Hibiscus syriacus
– Internationale
resultaten Euro-trial

Ing. G. Fortgens
Voor de derde keer in de recente geschiedenis van
de KVBC vond er een keuring plaats van Hibiscus
syriacus-cultivars. Van 2015 tot en met 2019 vond dit
deze keer in Europees verband plaats, onder de vlag
van de Euro-trials. De resultaten van de Nederlandse
sterrenkeuring werden al eerder in Dendroflora
(Nr. 55, pag. 14-43) 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.

Ruim 60 cultivars van Hibiscus syriacus werden
verzameld en door middel van enten vermeer
derd door Pépinières Minier, Beaufort-en-Vallée,
Frankrijk. De planten werden verstuurd door
Gilles Galopin vanuit het toenmalige Institut
National d’Horticulture (INH) in Angers. Dit
instituut is inmiddels van naam veranderd en heet
voortaan AgroCampus Ouest. In het voorjaar
van 2014 vond de verzending plaats naar de deel
nemende organisaties:
• PCS (Proefcentrum voor Sierteelt),
Destelbergen, België
• Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein, Ellerhoop-Thiensen,
Duitsland

locatie

• L
 UKE (Natural Resources Institute Finland),
Piikkiö, Finland
• AgroCampus Ouest (voorheen Institut National
d’Horticulture (INH)) Angers, Frankrijk
• Teagasc, College of Amenity Horticulture,
National Botanic Gardens, Glasnevin,
Dublin, Ierland
• KVBC, opplant bij Firma Verweij & Zonen,
Boskoop, Nederland
• HBLFA für Gartenbau Schönbrunn,
Wenen, Oostenrijk
• RHS (Royal Horticultural Society),
RHS Garden Wisley, Woking,
Verenigd Koninkrijk
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Het sortiment Hibiscus syriacus werd gekeurd
in een opplant, verspreid over de deelnemende
landen Nederland, België, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd
Koninkrijk. In deze Euro-trial bleken de planten
in Finland onvoldoende winterhard. Dit was te
verwachten, maar toch is de Euro-trial ook daar
gestart. Enerzijds om de proef voor alle landen
gelijk te laten zijn, anderzijds omdat er wellicht
toch enkele uitzonderingen zouden kunnen zijn
die beter winterhard zouden blijken. 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 werd het onderzoek in België en Frankrijk
eerder dan in de andere landen beëindigd. Het
Belgische PCS moest zich tijdens de keuringen
(tijdelijk) terugtrekken uit Euro-trials, waardoor
de observaties slechts gedurende de eerste twee
jaren van de opplant konden worden gedaan.
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 staan opgeplant. De keuringen in
Frankrijk zijn echter wel afgerond, met een
volledige beoordeling van de planten.
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Euro-trials keuringsrapport

Onderdeel van de Euro-trials is een publicatie
van de beoordelingen per plant, zoals die in de
verschillende landen werden gegeven. Hierbij
worden, zoals ook in Nederland gebruikelijk, de
cijfermatige waarderingen voor de planten omge
zet in waardesterren. De RHS kent, naast een
bekroning in sterren, ook de voor het Verenigd
Koninkrijk traditionele waardering in A, AG of
AGM (Award of Garden Merit).
De Euro-trial H. syriacus bestond uit 60 cultivars.
Enkele bekendere cultivars uit het handelssorti
ment bleken niet uit Frankrijk te zijn meegeleverd:
‘Madonna’, ‘Monstrosus’, ‘Pink Flirt’, ‘Roseus Ple
nus’, ‘Totus Albus’ en ‘Violet Clair Double’. Naast
het vanuit Frankrijk geleverde sortiment, dat door
alle deelnemende organisaties werd beoordeeld,
werd in Duitsland een aanvullende cultivar aan de
opplant toegevoegd (‘Silke’, beoordeeld met twee
sterren). Na levering van de planten heeft ieder
land de planten behandeld zoals daar gebruikelijk
is: hetzij overwinterd in de kas, opgepot in grotere
potten of buiten op het proefveld uitgeplant.
Per cultivar werden drie planten ontvangen en
opgeplant. De eerste twee seizoenen na aanplant
zijn de planten niet gesnoeid, in het derde jaar is er
steeds één van de drie planten in het voorjaar sterk
ingenomen. In de diverse landen is beoordeeld op
winterschade aan de takken van vorig jaar, habitus,
bloeirijkheid (soms is een bloeikalender bijgehou
den), vorming van vruchten, bladvorm en -kleur,
gezondheid en groeikracht. De planten stonden in
alle landen (met uitzondering in Finland) op rijen;
in Nederland zijn de planten na het eerste groei
seizoen verplant omdat ze te dicht opeen stonden.

