Hibiscus syriacus
– Keuringsrapport 2019
Ing. G. Fortgens

Voor de derde keer in de recente geschiedenis van de KVBC vond
er een keuring plaats van Hibiscus syriacus-cultivars. Van 2016 tot
en met 2019 vond dit deze keer in Europees verband plaats, onder
de vlag van de Euro-trials.
De cultivars van H. syriacus blijken dus onverminderd populair,
niet in de minste plaats omdat de planten tegenwoordig ook goed
als visueel aantrekkelijke potplant kunnen worden gekweekt. Deze
ontwikkelingen hebben er weer toe geleid dat veredelaars nieuwe
rassen zijn gaan ontwikkelen. Daarom, 22 jaar na verschijnen van
het laatste keuringsrapport, opnieuw een rapport over H. syriacus.
De vergelijking en beoordeling van Hibiscus
syriacus cultivars door de keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen werd eerder uitgevoerd in 1968 (zie
Dendroflora nr. 5). Vervolgens nog een keer met
een uitgebreidere collectie in 1997 (zie Dendroflora nr. 34). In dit laatstverschenen keurings
rapport in Dendroflora werden verschillende, toen
recent verschenen, selecties wel opgenomen in
de beschrijving maar konden niet worden meegenomen in de keuring. Daarvoor waren ze nog
te nieuw. Sedertdien is er van deze selecties meer
bekend geworden en konden ze ook worden meegenomen in een geheel nieuwe opplant verspreid
over de aan deze Euro-trial deelnemende landen.
Naast Nederland werd deze keuring tegelijkertijd
gehouden in België, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De vergelijkende resultaten hiervan konden door
verschil in sluitingsjaar nog niet in dit rapport
worden meegenomen en zullen in een volgende
editie van Dendroflora worden gepubliceerd.
De beoordelingen die steeds voor de plantnamen
staan zijn dus beoordelingen gegeven door de keuringscommissie van de KVBC naar aanleiding van
de keuringsresultaten in Nederland. Het sortiment
stond opgeplant bij de firma Verweij in Boskoop.
Wat betreft de Euro-trial keuringen valt wel te
melden dat in Finland de planten onvoldoende
winterhard waren. Dit was te verwachten maar
toch is de Euro-trial in Finland doorgezet om de
proef voor alle landen gelijk te laten zijn. Helaas
waren al na de eerste winter slechts enkele planten
(nauwelijks) nog in leven. Het jaar erop zijn ook
deze doodgevroren. Er zijn dus geen resultaten
van de Finse keuringen. Verder moet worden
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Hibiscus ‘Resi’
(foto: rh)

opgemerkt dat het onderzoek in België en
Frankrijk eerder dan in de andere landen werd
beëindigd. Het Belgische PCS moest zich tijdens
de keuringen (tijdelijk) terugtrekken uit Eurotrials, waardoor de observaties slechts gedurende
de eerste twee jaren van de opplant gedaan konden
worden. In Frankrijk is de collectie een jaar eerder
dan in de andere landen gerooid en aan GEVES
(= Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés
Et des Semences) geschonken, waar de planten
nu als referentiecollectie voor EU kwekersrecht
aanvragen dienen. De keuringen in Frankrijk zijn
wel afgerond met een volledige beoordeling van
de planten. Daarnaast zijn er andere nieuwe selecties op het toneel verschenen. Een aantal daarvan
kon al mee doen met tentoonstellingskeuringen
als Plantarium en sommige ontvingen daar al een
bekroning.

Dit artikel geeft de resultaten weer van de keuring
in de jaren 2016-2019 alsmede aanvullende
informatie uit het zeer uitgebreide artikel van
H.J. van de Laar in Dendroflora nr. 34, pag. 43-60.

Hibiscus syriacus

Bladverliezende struiken. Breed opgaand, dicht
vertakt tot 4 m hoog. Bladeren dun, ruitvormig
tot driehoekig-eirond, of breed lancetvormig, over
het algemeen drielobbig tot zwak of niet gelobd.
Al dan niet fijn verdeeld. Bloemen alleenstaand,
eindstandig bijeen aan de top van het eenjarig
schot. Kroonbladen uiteenlopend in kleur van
blauwpurper tot purperrood, roze of wit. Al dan
niet met een rood hart en stralende dun uitlopende rode nerven op de kroonbladen. Soms
stralen deze rood gekleurde nerven nauwelijks uit,
in andere cultivars juist heel sterk. De bloemen
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Hibiscus syriacus ‘Notwoodtwo’ (White Chiffon)
(foto: gf)

zijn enkelvoudig of licht- tot geheel gevuld. Bij
steeds meer cultivars zijn meeldraden vergroeid
tot bloemblaadjes, petaloïden genoemd. Deze
zijn soms beduidend kleiner dan de normale vijf
bloembladen (petalen), waardoor het eruit ziet
alsof er een “toefje” in het hart van de bloem zit.
Bloeitijd: juli, augustus, september.
Bij de meeste cultivars ontwikkelen bruine
vruchten na de bloei, wat ontsierend kan zijn.
H. syriacus zaait zich gemakkelijk uit in tuinen e.d.
en zaailingen kunnen hardnekkig zijn. Een aantal
cultivars is steriel; deze geven geen zaden en de
onrijpe vruchten vallen spoedig na uitbloeien van
de bloemen af.

maar slechts anderhalf tot twee. Op deze manier
kunnen ’s zomers bloeiende H. syriacus in
container worden aangeboden. De teelt van
H. syriacus tot een verkoopbare plant in container kan zelfs binnen één jaar. De planten worden
’s winters geënt, vervolgens meteen in container
gepot en in de loop van de zomer als bloeiende
plant verkocht. Het spreekt voor zich dat deze
planten minder fors zijn dan de planten die op
de traditionelere manieren worden gekweekt.
Niet alleen in de teelt, ook in de toepassing van
H. syriacus is het nodige veranderd de laatste
decennia. Was H. syriacus voorheen bij uitstek een
tuinplant; dankzij de moderne teeltmethoden kunnen de planten tegenwoordig als visueel aantrekkelijke potplant worden gekweekt en verhandeld.
Natuurlijk is H. syriacus nog steeds een prima
tuinplant. De kleurige bloemen sieren de plant vele
weken in de zomermaanden. Ook in de openbare
ruimte wordt H. syriacus met regelmaat toegepast. Meestal als solitair of in kleine groepen, met
bodembedekkers als onderbeplanting.
H. syriacus is een gezonde heester die eigenlijk
geen last heeft van ziekten of plagen. Een pré voor
de toepassing is dat H. syriacus behoorlijk zouttolerant is.

Veredeling van moderne cultivars

Veredeling van H. syriacus vindt de laatste decennia veel plaats. Vanaf midden jaren ’80 wordt actief
veredeld bij ILVO (voorheen Rijksstation voor Sierplantenteelt) in Melle, België. Dit heeft geresulteerd
in de cultivars ‘DVPAzurri’ (Azurri), ‘Melrose’ en
‘Melwhite’. Ongeveer vanaf dezelfde tijd werd in
het Verenigd Koninkrijk bij Notcutts Nurseries
(tegenwoordig John Woods Nurseries) in Woodbridge bij Ipswich door Roderick Woods gestart
met het veredelen van H. syriacus. Succesvolle
cultivars als ‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon),
‘Notwoodtwo’ (White Chiffon) en ‘Notwood3’
(Blue Chiffon) waren het gevolg. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze cultivars is dat ze
halfgevuld zijn, steeds met een typisch toefje van
petaloïden in het hart van de bloemen. Nog steeds
verschijnen nieuwe cultivars van de hand van
deze veredelaar (zie: “niet gekeurde cultivars”). In
Frankrijk was het in eerste instantie André Briant
Jeunes Plants die de veredeling van H. syriacus

Teelt en toepassing

Van oudsher wordt H. syriacus in de vollegrond
gekweekt. Traditioneel worden de planten in de
late winter geënt en in het voorjaar voor één jaar
uitgeplant. Als de planten ruim één jaar oud zijn
worden ze verplant en gedurende twee jaar opgeplant, waarbij ze na het eerste jaar worden teruggesnoeid. Vervolgens worden de planten met kluit
of in container (gedrukt) afgeleverd.
Tegenwoordig wordt H. syriacus voor het grootste
gedeelte in container gekweekt. Ook zijn er steeds
betere resultaten met het stekken van H. syriacus.
Dit kan zowel door middel van winterstek als door
zomerstek. Uiteindelijk is er geen kwaliteitsverschil
tussen gestekte en geënte planten. Wel is het zo dat
een geënte plant – onder invloed van een krachtige
onderstam – het eerste jaar sterker groeit dan een
gestekte. De teelt in container duurt geen drie jaar,
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oppakte, gevolgd door Pépinières Minier. Met
name laatstgenoemde introduceerde al diverse
prima cultivars zoals ‘Mineru’ (Eruption),
‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender), ‘Minomb’
(Sup’Heart) en ‘Minspot’ (Pinky Spot). In de
nabije toekomst zijn nog meer nieuwe cultivars
van dit Franse bedrijf te verwachten.
In de Verenigde Staten heeft Spring Meadow
Nurseries uit Grand Haven, Michigan, een aantal
nieuwe selecties op de markt gebracht (waaronder
ook enkele uit Zuid-Korea). Ook uit Italië
(Francesco Gandini), Oostenrijk (Praskac) en
Nederland (Van Aart Boomkwekerijen, J. Lambalk
en M. Verweij & Zn.) zijn vernieuwingen en
aanvullingen op het inmiddels zeer uitgebreide
sortiment H. syriacus verschenen.

