve Donard Nursery, Newcastle, NoordIerland . Ze zijn door hun zeer beperkte winterhardheid van slechts gering belang voor ons
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Naast winterhardheid waren voornamelijk bloemkleur, bloemgrootte en bloeirijkheid
waardebepalend. Voor de onderscheiding is vooral ook de bloemvorm van belang. In de
figuur worden enkele typische bloemvormen aangegeven. Ogenschijnlijk bestaan de bloemen
uit buis en zoom. In feite is hij echter losbladig; de nagels der petalen staan vaak echter zo
dicht bijeen dat zij een buis lijken te vormen. Deze indruk wordt versterkt door de veelal
naar buiten omgebogen platen der petalen. In de beschrijvingen wordt gemakshalve van
buis en zoom gesproken.
De gebruikswaarde werd aangegeven met behulp van volgende aanduidingen:
* * * uitstekend
excellent
* * - zeer goed
- very good
* - goed
- good
s - voor speciale doeleinden
for special purposes
o - kan vervallen
- can be eliminaled
h - winterhard in Nederland - hardyin the Netherlands

o Escallonia 'Alice'
(selectie of hybride van E. ntbra var. macrantha)
STRUIK : groeiwijze als die van E. virgata, nog iets losser en slapper.
BLAD : groot (3-4~ cm), glanzend, langwerpig, fijn gezaagd.
BLOEM: li cht karmijnrood (H .C.C. 024), middelgroot, forse bloembuis, slippen

sterk omgekruld .

Enkele typische

A
B
C
D
E
F

bloemvormen~voo rkome nd

bij gekweekt e Escallonia's

(tek. F. Schneider)

E.
E.
E.
E.
E.

rubra macrantha (zelfde type: 'C. F. Ball'en 'Alice')
'Pygmaea'
;-rirgata (z,elfde t ype: 'Gwendolyn Anley')
,I ngramu (zelfde ~ype: 'Glasnevin')
D~p
n ardd Rad1ance (zelfde type: 'Apple B losso m', 'G1ory of Donard' 'Peach Blossom' en
. n e of Donard')
'
E. 'Donadr~ ~Veed1in g', (ze 1~de tJ: p e: 'Donard W hite', 'Edinburgh ', x lang levensis 'Slieve Dona r , 1ctory en Wllllam Watson')
'

o Escallonia 'Apple Blos som' (Slieve Donard)
(E. rubra var. macrantha X E. virgata)
STRUIK: breed, laag tot iets opgaand.
BLAD: m iddelgroot (2~-3~ cm), glanzend, smal elliptisch, gezaagd.
BLOEM: nagel wit met rose v l ek, zoom lichtrose (H.C.C. 24/2), middelgroot, buis geleidelijk in zoom overgaand, blijft tamelijk gesloten.

** *

land. !och worden: enkele van de meest winterharde cultuurvariëteiten wel toegepast in ons
~ tedehJk groen .. Zl] vallen op door een SierliJke groei en frisse bloemkleur; de tamelijk laat
m het s~ 1zo e nhggende bloe1p e ~1~de- nameliJk in juni tot einde juli - verhoogt de waarde .
Boven~1 en bh~ken de Es.calloma s goed zeewind te kunnen verdragen. De geringe winterhardheld verhmdert ove~1gens de. Boskoopse kwekers niet om toch een groot aantal cultivars
te kweken . Voorwaarde 1s daarbiJ wel dat de uit st ek verkregen jonge planten vóór de winter
worden geexporteerd.
U it het voor?aande blijkt reeds dat het keuren van een dergelijke groep wel aparte moeilijkh~de n met z1ch bracht. On~anks fl~nk inpakken bevroor het sortiment in de eerste de best e
wm~e r grotendeels. Over~mteren m een koele, vorstvrij e kas was noodzakelijk. H et regel:n:abg overplanten van tmn naar k~s en omgekeerd bemoeilijkt het onderzoek; bovendien
d1enen d.e planten zo .vroeg naaT bmten te gaan, dat men niet de kans loopt dat ze reeds in
de kas mtlopen, terWIJl anderziJds het risico op nachtvorst na het uitplanten zo klein mogeh~k moet worden gehoude~. Omdat de eisen voor Groot-Brittanië en Nederland zozeer
mteen lopen, werd het sortiment met allee.n getoetst op zijn waarde voor de importerende
landen maar t.evens op de waarde voor bmnenlands gebruik. In het laatste geval werd
aan de sterretJeS de letter h toegevoegd.

