Weigela

– internationale
resultaten Euro-trial
R.T. Houtman
Vanaf 2009 t/m 2012 werd in vijf landen een sortiment
gekleurdbladige Weigela gekeurd. In Nederland werd
het sortiment Weigela al tussen 2003 en 2008 beoordeeld.
De resultaten van de Nederlandse sterrenkeuring
werden al eerder in Dendroflora gepubliceerd. Nu ook
de resultaten van de buitenlandse partners bekend zijn
volgt in dit artikel een overzicht van alle beoordelingen,
waarin ook de Nederlandse resultaten verwerkt zijn.

Update Euro-trials

Als initiator van de Euro-trials is de KVBC tevens
hoofdcoördinator. Dit houdt o.a. in dat de contac
ten met de andere organisaties in eerste instantie
door de KVBC worden onderhouden. In het verle
den werd dit financieel ondersteund door het PT,
maar na de opheffing hiervan vielen deze fondsen
weg. Inmiddels is gekozen voor een structuur
waarbij de verschillende deelnemende organisa
ties jaarlijks bijdragen in de overheadkosten voor
Euro-trials.
Per 1 januari 2015 is de naam van het Finse MTT
gewijzigd in LUKE (Natural Resources Institute
Finland).

Aan de laatste update in Dendroflora nr. 50 (pag.
64-65), kan weinig worden toegevoegd. In 2015
werd de vierde Euro-trial, Vinca minor, afgerond.
Het keuringsrapport zal in Dendroflora nr. 52
worden gepubliceerd.
De planten van de vijfde Euro-trial, Hibiscus,
staan inmiddels twee seizoenen op de diverse
locaties opgeplant. Deze zullen vanaf zomer 2016
worden gekeurd. De Nederlandse opplant staat bij
M. Verweij & Zonen in Boskoop.
De laatste twee jaarbijeenkomsten van de
Euro-trials deelnemers vonden plaats in Finland
en Ierland. Tijdens deze bijeenkomsten worden
alle lopende keuringen besproken. Hierbij moet
worden gedacht aan situaties die zich in praktijk
voordoen, zoals snoei, ziektebestrijding (wel of
niet uitvoeren) en keuringscriteria. In ieder geval
zijn de deelnemende organisaties het erover eens
dat Euro-trials nog steeds een succesvolle samen
werking is tussen organisaties in verschillende
Europese landen.

De participerende organisaties zijn:
België: Proefcentrum voor Sierteelt (PCS),
Destelbergen Duitsland: Bund Deutscher
Baumschulen (BdB), Hannover Finland: LUKE
(Natural Resources Institute Finland), Piikkiö
Frankrijk: Agro Campus Ouest, Angers
Ierland: Teagasc, Dublin Nederland: Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC),
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Boskoop Oostenrijk: Höhere Bundeslehr- und
Forschungsanstalt für Gartenbau (HBLFA),
Wenen Verenigd Koninkrijk: Royal Horticultural
Society (RHS), Wisley

Resultaten Weigela

De KVBC heeft tussen 2003 en 2008 het sorti
ment Weigela in een sterrenkeuring beoordeeld.
De resultaten hiervan werden in Dendroflora
Nr. 44, pag. 87-127 gepubliceerd. Toen tijdens de
jaarbijeenkomst van de Euro-trials in 2006 werd
besloten dat Weigela als volgende Euro-trial zou
worden opgezet, heeft de KVBC besloten niet
deel te nemen aan deze opplant. Reden hiervoor
is dat de KVBC het niet zag zitten om, terwijl de
nationale sterrenkeuring nog niet was afgerond,
een nieuwe opplant Weigela te planten en deze
te keuren. Uiteindelijk bleek er een behoorlijke
overlap te zijn in het sortiment, dus tot op zekere
hoogte kunnen de resultaten met elkaar worden
vergeleken.
Een belangrijke voorwaarde van de Euro-trials
is dat het te keuren sortiment, na te zijn verza
meld, in één keer wordt vermeerderd. Vervolgens
worden de planten over de verschillende test
locaties verdeeld. Alle deelnemers starten dus met
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hetzelfde materiaal. De planten voor de Weigela
keuring werden in Nederland, Tsjechië en het
Verenigd Koninkrijk verzameld. In 2007 werden
de verzamelde cultivars door de RHS vermeer
derd. In het voorjaar van 2008 werden de jonge
planten verspreid over de deelnemende landen
en op de volgende locaties uitgeplant:
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Weigela Euro-trial Ierland
foto: rh