Hibiscus ‘Walhirosmo’ (Hibiskiss Rose Moon)
(foto: rh)

H. syriacus en is ten opzichte van andere Hibiscus
ook eerder (begin september) afgelopen.

Hybriden van H. syriacus

Naast veredeling van H. syriacus worden er ook
hybriden met andere soorten geïntroduceerd.
Deze hebben tot doel de beste eigenschappen van
beide oudersoorten te verenigen in de te ontwikkelen hybriden, bijvoorbeeld grotere bloemen of
bossigere groei. Het is tot op heden nog niet gelukt
om (sub)tropische Hibiscus, veelal met kleurige
gele, oranje of rode bloemen, zoals in bijvoorbeeld
H. rosa-sinensis, te kruisen met H. syriacus.

Eveneens ontstaan uit een kruising tussen
H. paramutabilis met H. syriacus is de in 2012
geïntroduceerde Hibiscus ‘Walhirosmo’ (Hibiskiss
Rose Moon). Deze kruising werd gemaakt door
David Tristram, Walberton Nursery, Arundel,
Verenigd Koninkrijk. Net als de Amerikaanse
hybriden tussen deze ouders is dit ook een bossig
groeiende struik tot circa 3 m hoog wordt bij een
breedte van circa 2 m. De bloemen zijn lilaroze,
enkel tot halfgevuld met brede petaloïden en zeer
groot (tot 18 cm). De bloei valt vroeger dan bij
H. syriacus; van juni tot in augustus.
Evenals bij de Amerikaanse hybriden zijn de
bloemen steriel. De bloemknoppen lijken, met
enige fantasie, op rozenknoppen, wat de inspiratie
vormde voor de gekozen handelsnaam. Overigens
is deze hybride in Duitsland te koop onder de
handelsnaam Big Hibiskiss.

Hybriden van H. paramutabilis met H. syriacus
zijn geïntroduceerd door Hal Bruce, Winterthur
Museum, Delaware, Verenigde Staten. Vooralsnog
gaat het om twee cultivars. H. ‘Lohengrin’ heeft
witte bloemen met een weinig uitstralend rood
oog. De bloemen zijn enkel en tot 12 cm groot.
‘Lohengrin’ lijkt op H. sinosyriacus ‘Ruby Glow’
maar de bloemen komen beter open, zijn witter
en hebben een lichter rode centrale vlek.
Hibiscus ‘Tosca’ bloeit met mauve bloemen met
een weinig uitstralend rood oog. De bloemen zijn
eveneens enkel en circa 12 cm groot.
Beide selecties hebben eigenschappen van
beide oudersoorten, zoals een vroege bloei (van
H. paramutabilis) en een struikachtige groeiwijze
(van H. syriacus). De groeikracht is sterker, de
planten vormen veel blad en de bloemen zijn
groter dan van beide ouders. Beide cultivars zijn
steriel; er wordt dus geen zaad gevormd. De bloeiperiode begint vroeger in het seizoen dan bij

In 2007 introduceerde L. Akkermans van Boomkwekerij Harry Menkehorst uit Hengelo Hibiscus
‘Resi’. De plant is als zaailing ontstaan in de tuin
van Mevrouw Schetters-Krekelberg in Maasbracht.
Pierre Theunissen heeft de plant gevonden en bij
Akkermans ondergebracht. Resi is de voornaam
van mevr. Schetters.
Deze hybride valt op door een min of meer
boomvormige groeiwijze, geërfd van één van de
kruisingsouders: H. paramutabilis. De andere
kruisingsouder was H. syriacus ‘Woodbridge’, waar
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de bloemen van ‘Resi’ meer overeenkomst mee
hebben. De bloemen zijn mauve met een donkerrood hart. Ze zijn enkel en 12-15 cm groot. Ook
bij ‘Resi’ valt de bloei vroeger dan bij H. syriacus.
Tijdens Plantarium 2009 werd ‘Resi’ bekroond
met een Gouden Medaille (zie Dendroflora Nr. 46,
pag. 120).
Alle hier genoemde hybriden zijn voldoende tot
goed winterhard gebleken in Nederland.

Keuringsrapport

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Eurotrials deelnemers in 2010 werd door de Franse
vertegenwoordiging voorgesteld om een internationale keuring van Hibiscus syriacus cultivars
te organiseren. De planten werden in de winter
2012/2013 vermeerderd door Pépinières Minier
en in voorjaar 2014 naar de verschillende
deelnemende landen gestuurd. In Nederland
werden de planten opgeplant op de kwekerij
van M. Verweij & Zn. in Boskoop. Vervolgens
werden de planten gekeurd in 2016, 2017 en 2018.
In 2017 werd een bloeikalender bijgehouden
(zie tabel 1 op pagina 22) In de zomer van 2019
werden de verzamelde beoordelingen door de
keuringscommissie besproken, waarna de beoordeling met waardesterren definitief werd.

H. syriacus ‘America Irene Scott’ (Sugar Tip)
(foto: rh)

H. syriacus ‘Oiseau Bleu’
(foto: hj)

waardester. Een oude cultivar, die minder krachtig
groeit dan de erop gelijkende ‘Jeanne d’Arc’.
‘Admiral Dewey’ bloeit in koelere zomers aan
merkelijk beter.

× tetraploïde zaailing. Deze triploïde plant is
redelijk tot goed winterhard. De bloemkleur is
als die van ‘Flogi’ (Pink Giant).

Beoordelingen

*	
H. syriacus ‘America Irene Scott’
(Sugar Tip)
(Spring Meadow Nurseries, Grand Haven,
Michigan, Verenigde Staten, 2008)
Bladeren: onregelmatig crèmewit tot licht grijsgroen gerand en gevlekt.
Bloemen: zachtroze met een rood hart, halfgevuld
tot gevuld.
De bloemen verschijnen vanaf midzomer tot in
september. In tegenstelling tot de bloemen van
veel andere bontbladige cultivars openen de bloemen van ‘America Irene Scott’ ook in wat donkerder en koelere zomers. Vanwege de fraaie kleur
hebben bloeiende planten een sprankelende uitstraling. Tijdens Plantarium 2009 werd ‘America
Irene Scott’ bekroond met een Gouden Medaille
(zie Dendroflora Nr. 46, pag. 120).

o
H. syriacus ‘Admiral Dewey’
(Verenigde Staten, vóór 1900)
Bloemen: zuiverwit, gevuld, 7-7,5 cm.
In Dendroflora 1997 nog beoordeeld met één

o
H. syriacus ‘Aphrodite’
(U.S. National Arboretum, Washington DC,
Verenigde Staten, 1986)
Bloemen: zachtroze (RHS-CC 68B/C), enkel,
vaak enigszins gerimpeld, hart helderrood, sterk
stralend, 12-13 cm.
Deze Amerikaanse cultivar heeft een zeer breed
opgaande, losse groeiwijze en bijzonder grote
bloemen. Het is een vrijwel steriele hybride van
(‘Suminokura-yae’ × ‘William R. Smith’)

Veel gegevens (o.a. bloemkleuren met RHS-CC
aanduidingen) zijn overgenomen van de zeer
uitgebreide beschrijvingen door H.J. van de Laar
in Dendroflora nr. 34, pag. 43-60.
Dit artikel kan ook worden teruggelezen via
https://edepot.wur.nl/255849.
*** = uitstekend
** = zeer goed
*
= goed
s
= voor speciale doeleinden
o
= kan vervallen
(NB) = niet beoordeeld
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H. syriacus ‘Britreize’ (Kimono)
(foto: rh)

H. syriacus ‘Coelestis’
(foto: rh)

o
H. syriacus ‘Bricutts’ (China Chiffon)
(André Briant Jeunes Plants, Saint Barthélémy
d’Anjou, Frankrijk, 2003)
Bloemen: wit, gevuld, kort stralend rood hart min
of meer verscholen achter de petaloïden, 10 cm.
Ontstaan in Frankrijk als sport in H. syriacus
‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon).
‘Bricutts’ heeft fraai gevormde, op ‘Lady Stanley
’gelijkende lichtgevulde vlakke bloemen en is zeer
lang doorbloeiend. Bij de keuring kwam ‘Lady
Stanley’ iets beter uit de beoordeling, waardoor
‘Bricutts’ met een o werd beoordeeld. Los daarvan
is het zeker geen slechte cultivar.

o
H. syriacus ‘Ardens’
(vóór 1873)
Bloemen: licht paarsblauw (RHS-CC 84B/C),
halfgevuld tot gevuld, hart rood, sterk stralend,
spiraalvormig gedraaid, 8-9 (-10) cm, vroeg.
In de keuring van 1997 werd ‘Ardens’ nog met
één waardester beoordeeld. Dit is momenteel nog
een veel gekweekte gevuldbloemige cultivar. De
bloemen komen in het Nederlandse klimaat goed
open. ‘Ardens’ lijkt veel op ‘Violet Clair Double’.
De kleur is iets minder blauw, de kroonbladen zijn
vlak met een meestal rechtuit (niet spiraalsgewijs
draaiend) stralend hart. Thans verbeterd door
‘Mindouv5’ (French Cabaret Purple) die
twee (**) sterren heeft gekregen.

o
H. syriacus ‘Britreize’ (Kimono)
(André Briant Jeunes Plants, Saint Barthélémy
d’Anjou, Frankrijk, 2013)
Bloemen: wit, lichtroze strepen, heel licht gevuld
met slechts enkele korte petaloïden, 9 cm.
Bij de keuring werden de bloemen als enigszins
“rommelig” ervaren met een wat onbestemde
kleur.