Escallonia 'C. F. Bali' (Glasnevin Bot. Gard. ca. 1912)
(selectie of hybride van E. rubra var. macrantha)
STRU IK: breed en los met opgaande en tenslotte overhangende tot liggende
takken.
BLAD : middelgroot (2t-3~ cm) , glanzend, omgekeerd eirond tot elliptisch , stomp
gezaagd .
BLOEM: z uiv er donkerrood (H .C.C. 722/1), buitenzijde buis glanzend rood
(H.C.C. 722), middelgroot, buis kort en breed, zoom vlak.
Eén van de m ooiste donkerrood bloeiende cultivars; wordt reeds vele jaren in Boskoop
gekweekt .
Escallonia 'Dart's Rosyred' (Darthuizer Boomkw. 1968)
Deze nog recente cultuurvariët eit werd door de Plantsoenendienst t e Voorschoten in
een beplanting met 'Donard Seedling' gevonden . H ij komt waarschijnlijk met deze
laatste cultivar in groeiwijze en hardheid overeen. De bloemen gelijken veel op die
van 'Victory' , maar zijn iets z uiverd e r ro se. Nog niet gekeurd.

***

Escallonia 'Donard Radiance' (Slieve Donard vóór 1954) - foto blz. 38
(E. rubra var. rubra X E. virgata)
STRUI K: stevig, opgaand ; rijk bloeiend.
BLAD: middelgroot (2- 4 cm), glanzend, omgekeerd eirond, boven het midden
onregelmatig grof gezaagd .
BLOEM: li c ht karmijnrood (H.C.C. 23/ 1) , middelgroot, brede, korte buis, zoom
trechtervormig .
Prachtige, rijk bloeiende, nog weinig bekende nieuwe cultivar.
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s Escallonia 'Glory of Donard' (Slieve Donard)
(E . rubra var. rub1'a X E. virgata)
STRUIK: steil opgaand, twijgeinden slap overhangend, roodachtig.
BLAD: middelgroot (2-2t cm), elliptisch, d uidelijk gezaagd.
BLOEM: licht karmijnrood (H.C.C. 24/ l), middelgroot, korte buis zich snel
verbredend in uitstaande zoom.
Deze cultivar bloeit als jonge plant karig ; is echter door zijn groeiwij ze geschikt om
als heg te worden aangeplant .

**

Escallonia 'Donard Seedling'

h

**

E scallonia 'Donard R a diance'

Escallonia 'Donard Seedling' (Slieve Donard 1916) - foto blz. 38
(E. rubra var. rubra X E. virgata)
STRUIK: breed opgaand met overhangende tot liggende takken; rijk bloeiend.
BLAD: middelgroot (2-3 cm), omgekeerd eirond, fijn gezaagd.
BLOEM: wit met een rose zweem, groot, blaadjes uitgespreid, iets naar buiten
omgekruld.
Deze grootbloemige Escallonia is voór Nederland één van de meest waardevolle, daar
hij een, althans voor Escallonia redelijke winterhardheid bezit; wordt veel gekweekt.

o Escallonia 'Donard White' (Slieve Donard)
(E. rubra var. rubra X E. virgata)
STRUIK: opgaand.
BLAD: middelgroot (2-2! cm) , elliptisch tot omgekeerd eirond, gezaagd.
BLOEM : in knop lichtrose, later wit met rose zweem, tot wit verbloeiend,
middelgroot, vlak uitgespreide blaadjes.
h

*

*
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Escallonia 'Edinburgh' (Edingburgh Bot. Gard. 1914)
syn. Escallonia edinensis
(E. rubra var. rubra x E. virgata)
STRUIK: aanvankelijk breed opgaand, later twijgen neerbuigend, ongeveer als
E. virgata.
BLAD: middelgroot (2-3 cm), breed spatelvormig, boven het midden zwak gezaagd.
BLOEM: rose (H.C.C. 024/2), buitenzijde nagels rood (H.C.C. 623) met witte
rand, middelgroot, korte buis, uitgespreide zoom.
Voor ons klimaat één van de betere rose-bloeiende cultivars. Uit de habitus en het
onbeklierd zijn van deze hybride blijkt de invloed van E. virgata overwegend te zijn;
de betrekkelijke winterhardheid komt van deze soort.
Escallonia 'Glasnevin' (Glasnevin Bot. Gard.)
(waarschijnlijk een hybride van E. rubra var. macrantha)
STRUIK: breed en los.
BLAD: groot (3-4 cm), iets geelachtig groen, elliptisch, duidelijk gezaagd, dof.
BLOEM: karmijnrood (H.C.C. 23), middelgroot, smalle cylindrische buis met
uitgespreide, tenslotte teruggeslagen slippen.