Weigela Euro-trial Verenigd Koninkrijk
foto: rh

Hoewel de planten ook in Ierland werden opge
plant, zijn deze daar niet beoordeeld. Reden
hiervoor is dat na overlijden van de Ierse vertegen
woordiger, Teagasc het project op een laag pitje
zette. Pas in 2014 konden beperkt conclusies wor
den getrokken door de nieuwe vertegenwoordiger
namens Teagasc (zie verderop onder “Ierland”).
Op alle locaties werden drie planten per cultivar
geplant. In het late voorjaar en zomer van 2009
waren de planten onvoldoende ontwikkeld om te
kunnen keuren. In alle deelnemende landen werd
het project in 2012 afgerond. Tijdens de vermeer
dering en de keuringsperiode op de diverse loca
ties kregen de planten steeds dezelfde verzorging.
Er werden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Op alle locaties werd steeds één plant per cul
tivar diep teruggesnoeid na de winter, één licht
gesnoeid en één plant werd niet gesnoeid.

beoordeeld hebben ook Duitsland en Engeland
een aantal aanvullende cultivars aan hun opplan
ten toegevoegd.
Het heeft geen toegevoegde waarde om alle over
wegingen van alle keuringscommissies bij alle
cultivars te vermelden. Daarom volgt hieronder
een overzicht van een aantal opvallende resultaten.
Dit kan inhouden dat een cultivar in alle landen
(zeer) hoog beoordeeld werd, maar ook zullen
die cultivars worden genoemd waar de resultaten
in de verschillende landen sterk uiteenlopen.
Voor een volledige beschrijving van de cultivars
– die in de Nederlandse keuring waren opgeplant –
zie Dendroflora nr. 44, pag. 87-127.
In de tabel op pagina 70-71 staan de resultaten van
alle deelnemende landen weergegeven.
Ierland
Naast de opplant in de vier landen in de tabel,
werd het sortiment Weigela ook opgeplant in
Ierland. Dit gebeurde bij Fitzgerald Nurseries,
Oldtown (Stoneyford), Co. Kilkenny. De partner
in Ierland is Teagasc, een semi-overheidsinstelling
die voorlichting en onderzoek doet op het gebied
van land- en tuinbouw. De drijvende kracht achter
de Euro-trials in Ierland, Jim Kelleher, overleed
helaas voordat de daadwerkelijke keuringen
konden beginnen. Mede vanwege de crisis in
de Ierse tuinbouwsector heeft het vervolgens
meerdere jaren geduurd voordat Teagasc weer
volledig kon deelnemen aan de Euro-trials.
Er is daarom geen volledig overzicht van beoor