H. syriacus ’Blue Bird’: ‘Oiseau Bleu’
o
H. syriacus ‘Boule de Feu’
(Moerloose, Gent, België, 1846)
Syn.: H. syriacus ’Comte de Flandre(s)’
Bloemen: donker rozerood (RHS-CC 64 A/B),
sterk gevuld, hart donkerrood, vrij klein, 7-8 cm,
laat.
Werd ook in 1997 al niet meer aanbevolen.
Ofschoon het de donkerst rood bloeiende cultivar
is, met een goede winterhardheid, heeft de plant
slechts een vrij korte bloeiperiode. Het blad is zeer
donkergroen, tamelijk grof.

H. syriacus ’Celestial Blue’: ‘Coelestis’
o
H. syriacus ‘Coelestis’
(vóór 1887)
Syn.: H. syriacus ’Celestial Blue’
Bladeren: zeer donkergroen, tamelijk fijn .
Bloemen: lichtblauw, enkel, hart paarsrood,
8-9 cm, vroeg.
Werd ook in 1997 al niet aanbevolen (o) vanwege
de zwakkere groei ten opzichte van ‘Oiseau Bleu’.
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H. syriacus ‘DVPazurri’ (Azurri)
(foto: gf)

H. syriacus ‘Éléonore’
(foto: gf)

H. syriacus ‘Flogi’ (Pink Giant)
(foto: hj)

H. syriacus ‘Floru’ (Russian Violet)
(foto: rh)

Thans zijn ook ‘Oiseau Bleu’ en ‘Marina’ voorbijgestreefd door ‘DVPazurri’. De bloeiperiode van
zowel ‘Coelestis’ als van ‘Oiseau Bleu’ viel tijdens
de keuring in Boskoop tegen: slechts 4 weken,
tegen 7 weken van ‘Marina’ en ‘Minultra’
(Ultramarine) en 8 weken van ‘DVPazurri’
(Azurri).

Heeft net als ‘Helene’ een opvallend langere
bloeitijd (12 weken) dan gemiddeld.

Een brede, dicht vertakte struik met een opgaande
groeiwijze. De bladeren zijn lichtgroen en gelobd.
Kwam zeer goed uit deze keuring en wordt
beschouwd als een verbetering van
‘William R. Smith’.

aparte, donker zachtroze kleur die het best kan
worden beschreven als oudroze tot rozerood.
De bloeitijd begint ongeveer gelijk met de meeste
andere maar houdt langer aan.

o
H. syriacus ‘Duc de Brabant’
(vóór 1872)
Bloemen: donkerrood, goed gevuld, hart
donkerrood, groot, gedraaid, 7-8 cm, zeer laat.
Werd ook in 1997 niet aanbevolen (o), met als
reden dat de plant vaak insterft en destijds in
Nederland vaak niet tot bloei kwam. In 2017
kwam in de bloeikalender van de opplanting in
Boskoop ‘Duc de Brabant’ laat in bloei en bloeide
niet lang door.

*
H. syriacus ‘Collie Mullens’
Bloemen: diep rozerood, sterk gevuld, rood hart
gaat schuil achter grote petaloïden, 9 cm.
Lijkt op ‘Puniceus Plenus’ maar groeit sterker,
heeft langer gepunt blad en iets “rodere” bloemen.
‘Collie Mullens’ bloeit iets later in het seizoen dan
‘Puniceus Plenus’.

** H. syriacus ‘DVPazurri’ (Azurri)
(Johan van Huylenbroeck, ILVO, Melle, België,
2006)
Bloemen: blauw, enkel, met een klein rood hart,
uitstralend in dunne rode lijntjes, 10 cm.
Ontstaan uit complexe kruisingen en terugkruisingen met diploïde H. syriacus. De verkregen plant is
sterk vertakkend. De bloemen zijn steriel en daardoor heeft de plant een iets langere bloeitijd dan
gemiddeld. Bij deze keuring beschouwd als een
betere cultivar dan ‘Oiseau Bleu’ en ‘Marina’. In
de Verenigde Staten in de handel onder de naam
Azurri Blue Satin.

*
H. syriacus ‘Diana’
(U.S. National Arboretum, Washington DC,
Verenigde Staten, 1963)
Bloemen: helderwit, enkel, vaak enigszins gerimpeld, zeer groot 9-10 cm, met op de stijl slechts
enkele petaloïden, bloem staat wijd en vlak open.
In 1997 werd geschreven dat het een cultivar is
met mooie witte bloemen en die destijds nog
slechts sporadisch in Nederland in cultuur was.
Tegenwoordig is de plant algemeen verkrijgbaar.
De bloemen zijn vrijwel steriel.
‘Diana’ ontstond door hybridisatie van een
tetraploïde zaailing (wit met rood hart) en een
geselecteerde diploïde witbloeiende zaailing. Het
blad is matglanzend donkergroen, niet gelobd.
De winterhardheid van deze triploïde plant in
koudere delen van Nederland is twijfelachtig.

*** H. syriacus ‘Éléonore’
(André Rochoux, Beaufort-en-Anjou,
Frankrijk, 2005)
Bloemen: wit, enkel (soms een enkele petaloid
in het hart), groot, 7-8 cm, staan niet wijd open.
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s	
H. syriacus ‘Gandini Santiago’
(Purple Pillar)
(Francesco Gandini, Guidizollo, Italië, 2011)
Bloemen: roze, groot rood hart, licht gevuld
tot halfgevuld .
Meest onderscheidende eigenschap van deze
cultivar is de zeer slanke, vrijwel zuilvormige
groeiwijze. In de keuring bloeide de plant lang
door maar nooit met veel bloemen tegelijk open.
Tijdens Plantarium 2012 werd ‘Gandini Santiago’
bekroond met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 49, pag. 113).

*
H. syriacus ‘Flogi’ (Pink Giant)
(Pépinières Minier, Beaufort en Anjou,
Frankrijk, 1970)
Bloemen: roze, enkel, rood hart, stralend, 9 cm
Werd in 1997 aanbevolen (beoordeling twee
waardesterren) vanwege de goede groeikracht
maar in deze keuring viel de kleur van de bloemen
wat tegen ten opzichte van ‘Woodbridge’. Daarom
nu een beoordeling met één waardester.
o
H. syriacus ‘Floru’ (Russian Violet)
(Pépinières Minier, Beaufort en Anjou,
Frankrijk, vóór 1970)
Bloemen: mauve/ donker lilaroze, enkel,
frisse kleur, 9 cm.
‘Floru’ heeft fraaie, enkele bloemen met een mooie
kleur. Werd in 1997 aanbevolen (beoordeling **)
maar de bloeitijd ten opzichte van andere cultivars
in de keuring van 2016-2019 was vrij kort. Wordt
in de Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam Violet Satin.

o
H. syriacus ‘Hamabo’
(Japan, vóór 1935)
Bloemen: zeer lichtroze tot wit, enkel, vaak met
purperroze vlekken nabij de top van de kroon
bladen (vooral aan de achterzijde), hart donkerrood, zeer groot, sterk stralend, 9-10 cm.
Werd in de keuring van 1997 beoordeeld met
twee waardesterren en beschreven als een bossige,
tamelijk lage plant met een rijke bloei. Als nadeel
is echter gebleken dat de bloemen bij donker weer
tamelijk snel sluiten. ‘Melrose’ kwam in de keuring
van 2016-2019 als verbetering naar voren.