Escallonia 'Gwendolyn Anley'
(selectie van E. virgata)
STRU IK: compact en laag, met overhangende tot liggende takken, zeer rijk
bloeiend.
.
BLAD : klein (1-2 cm), omgekeerd eirond, fijn gezaagd.
BLOEM : in knop li chtrose, l ater ve r bloeiend tot wit, klein, wijd uitstaande
blaadjes.
Een mooie, laag blijvende struik met kleine blaadjes; bijzonder rijk bloeiend met bijna
witte bloempjes. Daar deze nieuwe cultivar een zuivere E. virgata-vorm is, bestaat
de mogelijkheid dat hij betrekk~lijk winterhard is. Hiervan is nog niets bekend.

o Escallonia 'lngramii' ( 1883)
(selectie van E. rubra var. macrantha)
STRUIK: breed opgaand met slappe twijgen.
BLAD: tamelijk groot (2t-5 cm), glanzend, omgekeerd eirond tot e lliptisch, gezaagd tot enigszins dubbel gezaagd.
.
.
.
BLOEM: licht karm ij nrood (H.C.C. 024/ l), diameter klem , bms lang en naar
de zoom toe zich iets versmallend, zoom iets teruggeslagen.

ho Escallonia langleyensis (Veitch 1893)
(E. rubra var. rubra X E. virgata)
STRUIK: laag met liggende takken.
BLAD: klein (1 t-2 cm), omgekeerd eirond, duidelijk en fijn gezaagd.
.
BLOEM: licht karmijnrood (H.C.C. 23/ l), tamelijk klein, zeer korte bms, zoom
spoedig teruggeslagen.
Oude, bekende tamelijk winterharde cultivar; verkreeg bij de keuring geen waardester, omdat hij zeer gevoelig is voor spint.

*

Escallonia 'Peach Blossom' (Slieve Donard)
(E. rubra var. macrantha x E. virgata)
STRUIK: stevig, breed opgaand.
.
.
BLAD: tamelijk groot (3- 4 cm), glanzend, elliptisch tot omgekeerd e1rond, dmdelijk gezaagd.
.
. .. .
BLOEM: buis wit, zoo m karmijnrose (H.C.C. 625/2), bms geleideliJk m zoom
overgaand, blijft tamelijk gesloten.

o Escallonia 'Pride of Donard' (Slieve Donard)
(E. rubra var. macrantha X E. virgata)
STRUIK: stevig, opgaand; rijk bloeiend.
.
. ..
BLAD: middelgroot (2- 4 cm), glanzend elliptisch, regelmatige~ dm?ehJk geza~gd.
BLOEM: licht karmijnrood (H .C.C. 24/ 1), slippen aan bmtenzlJde met w1tte
vlek, buis breed en kort, zoom trechtervormig, tamelijk gesloten blijvend.
Deze cultivar gelijkt zeer veel op 'Donard Radiance', alleen de bloemen blijven meer
gesloten.
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s Escallonia 'Pygmaea' (Ierland 1914)
(Selectie uit E. rubra var. r~tbra)
STRUIK: compact opgaand, twijgen tenslotte overhangend.
BLAD: tamelijk klein (2-3 cm), enigszins blauwgrijs groen, breed langwerpig,
dubbel gezaagd, klein.
BLOEM: rood (H.C. C. 722/ 1), klein, buisvormig, zoom sterk omgekruld.
Volgens de literatuur is deze variëteit in Ierland als een heksenbezem ontstaan.
Volgens SLEUMER behoort deze echter tot het kleinbladige E. rubra t ype, zoals dit
langs de kust m het natuurliJk verspreidingsgebied veel voorkomt. Deze dwergvorm
wordt in Nederland gekweekt.