Euro-trials keuringsrapport
Onderdeel van de Euro-trials is een publicatie
van de beoordelingen per plant, zoals die in de
verschillende landen werden gegeven, waarbij,
zoals ook in Nederland gebruikelijk, de cijfer
matige waarderingen voor de planten worden
omgezet in waardesterren. Bij de Engelsen wordt
naast een bekroning in sterren, ook aan de tradi
tionele waardering in A, AG of AGM (Award of
Garden Merit) vastgehouden.
De Euro-trial Weigela bestond uit 26, voorname
lijk gekleurdbladige cultivars. 14 hiervan werden
ook in de Nederlandse keuring beoordeeld. Naast
het afwijkende sortiment dat in Nederland werd
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delingen in Ierland. Wel heeft de huidige vertegen
woordiger namens Ierland, Paul Fitters, een aantal
observaties kunnen doen m.b.t. de groei en ont
wikkeling van diverse Weigela cultivars in Ierland.
De vier cultivars die het best in het Ierse klimaat
groeien zijn ‘Alexandra’ (Wine & Roses), ‘Golden
Candy’, ‘Kosteriana Variegata’ en ‘Red Prince’.
Iets minder, maar nog steeds goed presterend is
‘Elvera’ (Midnight Wine).
Twee cultivars leden alle jaren sterk van blad
verbranding en worden afgeraden om in het Ierse
klimaat toe te passen: ‘Nezako’ (Jean’s Gold) en
‘Olympiade’ (Briant Rubidor).
Algemene conclusie n.a.v. de eindresultaten
Van de 14 door alle vijf de landen beoordeelde cul
tivars was er geen enkele die overal dezelfde waar
dering kreeg. De meest overeenkomstige resul
taten werden toegekend aan ‘Praecox Variegata’,
‘Variegata’ en ‘Verweig 2’ (Cappuccino). ‘Praecox
Variegata’ kreeg in Frankrijk, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk drie sterren en in Duits
land en Oostenrijk twee. ‘Variegata’ werd in het
Verenigd Koninkrijk met drie sterren bekroond
en in de andere landen met twee. Bij ‘Verweig 2’
(Cappuccino) was er ook veel eenduidigheid,
maar dan in de lagere waarderingen: één ster in
Duitsland en Oostenrijk, een “o” in Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk en een “s” in Nederland.
Deze bekroning werd gegeven omdat de combina
tie van het geelgroene met paarsachtig roodbruine
blad en de dwergvormige groeiwijze uniek zijn in
het sortiment en daarom wel een zekere sier- en
gebruikswaarde vertegenwoordigen.
Van de 11 andere cultivars die in alle vijf de landen
werden beoordeeld zijn er drie (‘Minuet’, ‘Rumba’
en ‘Samba’) beoordeeld met het grootst mogelijke
verschil in waardering van drie sterrenklassen.
Van de vier landen die het “Euro-trials-sortiment”
hebben gekeurd (Nederland dus uitgezonderd),
gaven Duitsland en Frankrijk de meeste keren
drie sterren; zes keer. Het Verenigd Koninkrijk
gaf slechts drie keer drie sterren. Hoewel de ver
schillen in absolute aantallen klein zijn, werden in
Duitsland de meeste cultivars (21) positief gewaar
deerd, terwijl in Frankrijk en Oostenrijk het klein
ste aantal cultivars (19) positief beoordeeld werd.
Verder is het opvallend dat juist in Duitsland de

Weigela ‘Alexandra’ (Wine & Roses)
foto: rh

bontbladige cultivars hoog worden gewaardeerd;
drie keer drie sterren, drie keer twee, één keer een
en twee keer een “o”. Terwijl Duitsland niet bekend
staat als een land waar bontbladige planten popu
lair zijn. In het Verenigd Koninkrijk, waar men
de naam heeft gek te zijn op bontbladige planten,
werden twee cultivars met drie sterren bekroond,
twee met twee sterren, twee met één ster en vier
met een “o”.
Als de sterren van alle landen per cultivar bij
elkaar worden opgeteld, komen de volgende
cultivars als beste uit de bus:
• ‘Praecox Variegata’: 10 sterren
• ‘Sunny Princess’ en ‘Variegata’:
beiden 9 sterren
• ‘Bokrashine (Naomi Campbell) en
‘Brigela’ (French Lace; Moulin Rouge):
beiden 8,5 sterren
• ‘Alexandra’ (Wine & Roses) en ‘Rumba’:
beiden 8 sterren
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e u ro-trial w e igel a						
Resultaten