*
H. syriacus ‘Freedom’
(Shadow Nursery, Winchester, Tennessee,
Verenigde Staten, vóór 1997)
Bloemen: donker zachtroze, halfgevuld, 9 cm.
‘Freedom’ heeft in het sortiment H. syriacus een
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ta b e l 1

bl oe ika lender h. syriacu s - b o sko op, 2 0 1 7

															
							
week

							
week

cultivar

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

cultivar

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Admiral Dewey

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

1

0

0

0

Minrosa (Rosalbane)

0

0

0

0

1

1

3

3

3

1

0

0

0

0

0

America Irene Scott (Sugar Tip)

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

2

0

0

Minspot (Pinky Spot)

0

0

0

0

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

Aphrodite

0

0

0

0

1

0

1

2

3

2

2

3

1

1

2

Minultra (Ultramarine)

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

2

1

0

0

0

Ardens

0

0

0

0

2

3

3

3

3

3

3

2

1

0

1

Notwood3 (Blue Chiffon)

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

1

0

0

0

Boule de Feu

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

1

0

0

0

Notwoodone (Lavender Chiffon)

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

Bricutts (China Chiffon)

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

Notwoodtwo (White Chiffon)

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Britreize (Kimono)

0

0

1

1

3

3

2

3

3

3

3

3

0

1

0

Oiseau Bleu

0

0

0

0

0

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

Coelestis

0

0

0

0

3

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Puniceus Plenus

0

0

0

0

3

3

3

3

3

2

2

1

0

0

0

Collie Mullens

0

0

0

0

1

3

3

3

3

2

1

1

0

0

0

Red Heart

0

0

0

0

0

3

2

3

3

1

0

0

0

0

0

Diana

0

0

0

1

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

1

Rubis

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

1

1

0

0

Duc de Brabant

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

1

0

0

0

Sanchonyo (Purple Ruffles)

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

1

0

1

0

DVPazurri (Azurri)

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

2

2

0

0

Speciosus

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

Éléonore

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

0

Stadt Erlenbach

0

0

0

1

0

3

3

3

3

3

3

3

1

0

0

Flogi (Pink Giant)

0

0

0

0

3

1

3

2

3

3

3

2

2

1

1

Vinorosso

0

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

2

1

0

0

Floru (Russian Violet)

0

0

0

1

0

1

3

3

3

2

1

1

0

0

0

Waltraud

0

0

0

0

1

1

3

3

3

2

2

1

0

0

0

Freedom

0

0

0

0

2

3

3

3

3

3

3

2

2

1

2

William R. Smith

0

0

0

0

2

3

3

3

3

2

1

2

0

0

0

Gandini Santiago (Purple Pillar)

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

Woodbridge

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

Hamabo

0

0

0

1

2

3

2

3

3

3

3

2

1

0

0

Helene

0

0

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

0

							
w eek

Jeanne d’Arc

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

0

0

1

H. syriacus ×H. paramutabilis hybriden 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Jwnwood4 (Pink Chiffon)

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

Lohengrin

1

2

3

3

3

3

2

2

1

1

1

0

0

0

0

Kakapo

0

0

0

0

0

0

1

1

3

3

3

3

3

2

1

Rési

0

0

1

1

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Lady Stanley

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

Tosca

0

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1

0

0

0

Lenny

0

0

0

2

2

1

2

3

3

2

1

0

0

0

0

Leopoldii

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

2

2

0

0

Maike

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

1

1

0 = geen bloei

Marina

0

0

0

0

3

3

3

3

3

2

1

0

0

0

0

1 = 1 of 2 geopende bloemen per plant

Mathilde

0

0

0

0

2

3

2

3

3

2

2

3

1

0

0

2 = 3, 4 of 5 geopende bloemen per plant

Mauve Queen

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

1

0

0

0

3 = meer dan 5 geopende bloemen per plant

Meehanii

0

0

0

1

1

3

2

3

3

2

1

0

0

0

0

Melrose

0

0

0

0

2

3

3

2

3

3

3

3

1

0

0

Melwhite

0

0

0

0

3

3

3

3

3

2

1

0

0

0

0

Mindoub1 (French Cabaret Pastel)

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

1

3

Mindour1 (French Cabaret Red)

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

Mindouv5 (French Cabaret Purple)

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

1

1

0

Mineru (Eruption)

0

0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

Minfren (French Point)

0

0

1

0

0

2

3

3

3

3

3

3

1

1

0

Mingravi4 (B’Twist Lavender)

0

0

0

0

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

1

Minomb (Sup’Heart)

0

0

0

1

2

3

2

3

3

3

3

2

0

0

0

Minpast (Pastelrose)

0

0

0

1

3

3

3

3

3

1

0

0

0

0

0
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H. syriacus ‘Helene’
(foto: rh)

H. syriacus ‘Jwnwood4’
(Pink Chiffon) (foto: rh)

*
H. syriacus ‘Helene’
(U.S. National Arboretum, Washington DC,
Verenigde Staten, 1980)
Bloemen: wit met iets purperroze schakeringen,
enkel tot iets gevuld, hart purperrood (RHS-CC
59A), zeer groot, kort stralend, 11-12 cm; knoppen wit en donkerrood gevlekt (RHS-CC 61A).
In 1997 in Dendroflora beschreven als een krachtig groeiende, mooie en rijkbloeiende cultivar met
zeer grote bloemen. ‘Helene’ is ontstaan als een
hybride van (‘Sokoben-yae’ × ‘William R. Smith’)
× tetraploïde zaailing. Deze fraaie plant is triploïd,
de bloemen zijn steriel en bloeien lang, circa
12 weken. Het is gebleken dat met redelijke tot
strenge vorst aan jonge planten schade kan ontstaan, vooral als deze in het najaar lang zijn doorgegroeid. Werd in 1995 na veldkeuring bekroond
met een Getuigschrift van Verdienste (zie Dendroflora Nr. 32, pag. 120). Kan worden beschouwd als
een verbetering van ‘Red Heart’.

H. syriacus ‘Lady Stanley’
(foto: gf)

*** H. syriacus ‘Jwnwood4’ (Pink Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme, Verenigd
Koninkrijk, 2012)
Bloemen: zachtroze, halfgevuld, rood hart,
tot 10 cm.
Heeft, in tegenstelling tot de meeste andere
cultivars van H. syriacus, gebogen takken. Hierdoor heeft de plant een sierlijker uitstraling. Het
blad is donkergroen, fijn en diep ingesneden. Rijkbloeiend en in een fraaie kleur. Tijdens Plantarium
2012 werd ‘Jwnwood4’ bekroond met een Zilveren
Medaille (zie Dendroflora Nr. 49, pag. 114).
o
H. syriacus ‘Kakapo’
Syn.: H. syriacus ’Nolwenn’
Bloemen: donkerroze, laat, 6 cm.
Een selectie met een zeer aparte, herkenbare
bloemvorm. De bloei begint laat in het seizoen
maar houdt lang aan.
** H. syriacus ‘Lady Stanley’
(Barron’s Nurseries, Elvaston, Derby,
Verenigd Koninkrijk, vóór 1861)
Syn.: H. syriacus ’Elegantissimus’
H. syriacus ‘Salima’
Bloemen: wit met roze nuance, halfgevuld tot
gevuld, aan de top van de kroonbladen met roze
schakeringen, hart donkerrood, groot, sterk
stralend, 8-9 cm, laat, knoppen rood.
Werd in 1997 beoordeeld met één waardester.
De tekst uit 1997 staat nog steeds: “deze zeer
oude cultivar bloeit rijk (én lang) en de bloemen
komen goed open in het Nederlandse klimaat.

o
H. syriacus ‘Jeanne d’Arc’
(Frankrijk, 1867)
Syn.: H. syriacus ’Albus Plenus’
H. syriacus ’Luteus Plenus’
H. syriacus ’Ranunculiflorus Plenus’
Bloemen: roomwit, half gevuld tot gevuld,
6-7 cm, laat, bloemknoppen geelwit.
Werd in 1997 niet aanbevolen (o). ‘Admiral
Dewey’ – eveneens niet bekroond – is vrijwel
gelijk aan ‘Jeanne d’Arc’ en bloeit in Nederland
beter, hoewel deze minder krachtig groeit.
De bloemen komen wat propperig over.
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H. syriacus ‘Lady Stanley’
(foto: gf)
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De kleurindruk van deze cultivar (op enige
afstand) is zeer lichtroze ten opzichte van de
erop gelijkende ‘Speciosus’ met nagenoeg witte
bloemen”.
Deze cultivar geeft een mooie algemene indruk
en heeft een gezonde uitstraling.
o
H. syriacus ‘Lenny’
(L. Houseman, Maidstone, Verenigd Koninkrijk,
1983)
Bloemen: lichtmauve, enkel, groot, zeer vroeg.
o
H. syriacus ‘Leopoldii’
(vóór 1920)
Bloemen: wit met roze schakeringen en rozerode
vlekken aan de top van de kroonbladen (ook
aan de achterzijde), halfgevuld tot gevuld, hart
donkerrood, groot, sterk stralend, 8-9 cm, laat.
Wordt, evenals in 1997, niet aanbevolen door
de grote overeenkomst met ‘Lady Stanley’.

H. syriacus ‘Meehanii’
(foto: rh)

mee waren opgedaan in de keuring en in de praktijk. Deze cultivar is ontstaan als zaailing, die werd
geselecteerd vanwege de aanmerkelijk betere groei
dan van de er op gelijkende ‘Hamabo’. Al spoedig
wordt de plant duidelijk hoger. Het donkere hart
is minder groot dan dat van ‘Hamabo’. Werd in
1995 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 32,
pag. 121). Bij de keuring 2016-2019 werd ‘Melrose’
hoger gewaardeerd. In de Verenigde Staten wordt
‘Mathilde’ verhandeld onder de handelsnaam
Blush Satin.

o
H. syriacus ‘Maike’
(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 2011)
Bloemen: violetroze, enkel tot licht gevuld met
korte petaloïden, groot rood hart, groot, 10 cm.
*
H. syriacus ‘Marina’
(M. Verweij & Zonen, Boskoop, 1995)
Bloemen: violetblauw (RHS-CC 91A), enkel, hart
donkerrood (RHS-CC 71A), groot, sterk uitstralend, (9-)10-11 cm, knoppen zeer donkerblauw.
De bloemkleur van deze cultivar is nagenoeg gelijk
aan die van ‘Oiseau Bleu’, soms lijkt de kleur zelfs
blauwer. De bloei van ‘Marina’ begint ruim een
week eerder dan ‘Oiseau Bleu’. ‘Marina’ werd als
zaailing geselecteerd vanwege de goede groei ten
opzichte van ‘Oiseau Bleu’. Werd in 1995 na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 32, pag. 120).

