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PRUNUS LUSITANICA

Prunus lusitanica is een aan Prunus laurocerasus nauw verwante soort, afkomstig uit
Portugal en Spanje. De Nederlandse naam is Portugese Laurierkers. Het is eveneens een
wintergroene struik die in ons land niet volkomen winterhard is. Wordt daarom niet veel
gekweekt en aangeplant.
Vroeger werd de Portugese Laurierkers kegelvormig of als kroonboompj e opgekweekt;
toch is hij als struik ook heel sierlijk. Oudere planten bloeien met witte, opstaande bloemtrossen, gevolgd door donkerrode, later zwarte, kegelvormige vruchten, bij ons zich zelden
ontwikkelend. In verband met de geringe winterhardheid is aanplanten op een beschut te
standplaats en liefst op een vruchtbare, humusrijke grond raadzaam. Deze groep is niet op
sierwaarde beoordeeld. Enkele vormen worden in Boskoop in beperkte mate - bijna uitsluitend voor export - gekweekt.

Prunus lusitanica -· Spanje en Portugal
GROEIWIJZE: dichte, brede, opgaande struik tot 3 m; m het land van herkomst een
hoge, zeer brede struik of kleine boom tot 20 m .
BLADEREN: smal tot breed elliptisch, de grootste breedte onder het midden, toegespitst, 6- 9 (- 10) cm lang, 3- 4! cm breed, gootvormig gevouwen, heldergroen , rand
gekarteld-gezaagd; jonge twijgen roodachtig getint.
BLOEMEN: wit, in min of meer opstaande, 12- 15 (- 25) cm lange trossen , juni.
Door W. A. Aiton in 1648 in Engeland geïntroduceerd. De beschrijving heeft betrekking op
het type, dat in Nederland wordt gekweekt.
Prunus lusitanica 'Angustifolia' (Frankrijk 1877)
GROEIWIJZE: zeer dichte, tamelijk brede, kegelvormige struik.
BLADEREN: elliptisch tot smal elliptisch, 5- 7 cm lang, 2- 3 cm breed, donkergroen,
voorts als de soort.
BLOEMEN: als de soort.
Deze kleinbladige cultuurvariëteit wordt in Boskoop gekweekt, doch bijna steeds onder de
naam Prunus lusitanica. Is de meest winterharde uit het sortiment; vorstgevoeligheid als
bij Prun·us laurocerasus 'Rotundifolia'.
Prunus lusitanica var. azorica - Can. Eilanden en Azoren
GROEIWIJZE: zeer brede en losse struik met opgaande en spreidende takken; in het
land van herkomst tot 20 m.
BLADEREN: breed tot zeer breed elliptisch, 8-12 cm lang, 5- 7 cm breed, de toegespitste top sterk naar beneden omgebogen en daardoor opvallend gootvormig gevouwen, lichtgroen.
BLOEMEN: onbekend.
Deze sterk afwijkende geografische variëteit werd omstreeks 1860 door Arthur Osborn,
Fulham in Engeland ingevoerd. Werd in Nederland door fa. H. den Ouden & Zoon, Boskoop
geïmporteerd. De beschrijving heeft betrekking op het in Nederland aanwezige type. De
winterhardheid van deze variëteit moet nog worden nagegaan. Is waarschijnlijk te zacht
voor ons klimaat.
1) Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop; Co nsulentschap voor de Tuinbouw, Boskoop.
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