oostenrijk

frankrijk

duitsland

nederland

Waardering

Waardering

Waardering

Waardering

±

verenigd koninkrijk
Award of

Waardering

Garden Merit

Weigela ‘Abel Carrière’				
o		
Weigela ‘Alexandra’
(Wine & Roses)
*
*
***
**
agm
***
Weigela ‘Ara’			
***			
Weigela ‘Auriga’			
**			
Weigela ‘Bokrarob’
(Little Red Robin)
o
***
*		
ag
**
Weigela ‘Bokrashine’
(Naomi Campbell)
***
*
**-***
***
ag
**
Weigela ‘Brigela’
(French Lace; Moulin Rouge)
***
***
**-***		
o
o
Weigela ‘Bristol Ruby’				
o		
Weigela ‘Bristol Snowflake’				
**		
Weigela ‘Caméléon’				
o		
Weigela ‘Candida’				
o		
Weigela ‘Caricature’				
s
o
o
Weigela ‘Carina’			
**			
Weigela ‘Coffee Black’				
s		
Weigela ‘Courtalor’
(Carnaval)			**
*		
Weigela ‘Courtanin’
(Nain Rouge)			*			
Weigela ‘Courtared’
(Lucifer)				 o		
Weigela ‘Cumula’					
a
*
Weigela ‘Elvera’
(Midnight Wine)
o
o
**		
a
*
Weigela ‘Eva Rathke’				
o		
Weigela ‘Eva Supreme’				
***		
Weigela ‘Evita’			
*
o
a
*
Weigela ‘Féerie’				
o		
Weigela ‘Floréal’				
o		
Weigela ‘Florida Variegata’
**
**
**
**
agm
***
Weigela ‘Foliis Purpureis’
*
o
*
o
a
*
Weigela ‘Giras’			
o			
Weigela ‘Gold Rush’
**/***
**
o		
ag
**
Weigela ‘Golden Candy’
**/***
**
o		
ag
**
Weigela ‘Grethe’			
**			
Weigela hortensis ‘Dart’s Pink Lady’				
o		
Weigela hortensis ‘Dart’s Yellow Lady’				
o		
Weigela japonica ‘Intercol’
(Dart’s Colourdream)				 **		
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frankrijk

duitsland

nederland

Waardering

Waardering

Waardering

Waardering

±

verenigd koninkrijk
Award of

Waardering

Garden Merit

Weigela ‘Kolmagira’
(Magical Rainbow)			***		
a
Weigela ‘Korea’			
*			
Weigela ‘Kosteriana Variegata’
*
**
*		
a
Weigela ‘Looymansii Aurea’
**		
o		
ag
Weigela ‘Majorie’			
*			
Weigela ‘Milk and Honey’			
o
o
o
Weigela ‘Minuet’
o
*
***
o
o
Weigela ‘Musca’			
***			
Weigela ‘Nana Variegata’			
***			
Weigela ‘Newport Red’				
*		
Weigela ‘Nezako’
(Jean’s Gold)
**
**
o		
ag
Weigela ‘Nivea’				
o		
Weigela ‘Olympiade’
(Briant Rubidor)
***		 **
***
a
Weigela ‘Pink Princess’				
**		
Weigela ‘Plangen’
(Pink Poppet)			**		 ag
Weigela ‘Polka’			
***
*		
Weigela ‘Praecox Variegata’
**
***
**
***
agm
Weigela ‘Purple Rain’				
*
a
Weigela ‘Red Prince’				
***
agm
Weigela ‘Rosea’				
o		
Weigela ‘Ruby Queen’
o
**
**-***
o
a
Weigela ‘Rumba’
*
***
**
o
ag
Weigela ‘Sagita’			
**			
Weigela ‘Samba’
o
*
***
o
o
Weigela ‘Snowflake’			
*			
Weigela ‘Sunny Princess’
**
***
**
o
ag
Weigela ‘Suzanne’
**
***
o		
o
Weigela ‘Tango’
o
o
**
*
o
Weigela ‘Taura’					
ag
Weigela ‘Tucana’			
***			
Weigela ‘Vega’			
***		
ag
Weigela ‘Verweig’
(Monet; My Monet)
(**)
**
**-***
**
a
Weigela ‘Verweig 2’
(Cappuccino)
*
o
*
s
o
Weigela ‘Verweig 3’
(Minor Black)
*
**
***
**
a
Weigela ‘Victoria’
o
o
**
o
a
Weigela ‘Wessex Gold’
*
**
**		
a
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Weigela ‘Bokrashine’
(Naomi Campbell) foto: rh

Weigela ‘Verweig 3’
(Minor Black) foto: rh

Hoewel niet meegeteld in deze totalen, is het
opvallend dat al deze cultivars ook in Nederland
met twee of drie sterren werden beoordeeld, met
uitzondering van ‘Sunny Princess’, die in Neder
land een “o” kreeg. Dit heeft te maken met het
Nederlandse keuringsprincipe dat van twee sterk
gelijkende cultivars, er één overbodig wordt geacht
en een negatieve beoordeling krijgt. Bij de buiten
landse keuringscommissies worden in zo’n geval
beide cultivars hoog gewaardeerd. In het geval van
‘Sunny Princess’ kreeg ‘Praecox Variegata’ de voor
keur en dus drie sterren.
Aan de onderkant zien we ‘Verweig 2’
(Cappuccino) met in totaal slechts 2 sterren,
‘Elvera’ (Midnight Wine), Foliis Purpureis’,
‘Tango’ en ‘Victoria’, allen met 3 sterren. Alleen
de cultivars die in alle vijf landen werden beoor
deeld zijn hierbij meegenomen.