*
H. syriacus ‘Mauve Queen’
(Notcutts Nurseries, Woodbridge,
Verenigd Koninkrijk, 1933)
Bloemen: lilapaars (mauvekleurig roze), enkel,
hart donkerrood, 9-10 cm, vroeg.
Werd in 1997 niet aanbevolen (o) maar kwam in
de warme zomers van 2016-2019 toch weer goed
naar voren. Veel hier op gelijkend is ‘Pink Flirt’.
s
H. syriacus ‘Meehanii’
(Frankrijk, vóór 1867)
Bladeren: lichtgroen met brede, roomwitte tot
witgele rand, vrij grof.
Bloemen: lilapaars (RHS-CC 76A), enkel, hart
donkerrood (RHS-CC 61B), stralend, 9-10(-11)
cm.
‘Meehanii’ is een zeer oude bontbladige cultivar.
Het is een lage, breed-opgaande, enigszins onregelmatige struik. De groei is zwak. Werd in 1997
ook beoordeeld met een (s).

o
H. syriacus ‘Mathilde’
(M. Verweij & Zonen, Boskoop, 1995)
Bloemen: zeer lichtroze (RHS-CC 69 B/C) enkel,
met rode vlekken nabij de top van de kroonbladen, hart donkerrood (RHS-CC 59B), stralend,
11-12 cm.
Bij de keuring in 1997 werd ‘Mathilde’ nog niet
beoordeeld omdat er nog te weinig ervaringen

H. syriacus ‘Mindouv5’ (French Cabaret Purple)
(foto: rh)
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H. syriacus ‘Mindoub1’ (French
Cabaret Pastel) (foto: rh)

H. syriacus ‘Mineru’ (Eruption)
(foto: gf)

*
H. syriacus ‘Melrose’
(ILVO, Melle, België, vóór 1992)
Bloemen: wit tot zeer lichtroze, enkel,
hart donkerrood, groot, 9 cm.
‘Melrose’ groeit uit tot een mooie struikvorm
en heeft frisgroen blad en fris roze gekleurde
bloemen. Hier beschouwd als een verbetering
van ‘Hamabo’.

H. syriacus ‘Mingravi4’
(B’Twist Lavender) (foto: rh)

Deze cultivar heeft een lange bloeitijd als gevolg
van de volledig steriele bloemen.
**	
H. syriacus ‘Mindouv5’
(French Cabaret Purple)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2014)
Bloemen: violet, sterk gevuld, 7 cm.
Gezonde en groeikrachtige plant. De sterk gevulde
bloem geeft een ietwat verfrommelde indruk.

o
H. syriacus ‘Melwhite’
(ILVO, Melle, België, vóór 1992)
Bloemen: zuiverwit, groot, 9 cm.
Bloeiperiode gemiddeld lang. Werd met een o
beoordeeld omdat ‘Éléonore’ (***) beter vertakt
en beter groeit.

*** H. syriacus ‘Mineru’ (Eruption)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2006)
Bloemen: donker mauve, licht gevuld met
kleine petaloïden, hart rood, groot, 10 cm.
‘Mineru’ had een zeer lange bloeitijd (twaalf
weken) in de keuringsperiode. Bladeren met een
breed, golvende bladrand. Wordt in de Verenigde
Staten verhandeld onder de handelsnaam Tahiti.

o	
H. syriacus ‘Mindoub1’
(French Cabaret Pastel)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2014)
Bloemen: lichtroze, donkerder roze gevlekt,
sterk gevuld, 5-6 cm.
De sterk gevulde bloem geeft een nogal ver
frommelde indruk maar de bloeitijd houdt
lang aan.

*
H. syriacus ‘Minfren’ (French Point)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2009)
Bloemen: wit, rood hart, licht gevuld met korte
en smalle petaloïden, groot, 10-11 cm.
De bloem lijkt veel op ‘Minspot’ (Pinky Spot),
maar heeft in tegenstelling tot deze cultivar geen
roze vlekken op de kroonbladen. Wordt in de
Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam Bali.

*	
H. syriacus ‘Mindour1’
(French Cabaret Red)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2012)
Bloemen: donker lilarood, sterk gevuld, 6 cm.
Een opgaande struik met donkergroen blad met
lange spitse lobben.
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H. syriacus ‘Minomb’ (Sup’Heart)
(foto: gf)

H. syriacus ‘Minspot’ (Pinky Spot)
(foto: rh)

H. syriacus ‘Minultra’
(Ultramarine) (foto: rh)

** H. syriacus ‘Minspot’ (Pinky Spot)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2009)
Bloemen: wit met roze vlekken, rood hart,
met enkele petaloïden, 10 cm.
Mooie kleurcombinatie van open bloemen en
bloemknoppen. In de keuring bloeide ‘Minspot’
zeer lang door. In de Verenigde Staten verhandeld
onder de handelsnaam Fiji.

**	
H. syriacus ‘Mingravi4’
(B’Twist Lavender)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2016)
Bloemen: licht lilaroze/mauve, licht gevuld met
korte petaloïden, hart rood, sterk stralend, 9 cm.
In de keuring in Boskoop positief beoordeeld om
de frisse kleur en de goede groei.
** H. syriacus ‘Minomb’ (Sup’Heart)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2012)
Bloemen: wit, enkel, rood hart, laat,
groot 10 (-11) cm.
Bloemen groot met iets golvende, gefranjerde
kroonbladen. Het rode hart is vrij klein en kort
stralend. Het blad is spits en heeft een lichte glans.

o
H. syriacus ‘Minultra’ (Ultramarine)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2007)
Bloemen: blauw, enkel, 8 (- 10) cm.
Bloem met dezelfde kleur als ‘Coelestis’ maar
de plant is groeikrachtiger en heeft een langere
bloeitijd (7 weken). Verbeterd door ‘DVPazurri’
(Azurri) en ‘Marina’.

o
H. syriacus ‘Minpast’ (Pastelrose)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2004)
Bloemen: lilaroze, enkel, rood hart, 7-8 cm.

H. syriacus ’Nolwenn’: ‘Kakapo’
*
H. syriacus ‘Notwood3’ (Blue Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme,
Verenigd Koninkrijk, 2007)
Bloemen: helderblauw, halfgevuld, paarsrode vlek
in het hart, 10-12 cm.
Tijdens Plantarium 2007 werd ‘Notwood3’
bekroond met een Bronzen Medaille (zie Dendroflora Nr. 44, pag. 136). Werd op de markt gebracht
door John Woods Nurseries (voorheen Notcutts
Nurseries), Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.

*
H. syriacus ‘Minrosa’ (Rosalbane)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 1994)
Bloemen: helderroze, gegolfd, met enkele
smalle petaloïden.
De groeiwijze is gedrongen. Het groene blad
is klein en fijn ingesneden. Wordt in de
Verenigde Staten verhandeld onder de handelsnaam Rose Satin.
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H. syriacus ‘Notwood3’
(Blue Chiffon) (foto: rh)

H. syriacus ‘Oiseau Bleu’
(foto: hj)

H. syriacus ‘Notwoodtwo’
(White Chiffon) (foto: rh)

***	
H. syriacus ‘Notwoodone’
(Lavender Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme,
Verenigd Koninkrijk, 1997)
Bloemen: violetroze, halfgevuld , schotelvormig,
hart groot, stralend, 11-12 cm.
De plant heeft een lange, uitbundige bloeiperiode,
is goed schonend doordat de uitgebloeide bloemen snel van de plant vallen en vruchten worden
niet gevormd. Tijdens Plantarium 1997 werd
‘Notwoodone’ bekroond met een Gouden
Medaille (zie Dendroflora Nr. 34, pag. 124).
Werd op de markt gebracht door Notcutts
Nurseries, Woodbridge, Verenigd Koninkrijk.

Bloemen: licht violetblauw (RHS-CC 92B/C),
enkel, hart paarsrood, groot, stralend, 11-12 cm,
zeer vroeg.
De plant is ooit beschouwd als een verbetering
van de oude ‘Coelestis’ en is nog steeds één van de
bekendste cultivars van H. syriacus. Werd in 1977
nog beoordeeld met *** maar een nadeel is dat de
bloemen bij donker en slecht weer eerder sluiten
dan de bloemen van bijvoorbeeld ‘Woodbridge’.
Ook viel de bloeiperiode van ‘Oiseau Bleu’ (en
ook van ‘Coelestis’) tijdens de keuring in Boskoop
tegen: slechts 4 weken, tegen 7 weken van ‘Marina’
en ‘Minultra’ (Ultramarine) en 8 weken van
‘DVPazurri’ (Azurri).