* * Escallonia rubra var. macrantha (Chili 1848)
syn. E. macrantha
STRUIK: opgaand.
BLAD: zeer groot (3!-:-5i cm), leerachtig, glanzend donkergroen breed elliptisch,
stomp enkel tot emgszins dubbel gezaagd, naar hars geurend.
BLOEM: licht karmiJnrood (H.C.C. 623), klein, buis lang, in het midden het
smalst, zoom uitstaand.

Escallonia 'Victory'

Escallonia virgat a

Grootbladige Escallonia met kleine karmijnrode bloemen ; zeer zacht.
o Escallonia 'Slieve Donard' (Slieve Donard)
(E. rubra var. rubra x E. virgata)
STRUIK: los, opgaand tot tenslotte overhangend.
BLAD: middelgroot (2i-3 cm), glanzend, omgekeerd eirond, duidelijk en regelmatig gezaagd.
BLOEM: wit met rose (H.C.C. 24/2) vlekken, groot, korte buis, wijd uitstaande
zoom.
h

**

Escallonia 'Victory' -

foto blz. 41
(E. rubra var. rubra x E. virgata)

STRUIK: opgaand tot tenslotte overhangend; zeer rijk bloeiend.
BLAD: tamelijk klein (2-2i cm), spatelvormig, zwak tot fijn gezaagd.
BLOEM: karmrJnrose (H.C.C. 625/ 1), geen duidelijke buis, vlak uitgespreid,
middelgroot.
'Victory' is door .~ijn winterhar~heid, de rijke bloei en de flinke, karmijnrose gekleurde bl_oemen een van de b~u~kbaarste Escallonia's voor Nederlandse omstandigheden. Is m Nederland nog wermg verspreid.
h

*

Escallonia virgata (Chili 1866 )-foto blz. 41
STRUIK: aanvankelijk opgaand, twijgen later neergebogen, twijgen st erk afschilferend ; rijk bloeiend.
BLAD: zéér klein (1-1 ! cm), spatelvormig, zwak tot fijn gezaagd.
BLOEM: in knop m et li chtrose zweem, bij uitkomen wit, blaadjes vlak
uitgespreid, klein .

SUMMARY
In this artiele the Escallonia-cultivars have been more fully described than in most P~tblications,
which shMtld help to correct the conf~tsion in many mtrseries. SLEUMER 'Die Gattung Escallonia' (r968) has been follo wed in the classification of the cultivars. Drawings of some of the
typical flower-farms among Escallonia-cultivars can be found on page 36. Th~s may facûûate
the identification.
Most Escallonias are not sufficiently hardyin the Netherlands. The hardiest c~tltivars have been
marked separately with h- followed by the merit stars - as mentioned on page 37·
Recommended are:
*** 'C. F. Ball'
*** 'D onard Radiance'
h** 'Donard Seedling'
h* 'Edinburgh'
* 'Glasnevin'
** 'Gwendolyn Anley'

-

* 'Peach Blossom'
h** 'Victory'
* 'William Watson'
** E. rttbra var. macrantha
h* E. virgata

-

the finest, pure dark red
light carmine-red (H.C.C. 23/I)
white with pink tinge; large flo wers
pink (H.C.C. 024 j2)
carmine-red (H.C. C. 23)
light pink in bud, fading to white. B eing a E . virgata-form,
this cultivar may be quite hardy.
white with carmine-rose (H .C.C. 625 j2) border
carmine-rose (H.C.C. 625jr); fr ee Ilowering
dark pink (H.C.C. 25j2)
light carmine-red (H.C.C. 623); very tender
smal! white flowers, quite hardy, deciduous shrttb

Deze reeds lang in cultuur zijnde blad verliezende soort is door zijn kleine bloemen
niet één van de spectaculairste in het sortiment. Is de meest winterharde Escallonia.

*

Escallonia 'William Watson' (Watson)
(E. rubra var. rubra x E. virgata)
STRUIK: opgaand, gedrongen; zeer rijk bloeiend.
BLAD: tamelijk klein (2-2! cm), elliptisch, duidelijk gezaagd.
BLOEM: donkerro se (H.C.C. 25/2), klein, korte buis, uitgespreide zoom.
Zeer rijk bloeiende nieuwere cultivar; is waarschijnlijk weinig winterhard.
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