Weigela ‘Victoria’
(Purpurea Group) foto: rh

ster bekroond. Dit heeft voornamelijk te maken
met het feit dat deze cultivar wat stokkerig wordt
na enkele jaren. Hoewel het blad van ‘Verweig 3’
(Minor Black) zeer goed van kleur is, groeit ook
deze cultivar na enkele jaren te los en te stokkerig.
‘Elvera’ (Midnight Wine) en ‘Ruby Queen’ groei
den en bloeiden zeer slecht en kregen daarom een
“o”. Ook ‘Samba’ kreeg en “o”. Deze cultivar bloeit
goed, maar groeit zwak en heeft geen attractief
blad. Daarbij wordt het blad al vroeg in de
nazomer/najaar minder fraai. Tussen ‘Foliis
Purpureis’ en ‘Victoria’ ziet men in Oostenrijk
weinig verschillen. Omdat ‘Foliis Purpureis’
minder kaal wordt op latere leeftijd, krijgt deze
plant nog één ster.
Frankrijk: Er worden geen donkerbladige
cultivars met drie sterren bekroond. ‘Ruby Queen’
en ‘Verweig 3’ (Minor Black) scoren beiden
twee sterren. In tegenstelling tot in Oostenrijk
bleef de habitus van deze cultivars wel goed.
De beide hoger groeiende cultivars ‘Alexandra’
(Wine & Roses) en ‘Bokrashine’ (Naomi
Campbell) worden met één ster gewaardeerd
waarbij ze als duidelijke verbetering van de twee
oudere iets hoger groeiende bruinbladige cultivars
worden gezien. Bij ‘Samba’ zijn de overwegingen
min of meer gelijk aan die in Oostenrijk: een
zwakke groei en minder fraai blad in de nazomer
en najaar. Vanwege de iets hogere waardering voor
de bloei en het voorjaars-/zomerblad wordt toch
nog één ster gegeven.
Zowel ‘Foliis Purpureis’ als ‘Victoria’ kregen een
“o”. Hoewel de vorm op jonge leeftijd goed was,

In de opsomming op pagina 73 worden alleen de
cultivars genoemd waarbij de resultaten opvallend
zijn.
Cultivars uit de Purpurea Group
De resultaten m.b.t. de diverse donkerbladige
cultivars (Purpurea Group) verschillen duide
lijk per land. Het gaat hierbij om de cultivars
‘Alexandra’ (Wine & Roses), ‘Bokrashine’ (Naomi
Campbell), ‘Foliis Purpureis’, ‘Samba’, ‘Verweig 3’
(Minor Black) en ‘Victoria’:
Oostenrijk: Terwijl ‘Bokrashine’ (Naomi
Campbell) op alle punten het hoogst scoort,
wordt ‘Alexandra‘ (Wine & Roses) met slechts één
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groeide ook ‘Elvera’ (Midnight Wine) later wat te
warrig. Ook de bloei werd niet hoog gewaardeerd.
Duitsland: Dat in Duitsland donkerbladige
Weigela erg gewaardeerd worden blijkt uit de hoge
bekroning voor deze cultivars. Drie sterren voor
‘Alexandra‘ (Wine & Roses), ‘Samba’ en ‘Verweig
3’ (Minor Black) en twee- tot drie sterren voor
‘Bokrashine’ (Naomi Campbell) en ‘Ruby Queen’,
voornamelijk vanwege de minder fraaie bloei ten
opzichte van de drie hoogst gewaardeerde culti
vars. Wat betreft ‘Samba’ is Duitsland een uitzon
dering. Waar de groei in andere landen als ‘zwak’
wordt bestempeld, vindt men in Duitsland juist
dat de groei mooi compact is. De rijke bloei en het
mooie loof in het voorjaar en voorzomer leiden
vervolgens tot drie sterren. Bij ‘Verweig 3’ (Minor
Black) wordt, naast het zeer donkere blad ook de
zeer compacte habitus hoog gewaardeerd. Hoewel
ze eigenlijk niet meer worden aanbevolen krijgen