**	
H. syriacus ‘Notwoodtwo’
(White Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme,
Verenigd Koninkrijk, 1997)
Bloemen: zuiverwit, halfgevuld, schotelvormig,
10-11 cm.
De plant bloeit lang door, de groeiwijze is opgaand
en goed vertakkend. Het blad is tamelijk smal.
Tijdens Plantarium 2007 werd ‘Notwoodtwo’
bekroond met een Bronzen Medaille (zie Dendroflora Nr. 34, pag. 124). Werd op de markt gebracht
door Notcutts Nurseries, Woodbridge, Verenigd
Koninkrijk.

o
H. syriacus ‘Puniceus Plenus’
(vóór 1939)
Syn.: H. syriacus ’Ruber Semiplenus’
Bloemen: donker rozerood, halfgevuld tot gevuld,
hart tamelijk klein, donkerrood, enigszins spiraalvormig gedraaid, 9-10 cm, laat.
In 1997 nog beoordeeld met één waardester:
“Deze cultivar wordt wel beschouwd als de
gevuldbloemige ‘Rubis’. De bloemen komen in het
Nederlandse klimaat goed open.” Tijdens de keuringen van 2016-2019 werd geconcludeerd dat de
bloemen wat “propperig’ zijn dat de plant relatief
kort bloeit (8 weken).

o
H. syriacus ‘Oiseau Bleu’
(Croux Fils, Chatenay-Malabry, Frankrijk,
vóór 1958)
Syn.: H. syriacus ’Blue Bird’

o
H. syriacus ‘Red Heart’
(Gulf Stream Nursery, Inc., Wachapreague,
Virginia, Verenigde Staten, vóór 1973)
Bloemen: zuiverwit, enkel, hart helderrood,
hart zwak stralend, tamelijk klein, 10-11 cm,
vroeg.

30

H. syriacus ‘Notwoodone’
(Lavender Chiffon) (foto: rh)
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H. syriacus ‘Sanchonyo’ (Purple Ruffles)
(foto: rh)

H. syriacus ‘Speciosus’
(foto: gf)

H. syriacus ‘Stadt Erlenbach’
(foto: rh)

H. syriacus ‘Woodbridge’
(foto: gf)

De bloemen sluiten vrij snel, de plant heeft een
zwakke groei en had in de opplant in Boskoop
in 2017 een korte bloeitijd (5 weken).

In 1997 nog beoordeeld met een waardester
maar heeft inmiddels zich uitstekend staande te
kunnen houden tussen de nieuwe(re) cultivars.
Soms wordt deze zeer oude cultivar beschouwd als
de gevuldbloemige ‘Monstrosus’. De plant groeit
goed, bloeit rijk en de bloemen komen goed open
in het Nederlandse klimaat.

grote, gedraaide petaloïden, 8 cm.
Bloem met een zeer onregelmatige opbouw
door de grote gedraaide petaloïden.

bloem” heen kijkt. Sommigen vinden dit storend,
maar de fraaie bloemkleur en langdurige, uitbundige bloei maken veel goed. De plant wordt al
jaren beschouwd als een verbeterde ‘Rubis’, maar
deze laatste groeit wel lager en bossiger, terwijl de
kleur iets minder “rood” is.

H. syriacus ’Reverend W. Smith’:
‘William R. Smith’
o
H. syriacus ‘Rubis’
(K.O. Froebel, Zürich, Zwitserland, 1899)
Syn.: H. syriacus ’Rubin’
Bloemen: licht purperrood (RHS-CC 72 C/D),
enkel, hart donkerrood, stralend, 9-10 cm, zeer laat.
Werd in 1997 ook niet aanbevolen (o): bloemkleur
iets donkerder, maar minder “rood” dan die van
‘Woodbridge’. Groei iets korter (bossiger). Nadeel
is dat de bloemen vrij snel sluiten.
*
H. syriacus ‘Sanchonyo’ (Purple Ruffles)
(Zuid-Korea, vóór 1997)
Bloemen: warm paarsroze, halfgevuld met grote
gedraaide petaloïden, tot 8 cm.
Vrij strak opgaand groeiend en goed vertakkende
struik. Mooie paarse bloemkleur. Tijdens Plantarium 2003 werd ‘Sanchonyo’ bekroond met een
Bronzen Medaille (zie Dendroflora Nr. 40, pag.
153).

o
H. syriacus ‘Stadt Erlenbach’
(Mario Arndt, Erlenbach, Duitsland, 1991)
Bloemen: helder paarsroze, gevuld, 9 cm.
Opvallende bloem, in knop donkerpaars, tot
petaloïden vergroeide meeldraden vormen een
“propje” in het hart van de bloem. Deze hebben
dezelfde kleur als de kroonbladen. Werd in 2001
na veldkeuring bekroond met een Getuigschrift
van Aanbeveling (zie Dendroflora Nr. 38 , pag.
127). In de keuring overtroffen door ‘Mindouv5’
(French Cabaret Purple).
o
H. syriacus ‘Vinorosso’
(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln,
Oostenrijk, 2007)
Bloemen: violetrood, enkel, groot wijnrood hart,
groot, 9 cm, laat.
De bloemen hebben een frisse kleur maar verder
voegt deze cultivar niet veel toe aan het bestaande
sortiment.

** H. syriacus ‘Speciosus’
(vóór 1867)
Syn.: H. syriacus ‘La Veuve’
Bloemen: zuiver wit (soms iets roze genuanceerd),
halfgevuld tot gevuld, hart groot, donkerrood,
stralend, 7-8 cm, laat.

o
H. syriacus ‘Waltraud’
(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln,
Oostenrijk, 1994)
Bloemen: paarsrood, (half-)gevuld,
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o
H. syriacus ‘William R. Smith’
(Verenigde Staten, 1916)
Syn.: H. syriacus ‘Reverend W. Smith’
Bloemen: roomwit, enkel, later zuiverwit,
9-10 (-11) cm, vroeg.
In 1997 nog met drie waardesterren beoordeeld.
Deze bijzonder rijkbloeiende cultivar met grote
witte bloemen werd als een verbetering van de
zeer oude ‘Totus Albus’ beschouwd. De plant
groeit aanmerkelijk beter dan deze laatste. Deze
oude cultivar is thans voorbijgestreefd door de
nieuwere ‘Éléonore’, die werd beoordeeld met
drie sterren.

Niet gekeurde cultivars

Veel cultivars konden niet worden opgeplant in
de keuring. Van een aantal planten is onbekend
of ze nog wel worden gekweekt, andere cultivars
konden niet op tijd worden verzameld om nog te
vermeerderen voor de keuring. In Korea is H. syriacus bijzonder populair. Er zijn veel cultivars die
alleen daar worden gekweekt en in de lage landen
dus totaal onbekend zijn. In Dendroflora Nr. 34
(pag. 56) wordt hiernaar verwezen. Voor de volledigheid van dit artikel worden deze cultivars wel
genoemd, voor zover mogelijk met een beknopte
beschrijving. In veel gevallen is er over deze cultivars maar weinig te vinden over herkomst, ouders,
eigenschappen en introductie.

*** H. syriacus ‘Woodbridge’
(Notcutts Nurseries, Woodbridge,
Verenigd Koninkrijk, 1928)
Bloemen: rozerood (RHS-CC 63A/B), enkel,
hart donkerrood, stralend, 11-12 cm, zeer vroeg.
In 1997 werd de algemeen bekende ‘Woodbridge’
ook met drie waardesterren beoordeeld en
beschreven als de wellicht meest gekweekte
en aangeplante Hibiscus. En ook nu behoort
‘Woodbridge’ zonder twijfel nog tot de meest
gekweekte cultivars. Ten opzichte van een aantal
andere enkelbloemige cultivars blijven de grote
bloemen bij slecht en donker weer redelijk goed
open. Een nadeel is dat de kroonbladen soms niet
overlappen, zodat men dan als het ware “door de

H. syriacus ‘AartDevil1’ (Red Devil)
(Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch, 2017)
Valt op door een compacte groeiwijze. De verwachting is dat de plant niet veel hoger dan circa
1,5 m zal worden. De bladeren zijn donkergroen.
De bloemen zijn warm rozerood met een rood
centrum. De bloemkleur is “roder” dan bij
‘Woodbridge’. Werd gevonden als zaailing in
een partij H. syriacus die als onderstam gebruikt
zouden worden.
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H. syriacus ‘Aarticus’ (Summer Ruffle)
(Steven J. Bruin, Grand Rapids, Michigan,
Verenigde Staten, 2015)
Bontbladige cultivar waarvan de bladeren zeer
brede crèmewitte randen hebben. Bloemen lilapaars, gevuld, de basis van ieder kroonblad is donkerrood. Er zijn 20-30 tot petaloïden vergroeide
meeldraden aanwezig. ‘Aarticus’ werd in 2003
gevonden als mutant in ‘Ardens’. In de Verenigde
Staten is deze cultivar onder de handelsnaam
Summer Ruffle op de markt.

H. syriacus ‘Bicolor’
(Verenigde Staten, vóór 1958)
Bloemen wit met licht purperroze, halfgevuld,
6-7 cm.
H. syriacus ‘Blushing Bride’
(Verenigde Staten, vóór 1991)
(Half-)gevulde bloemen, helderroze tot bijna wit,
hart donkerrood.
H. syriacus ‘Bredon Springs’
(R. Sidwell, Verenigd Koninkrijk, vóór 1989)
Bloemen purperrood, enkel

H. syriacus ‘Antong Two’ (Lil’ Kim)
(Kyung-Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2007)
Bloemen wit met rood oog, opvallend klein.
Compacter groeiend en lager blijvend dan andere
cultivars. Zou – volgens de literatuur – een uiteindelijke hoogte van circa 1,5 m bereiken. In de
Verenigde Staten Op de markt gebracht door
Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan.

H. syriacus ‘Carina’
(Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio,
Verenigde Staten, vóór 1994)
Verdere gegevens ontbreken.
H. syriacus ‘Carneus Plenus’
(vóór 1937)
Bloemen rozewit met roze schakeringen,
hart donkerrood, gevuld, 8-9 cm.

H. syriacus ‘Amplissimus’
Syn.: H. syriacus ‘Anemoniflora’
H. syriacus ‘Paeoniflorus’
Gevulde (-halfgevulde) bloemen, licht violetpaars met een rood hart, meer blauw getint bij
uitbloeien. De kloon die in Nederland in cultuur
was had lichter gekleurde bloemen dan de kloon
in de Verenigde Staten, waar de bloemen diep
purperrood zouden zijn. Het is onduidelijk welke
soortecht is. Werd tijdens de Hibiscus-keuringen
in 1956 en in 1997 met een “0” beoordeeld en is
waarschijnlijk niet meer in cultuur. Oorspronkelijk (1861) werd ‘Amplissimus’ door Gagnepain
beschreven als H. syriacus var. amplissimus.

H. syriacus ‘Carpa’ (Showtime)
(Paul Van Der Kroft, Strathroy, California,
Verenigde Staten, 2012)
Bloemen lila, halfgevuld, blad groen met
onregelmatige witte rand.
H. syriacus ‘Christine Hawkes’
(vóór 1995)
Bloemen wit, hart donkerrood, zeer groot (12 cm).
H. syriacus ‘Coeruleus Plenus’
(vóór 1920)
Bloemen licht blauwpaars, hart helderrood,
gevuld, 8-9 cm.

H. syriacus ‘B1Pink’ (Eternal Flower Pink)
(Antoine Bultinck, Aalter, België, 2020)
Bloemen lilaroze, groot met groot rood hart. De
bloei heeft veel kenmerken van H. syriacus, hoewel
verondersteld wordt dat het een hybride tussen
H. syriacus en H. moscheutos zou zijn. Wordt in
2020 of 2021 op de markt geïntroduceerd.

H. syriacus ‘Antong Two’ (Lil’ Kim)
(foto: rh)

34

H. syriacus ‘Comte de Hainaut’
(1872)
Syn.: H. syriacus ‘Comte de Haimont’
Bloemen wit met roze schakeringen, hart donkerrood, gevuld, 7-8 cm, bloemknoppen dik en rond.

H. syriacus ‘Banner’
(Verenigde Staten, vóór 1958)
Bloemen wit, hart helderrood, halfgevuld tot
gevuld, 5-6 cm.
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H. syriacus ‘Cyclame’
(Praskac Pflanzenland GmbH, Tulln,
Oostenrijk, 1993)
Bloemen enkelvoudig, diep lilaroze met een
iets uitstralend rood hart.

Tijdens GrootGroenPlus 2015 werd ‘Gandini
van Aart’ bekroond met een Zilveren Medaille
(zie Dendroflora Nr. 51, pag. 116).

Hibiscus ‘Tosca’
(foto: rh)

H. syriacus ‘Grewa’ (White Angel)
(Verenigde Staten, vóór 2012)
Bloemen egaal wit, enkel. De bloemen zouden
relatief groot zijn voor een cultivar van
H. syriacus.

H. syriacus ‘Dorothy Crane’
(Notcutts Nurseries, Woodbridge,
Verenigd Koninkrijk, vóór 1935)
Bloemen wit tot zeer lichtroze, groot, hart
karmozijnrood.

H. syriacus ‘Heidi’
(H. Billington, Glen Eden, Nieuw Zeeland,
vóór 1995)
Bloemen lilablauw, hart donkerrood, halfgevuld.

H. syriacus ‘DS01BS’ (Blueberry Smoothie)
(Don Odom Shadow, McMinville, Oregon,
Verenigde Staten, 2013)
Bloemen blauwpaars, sterk gevuld. Op de markt
gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill,
Oregon, Verenigde Staten.

H. syriacus ‘Hinomaru’
(Japan, vóór 1979)
Bloemen wit met roze schakeringen,
hart donkerrood.

H. syriacus ‘DS03RS’ (Raspberry Smoothie)
(Don Odom Shadow, McMinville, Oregon,
Verenigde Staten, 2014)
Bloemen lilaroze, sterk gevuld. Op de markt
gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill,
Oregon, Verenigde Staten.

H. syriacus ‘ILVO347’ (Orchid Satin)
(Johan van Huylenbroeck, ILVO, Melle,
België, 2015)
Bloemen witroze, enkel, met groot rood hart.
De bloemen zijn steriel. In de Verenigde Staten
verhandeld onder de handelsnaam Orchid Satin.

H. syriacus ‘DS04PS’ (Peppermint Smoothie)
(Don Odom Shadow, McMinville, Oregon,
Verenigde Staten, 2014)
Bloemen rozewit, sterk gevuld. Op de markt
gebracht door Greenleaf Nursery, Park Hill,
Oregon, Verenigde Staten.

H. syriacus ‘ILVOPS’ (Purple Satin)
(Johan van Huylenbroeck, ILVO, Melle,
België, 2015)
Bloemen dieppurper, enkel met groot rood hart.
De bloemen zijn steriel. In de Verenigde Staten
verhandeld onder de handelsnaam Purple Satin.

H. syriacus ‘Flying Flag’
(vóór 1995)
Bloemen wit tot zeer lichtroze, hart donkerrood,
groot en wijd openstaand.

H. syriacus ‘Jodi’
(David Smith, Powell, Ohio, Verenigde Staten,
2006)
Bloemen wit, enkel, blad driekleurig bont: donkergroen, lichtgroen en geel. De bloemen zijn steriel.

H. syriacus ‘Gandini van Aart’ (White Pillar)
(Francesco Gandini, Guidizollo, Italië, 2014)
De enkelvoudige bloemen zijn circa 10 cm groot
en zuiverwit. De basis van ieder kroonblad is licht
groenwit aangelopen. Net als ‘Gandini Santiago’
(Purple Pillar) heeft ook ‘Gandini van Aart’
(White Pillar) een vrijwel zuilvormige groeiwijze.

H. syriacus ‘Lucy’
(vóór 1993)
Gevulde bloemen, donkerroze met een rood hart.
H. syriacus ‘Madonna’
Bloemen wit met roze vlek, korte en smalle
petaloïden, 10-11 cm. Gezonde selectie met wijd
openstaande bloem.
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H. syriacus ‘Minerva’
(U.S. National Arboretum, Washington DC,
Verenigde Staten, 1986)
Bloemen licht mauvepaars (RHS-CC 84B/C),
enkel, enigszins gerimpeld, hart purperrood, sterk
stralend, 12-13 cm. Dit is een hybride van (‘Oiseau
Bleu’-zaailing × ‘Hanagasa’) × tetraploide zaailing.
De plant heeft zeer grote bloemen en bloeit rijk.
De bloemkleur is als die van ‘Pink Flirt’ en ‘Mauve
Queen’. De winterhardheid is redelijk tot goed.
Deze triploïde plant zet nauwelijks zaad. Het blad
is donkergroen, tamelijk groot tot zeer grof.

H. syriacus ‘Perry’s Purple’
(O.H. Perry, McMinnville, Tennessee,
Verenigde Staten, 1953)
Bloemen purperkleurig.
H. syriacus ‘Pink Delight’
(Verenigde Staten, vóór 1993)
Bloemen zuiver roze.
H. syriacus ‘Pink Flirt’
(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 1990)
Werd in 1997 nog met twee waardesterren
beoordeeld om de goede groei en rijke bloei.
Was in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen
en werd derhalve niet beoordeeld.

H. syriacus ‘Minsyble9’
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2017)
Bloemen blauwviolet, enkel, donker roodpaars
hart, groot. In de Verenigde Staten verhandeld
onder de handelsnaam Chateau de Versailles.

H. syriacus ‘Pompon Pourpre’
(Frankrijk, vóór 1909)
Bloemen purperkleurig, gevuld.
H. syriacus ‘Purpurea’
Halfgevulde bloemen, purper met een rood hart.

H. syriacus ‘Minsygrbl1’
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2013)
Bloemen donkerblauw, enkel, met een purperrood
hart. In de Verenigde Staten verhandeld onder de
handelsnaam Hawaii.