‘Elvera’ (Midnight Wine) en ‘Victoria’ toch nog
twee sterren. Dit geldt in mindere mate ook voor
‘Foliis Purpureis’.
Nederland: Bij de vergelijking tussen de
sterk op elkaar gelijkende ‘Bokrashine’ (Naomi
Campbell) en ‘Alexandra‘ (Wine & Roses) geeft,
net zoals in Oostenrijk, het losser en wat meer
stokkerig worden van ‘Alexandra’(Wine & Roses)
de doorslag en krijgt de plant twee sterren. Terwijl
‘Bokrashine’ (Naomi Campbell) er drie krijgt.
‘Elvera’ (Midnight Wine) werd in Nederland niet
gekeurd. De overige vier cultivars kregen een “o”,
voornamelijk vanwege het feit dat de praktijk
prima af kan met de drie hoger gewaardeerde
cultivars. Hierbij wordt opgemerkt dat ‘Tango’
hoger wordt gewaardeerd dan ‘Samba’.
Verenigd Koninkrijk: Vanwege de betere bloei
ten opzichte van ‘Bokrashine’ (Naomi Campbell)
(“flowers open partially”; twee sterren) wordt

e u ro-t rial weigel a
Bruinbladige cultivars

oostenrijk

frankrijk

duitsland

nederland

Waardering

Waardering

Waardering

Waardering

AGM

Weigela ‘Alexandra’
(Wine & Roses)

*

*

***

**

agm

***

Weigela ‘Bokrashine’
(Noami Campbell)

***

*

**-***

***

ag

**

Weigela ‘Elvera’
(Midnight Wine)

o

o

**		

a

*

Weigela ‘Foliis Purpureis’

*

o

*

o

a

*

Weigela ‘Ruby Queen’

o

**

**-***

o

a

*

Weigela ‘Verweig 3’
(Minor Black)

*

**

***

**

a

*

Weigela ‘Victoria’

o

o

**

o

a

*
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Weigela ‘Rumba’
foto: mh

Weigela ‘Bokrarob’ (Little Red Robin)
foto: rh

Weigela ‘Brigela’ (French Lace)
foto: rh

‘Alexandra‘ (Wine & Roses) met drie sterren en
een AGM beoordeeld. ‘Samba’ wordt als enige uit
de groep met een “o” gewaardeerd. In algemene
indruk zien de Engelsen zien maar weinig verschil
met ‘Minuet’. Men geeft, om dezelfde redenen als
in Oostenrijk en Frankrijk, geen bekroning aan
deze cultivar. De overige cultivars krijgen allen
één ster. In het Verenigd Koninkrijk ziet men
zeer weinig verschillen tussen ‘Foliis Purpureis’
en ‘Victoria’, wellicht is het blad van ‘Victoria’ iets
lichter. Hierbij wordt opgemerkt dat als de planten
identiek zijn, de oudere naam ‘Foliis Purpureis’
de voorkeur geniet. Zoals ook al in andere landen
opgemerkt heeft ‘Verweig 3’ (Minor Black) de
neiging als oudere, ongesnoeide plant wat stokke
rig en warrig te groeien.

opgenomen, derhalve geen beoordeling. In
Dendroflora nr. 44-2007, pag. 119, is een beknopte
beschrijving van deze cultivar opgenomen.
Verenigd Koninkrijk: **
Ook in de opplant in Wisley Garden hadden de
planten iets te lijden van vorstschade. Maar de
planten herstelden prima en bloeiden zeer rijk
en langdurig. Kreeg net geen drie sterren.
W. ‘Brigela’ (French Lace; Moulin Rouge)
(Variegata Group)
Oostenrijk: ***
Sterk(groeiend) met gezonde, geelgroen gerande
bladeren. Bloeit zeer rijk, maar geeft geen nabloei.
Desondanks toch de hoogste bekroning.
Frankrijk: ***
Dezelfde overwegingen als in Oostenrijk leidden
ook in Frankrijk tot de hoogste bekroning voor
deze cultivar. In tegenstelling tot in Oostenrijk
vindt in Frankrijk wel herbloei plaats. De Franse
keuringscommissie meldt voorts dat het bonte
blad ’s zomers niet verbrandt.
Duitsland: **-***
Ook hier wordt het bonte blad in combinatie met
de zeer rijke bloei hoog gewaardeerd.
Nederland: Was niet in de Nederlandse keuring
opgenomen, derhalve geen beoordeling. In
Dendroflora nr. 44-2007, pag. 119, is een beknopte
beschrijving van deze cultivar opgenomen.
Verenigd Koninkrijk: o
Hoewel ook in Wisley Garden de planten bijzon
der rijk en fraai bloeien is men in het Verenigd
Koninkrijk niet erg onder de indruk van het groen