H. syriacus ‘Purpureus Variegatus’
(L. Jacob, Luik, België, 1865)
Werd in 1997 nog met een “s” beoordeeld vanwege
de goede groei en rijke bloei. Deze cultivar was
in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen en
werd derhalve niet beoordeeld.

H. syriacus ‘Minsyrou17’ (Sup’Bridge)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée, Frankrijk,
2013)
Bloemkleur als van ’Woodbridge’. Volgens de
winner groeit de plant beter en zijn de bloemen
groter (10-12 cm).

H. syriacus ‘Red Bird’
(U.S. National Arboretum, Washington DC,
Verenigde Staten, vóór 1976)
Bloemen purperrood, groot.

H. syriacus ’Minsyru3’ (Russian Violet II)
(Pépinières Minier, Beaufort en Vallée,
Frankrijk, 2017)
Bloemen violetroze, enkel, hart rood, uitstralend.

H. syriacus ‘Roseus Plenus’
Syn.: H. syriacus ‘Amaranthus’
(vóór 1920)
Bloemen donker violetroze, hart donkerrood,
9-10 cm, gevuld.

H. syriacus ‘Monstrosus’
(L. van Houtte, Gent, België, 1873)
Werd in 1997 nog met twee waardesterren
beoordeeld om de goede groei en rijke bloei.
Was in de keuring van 2016-2019 niet opgenomen
en werd derhalve niet beoordeeld.

H. syriacus ‘Rwoods5’ (Magenta Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme,
Verenigd Koninkrijk, 2015)
Bloemen dof magenta tot lilaroze, halfgevuld,
in het hart van iedere bloem zit een toefje van
petaloïden. Deze zijn kleiner en smaller dan
de kroonbladen (petalen) van de bloemen.
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Doordat de twijgen van ‘Rwoods5’ iets dunner
zijn dan bij de oude, gevestigde rassen, krijgt de
plant een iets minder stijve groeiwijze. Tijdens
Plantarium 2016 werd ‘Rwoods5’ bekroond met
een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 52,
pag. 125).
H. syriacus ‘Rwoods6’ (Starburst Chiffon)
(Roderick Woods, Runcton Holme,
Verenigd Koninkrijk, 2015)
Bloemen relatief groot en half gevuld met vrij
korte petaloïden in het hart. De kroonbladen
zijn wit met aan de basis een grote rode vlek en
rode nerven, uitlopend tot bijna de toppen van de
kroonbladen. De bloemen zijn zeer contrastrijk.
Tijdens Plantarium 2017 werd ‘Rwoods6’ bekroond
met een Zilveren Medaille (zie Dendroflora Nr. 53,
pag. 124).

H. syriacus ‘Silver Moon’
(foto: rh)

H. syriacus ‘SHIMRR38’ (Lil’Kim Red)
(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2015)
Bloemen enkel, rozerood met een, weinig uitstralend, rood hart. Compacter groeiend en lager
blijvend dan andere cultivars. Zou – volgens de
literatuur – een uiteindelijke hoogte van circa
1,5 m bereiken. Op de markt gebracht door
Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan,
Verenigde Staten.

H. syriacus ‘Silke’
(J. Denzau, Ellerhoop, Duitsland, vóór 2011)
Grootbloemige selectie, bloemen enkel, paarsroze
met groot rood hart en prominente rode nervatuur
tot op bloemrand.

H. syriacus ‘SHIMRV24’ (Lil’Kim Violet)
(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea, 2015)
Bloemen enkel, paarsroze met een, iets uitstralend,
rood hart. Compacter groeiend en lager blijvend
dan andere cultivars. Zou – volgens de literatuur –
een uiteindelijke hoogte van circa 1,5 m bereiken.
Op de markt gebracht door Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.

H. syriacus ‘Silver Moon’
(A.W. Kroft, Alphen aan den Rijn, 1994)
Ontstaan als mutatie in ‘Oiseau Bleu’ heeft ‘Silver
Moon’ dezelfde minder sterke groei. Als struik
dus meer gedrongen dan veel andere cultivars. De
bloemen zijn zilverig violetblauw en aan de randen
iets donkerder dan in het hart. De basis van ieder
kroonblad is rozerood. Bloemdoorsnede: 11-12 cm.
Werd in 2001 na veldkeuring bekroond met een
Getuigschrift van Aanbeveling (zie Dendroflora
Nr. 38, pag. 127).

H. syriacus ‘Snowdrift’
(1909)
Bloemen helderwit, enkel, tamelijk groot.
Vermeld wordt in de literatuur dat deze selectie
vrijwel gelijk zou zijn aan en gezien werd als een
verbetering van ‘Totus Albus’. Toch werd ‘Snowdrift’ in 1951 bij de keuring met een o beoordeeld
en is deze cultivar uit de cultuur in Nederland
verdwenen.

H. syriacus ‘SHIMCR1’ (Ruffled Satin)
(Kyung Ku Shim, Cheonan-si, Zuid-Korea)
Bloemen enkel, warmroze met lichtere nerven
en een rood, uitstralend hart. De winner is
onbekend, maar gezien de overeenkomsten met
de code-achtige cultivarnamen van de twee hier
onder genoemde cultivars ligt het voor de hand dat
‘SHIMCR1’ van dezelfde Zuid-Koreaanse
veredelaar komt. Op de markt gebracht door
Spring Meadow Nursery, Grand Haven, Michigan,
Verenigde Staten.

H. syriacus ‘Souvenir de Charles Breton’
(vóór 1886)
Bloemen blauwpaars, hart zeer donkerrood,
9-10 cm, halfgevuld tot gevuld, laat.
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H. syriacus ‘Summer Holiday’
(foto: vp)

H. syriacus ‘Spectabilis Plenus’
(vóór 1939)
Bloemen wit, hart rood, gevuld.

H. syriacus ‘Suor Angelica’
Bloemen wit.
H. syriacus ‘THEISSHSSTL’ (Sugar Tip Gold)
(Daryl Theiss, Normangee, Texas,
Verenigde Staten, 2017)
Bladeren donkergroen, onregelmatig breed
crèmewit gerand. Bloemen gevuld, violet, met
klein, nauwelijks uitstralend rood hart. Op de
markt gebracht door Spring Meadow Nursery,
Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten.

H. syriacus ‘Summer Holiday’
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 2016)
De drie cultivars die als “Summer-Serie” op de
markt gebracht zijn, werden veredeld met als doel
om meer gedrongen planten te verkrijgen die rijk
bloeien met gevulde bloemen. De bloemen openen
ook tijdens donkerder weer. Van ‘Summer Holiday’
zijn de bloemen wit tot witroze, gevuld en met een
rood, stralend, hart.

H. syriacus ‘Totus Albus’
(vóór 1855)
Bloemen roomwit, later wit, circa 8 cm, vroeg.

H. syriacus ‘Summer Night’
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 2016)
Zie ‘Summer Holiday’. Bloemen donker lilaroze,
gevuld, hart rood, stralend.

H. syriacus ‘Van Gogh’
Bloemen lilaroze, gevuld, rood hart, blad groen
met een crèmekleurige rand.

H. syriacus ‘Summer Sunset’
(J. Lambalk, Middenbeemster, Nederland, 20160)
Zie ‘Summer Holiday’. Bloemen roze, gevuld,
hart rood, stralend.

H. syriacus ‘Verosa’
Bloemen wit met roze accenten, gevuld met
smalle roze witte petaloïden, hart rood.

H. syriacus ‘Sunrise’
(Svend Nielsen Aps, Denemarken, vóór 1994)
Verdere gegevens ontbreken.

H. syriacus ‘Violet Clair Double’
(vóór 1921)
Syn.: ‘Violaceus Plenus’
Bloemen blauwpaars, lilapaars verbloeiend, hart
helderrood, 8-9 (10) cm, halfgevuld tot gevuld.
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H. syriacus ‘Summer Night’
(foto: vp)

H. syriacus ‘Summer Sunset’
(foto: vp)
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sum m a ry
In European nurseries, Hibiscus syriacus is the most widely grown species of this large genus. It contains
medium-sized to large deciduous shrubs which are popular because of their abundant flowering in
mid-summer and late summer. Many cultivars have been raised showing great variety in flower colour
and flower shape (single to fully double). The first part of the article highlights the KVBC trialling
history, cultivation, breeding and hybrids of H. syriacus.
The Euro-trial of H. syriacus cultivars started in winter 2012/2013 when all plants were propagated at
the Minier Nursery in France. The actual trials took place in 2016, 2017 and 2018. In the Netherlands,
the outcome was finalized during a last assessment in the summer of 2019. As institutions in several
countries needed another year to finalize their results, this article is about the Dutch results only. These
plants were grown on peat soil in Boskoop. The results of the trials are presented and discussed. Five
cultivars are awarded three stars, eight are awarded two stars and 14 cultivars are awarded one star.
A further two cultivars were awarded “s”, meaning “for special purposes”. This award is for cultivars
that are incomparable to the main group of cultivars. One of these two is a columnar large shrub to
small tree, the other cultivar awarded “s” is a variegated plant, whereas all other awarded plants are
green-leaved shrubs. Many cultivars could not be included in the trial. These are briefly described in
the third part of the article. A table of results and a flowering calendar (2017) are included.
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