W. ‘Bokrarob’ (Little Red Robin)
(Red-flowered Group)
Oostenrijk: o
Hoewel de habitus en dieprode bloemkleur in
Oostenrijk worden gewaardeerd, is deze cultivar
onvoldoende winterhard gebleken.
Frankrijk: ***
Dat deze cultivar iets minder winterhard is speelt
in het mildere Franse klimaat geen rol. Vanwege
de goede habitus, rijke en langdurige bloei met
goede nabloei in september en de dieprode bloem
kleur krijgt deze cultivar de hoogste waardering.
Duitsland: *
Evenals in Oostenrijk speelt ook in Duitsland
de winterhardheid deze cultivar parten.
Nederland: Was niet in de Nederlandse keuring
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Weigela ‘Sunny Princess’
foto: rh

Weigela ‘Minuet’
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met geelgroen bonte blad. Men vindt het te onop
vallend en het maakt de hele plant wat gewoontjes.

worden gewaardeerd. Maar het blad wordt in de
nazomer snel onaantrekkelijk en de slechte bloei
zorgen toch voor een lage waardering.
Duitsland: ***
In tegenstelling tot de andere landen waardeert
de Duitse keuringscommissie bovenal de zeer
compacte groeiwijze en typische bladkleur. Dat
de plant slecht bloeit vindt men in dit geval niet
van belang.
Nederland: o
Dwergachtige maar onregelmatige groei in
combinatie met een slechte bladkwaliteit, vooral
in de tweede helft van de zomer. Is ruimschoots
overtroffen door andere cultivars.
Verenigd Koninkrijk: o
De Engelse keuringscommissie trekt dezelfde
conclusies als de Franse en waardeert de plant
vervolgens met een “o”.

W. ‘Golden Candy’ (Aurea Group)
Oostenrijk: **/***
De relatief kleine, geelgroene bladeren verbranden
niet in de zomer. De fraaie habitus, zeer rijke bloei
en krachtige groei zorgen voor een bekroning van
twee tot drie sterren. Wel wordt opgemerkt dat
grondige snoei noodzakelijk is.
Frankrijk: **
De habitus wordt op latere leeftijd wat minder
fraai. De bloei blijft steeds uitbundig en fraai.
In Frankrijk treed wel bladverbranding op.
Duitsland: o
De planten bloeien weliswaar prima (zoals ook in
de andere landen opgemerkt), maar ze groeien te
hard waardoor een onregelmatige habitus ontstaat.
Ook verbrandt het blad ‘s zomers.
Nederland: Was niet in de Nederlandse keuring
opgenomen, derhalve geen beoordeling. In
Dendroflora nr. 44-2007, pag. 119, is een beknopte
beschrijving van deze cultivar opgenomen.
Verenigd Koninkrijk: **
In het Verenigd Koninkrijk worden dezelfde
conclusies getrokken als in Oostenrijk, wat
resulteert in een bekroning met twee sterren.

W. ‘Rumba’ (Pink-flowered Group)
Oostenrijk: *
Als jonge plant zeer rijk bloeiend en goed
groeiend. Later minder fraai qua bladkleuren.
Frankrijk: ***
De zeer rijke bloei en herbloei, evenals de goede
groei geven de doorslag bij de hoge waardering
in Frankrijk. Wel wordt opgemerkt dat de blad
kwaliteit in de nazomer snel achteruit kan gaan.
Duitsland: **
Qua beoordelingen zitten de Duitsers tussen
Oostenrijk en Frankrijk. Dezelfde observaties
worden gedaan, maar men rekent het slechter
worden van het blad in de nazomer zwaarder

W. ‘Minuet’ (Dwarf Group)
Oostenrijk: o
Zeer zwak groeiend, nauwelijks bloeiend.
Frankrijk: *
De compacte habitus en typische bladkleur
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waardoor de plant geen drie sterren krijgt.
Nederland: o
Hoewel de keuringscommissie opmerkt dat de
bladkleuren van ‘Rumba’ uniek zijn, ziet men geen
reden de plant uitsluitend hiervoor een positieve
bekroning te geven.
Verenigd Koninkrijk: **
Hier wordt opgemerkt dat ‘Rumba’ waarschijnlijk
de rijkst bloeiende cultivar van de gehele keuring
is. Ook de bladkleuren worden zeer gewaardeerd.
Alleen het feit dat de plant de neiging heeft wat uit
elkaar te vallen op latere leeftijd zorgt ervoor dat
er geen AGM (drie sterren) worden toegekend.

Nederland: Was niet in de Nederlandse keuring
opgenomen, derhalve geen beoordeling. In
Dendroflora nr. 44-2007, pag. 122, is een beknopte
beschrijving van deze cultivar opgenomen.
Verenigd Koninkrijk: o
Men waardeert deze bontbladige cultivar in
het geheel niet in het Verenigd Koninkrijk en
noemt het zelfs de lelijkste bontbladige plant in
de keuring.
Volgens de Engelsen (en ook de Oostenrijkers)
voldoet ‘Suzanne’ aan de originele beschrijving
van W. florida ‘Variegata’. Men vermoedt dat de
naam ‘Suzanne’ later gegeven is uit commerciële
overwegingen.

W. ‘Suzanne’ (Variegata Group)
Oostenrijk: **
Goed stabiel bont en mooi bloeiend met twee
kleurige bloemen, wat wordt veroorzaakt doordat
de licht paarsroze bloemen donkerder kleuren bij
uitbloeien. Omdat de struik van nature toch wat
stokkerig en warrig zal worden gaven de Oosten
rijkers deze twee sterren.
Frankrijk: ***
Op vrijwel alle punten scoort ‘Suzanne’ hoog in
Frankrijk. Als enig klein nadeel wordt het soms
teruglopen naar groenbladige twijgen genoemd.
Toch koos men ervoor de plant met drie sterren
te bekronen.
Duitsland: o
In Duitsland legt ‘Suzanne’ het af tegen
‘Kolmagira’ (Magical Rainbow), ‘Nana
Variegata’ en ‘Sunny Princess’ en krijgt daarom
geen bekroning.

Award of Garden Merit

Zoals gebruikelijk werden in het Verenigd
Koninkrijk tegelijk met de Euro-trial ook een aan
tal aanvullende cultivars verzameld en opgeplant
bij wijze van nationale keuring. Verschillende
cultivars werden met een “o”, één of twee sterren
(A en AG) bekroond. Slechts één cultivar werd
gewaardeerd met een AGM (staat gelijk aan drie
waardesterren):
W. ‘Red Prince’ (Red-flowered Group)
Evenals in de Nederlandse keuring werd ‘Red
Prince’ ook in het Verenigd Koninkrijk met drie
sterren, dus een AGM, bekroond. Het is een half
hoge bossige struik die zeer rijk bloeit met diep
rode bloemen. Voor een volledige beschrijving,
zie Dendroflora nr. 44, pag 113-115.
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sum m ary
From 2009 to 2012 the third Euro-trial of Weigela has been performed. In five countries (Austria,
France, Germany, Ireland and United Kingdom) 26 cultivars were assessed. Apart from these, several
countries assessed additional cultivars. In the Netherlands Weigela was assessed from 2003 to 2008,
the results of which were published in Dendroflora No 44 (p. 87-127). Of the 26 cultivars assessed
in the Euro-trial, 14 were also assessed in the Dutch trial. In this article the results from each
participating country in the Euro-trial of Weigela are presented. Some overall conclusions of the trials
are given. As a result of the sensitivity of Weigela to climatological and environmental circumstances,
no cultivar had similar ratings in all countries. If the stars (results) of all countries are added up,
the following cultivars showed the best overall results: ‘Praecox Variegata’ (10), ‘Sunny Princess’ and
‘Variegata’ (9), ‘Bokrashine (Naomi Campbell) and ‘Brigela’ (French Lace; Moulin Rouge) (8,5) and
‘Alexandra’ (Wine & Roses) and ‘Rumba’ (8). In addition, a minor update of Euro-trials is given.
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