Hibiscus syriacus ‘Jwnwood4’ (Pink Chiffon)
(foto: rh)
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Hibiscus syriacus ‘Notwood3’ (Blue Chiffon)
(foto: rh)

* Als er geen cultivars met drie sterren werden
bekroond, worden de cultivars met twee sterren en
in het geval van Ierland, met één ster, genoemd.
Duitsland
In Duitsland is een deel van de opplant in 2017
verzet vanwege overlast van water. De beoordeling
met drie sterren bleek vooral de cultivars met
een lange bloeiperiode te betreffen. De hoogste
waarderingen in Duitsland waren voor:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Bricutts’
(China Chiffon), ‘Minspot’ (Pinky Spot)
en ‘Notwoodtwo’ (White Chiffon).
Blauwbloeiend, drie sterren:
‘Notwood3’ (Blue Chiffon).
Roze-/roodbloeiend, drie sterren: ‘Jwnwood4’
(Pink Chiffon), ‘Mindouv5’ (French Cabaret
Purple), ‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender) en
‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon).

België
In België heeft men waarnemingen verricht in
2014 en 2015. Uit de voorlopige eindbeoordeling
van 2015 komen bij het PCS de volgende cultivars
met de hoogste beoordeling* naar voren:
Witbloeiend, drie sterren:
‘Helene’, ‘Jeanne d’Arc’ en ‘Speciosus’
Blauwbloeiend, twee sterren:
‘DVPazurri’ (Azurri), ‘Marina’
Roze-/roodbloeiend, drie sterren:
‘America Irène Scott’ (Sugar Tip), ‘Mindoub1’
(French Cabaret Pastel)

Finland
In Finland zijn de drie exemplaren per cultivar
verspreid over drie testlocaties. Voor het overleven
van de planten bleek dit geen verschil te maken.
Op drie na (‘Mauve Queen’; één plant, ‘Minrosa’
(Rosalbane); één plant en ‘Red Heart’; één
plant) zijn alle te keuren planten dood na de
eerste winter. De laatste drie overgebleven planten
overleefden de daarop volgende winter niet.
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tijdens deze keuring. Sommige cultivars vormen
wel bloemknoppen, maar die openen niet. De
lagere lichtintensiteit wordt genoemd als oorzaak.
De hoogste waarderingen* in Ierland waren voor:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Minspot’ (Pinky Spot).
Blauwbloeiend, één ster: ‘Minultra’
(Ultramarine).
Roze-/roodbloeiend, twee sterren: ‘Duc de
Brabant’, ‘Mathilde’, ‘Mindour1’ (French Cabaret
Red) en ‘Mindouv5’ (French Cabaret Purple).
Nederland
Voor toelichting over de keuringen en de
resultaten, zie Dendroflora Nr. 55, pag. 14-43.
In Nederland werden de volgende cultivars het
hoogst gewaardeerd:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Éléonore’.
Blauwbloeiend, twee sterren: ‘DVPazurri’
(Azurri).
Roze-/roodbloeiend, drie sterren: ‘Jwnwood4’
(Pink Chiffon), ‘Mineru’ (Eruption),
‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon) en
‘Woodbridge’.

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

Frankrijk
Frankrijk vermeldt dat bij de keuring veel
aandacht werd geschonken aan het schonen
(afvallen van de uitgebloeide bloemen) van
de struiken en op het al dan niet vormen van
vruchten. De keuring werd afgerond in 2017.
De hoogste waarderingen in Frankrijk waren voor:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Britreize’ (Kimono),
‘Hamabo’, ‘Helene’, ‘Melrose’, ‘Minfren’ (French
Point) en ‘Notwoodtwo’ (White Chiffon).
Blauwbloeiend, drie sterren: ‘DVPazurri’ (Azurri)
en ‘Minultra’ (Ultramarine).
Roze-/roodbloeiend, drie sterren: ‘America Irène
Scott’ (Sugar Tip), ‘Jwnwood4’ (Pink Chiffon),
‘Mindour1’ (French Cabaret Red), ‘Mineru’
(Eruption), ‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender),
‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon), ‘Sanchonyo’
(Purple Ruffles) en ‘Woodbridge’.

Oostenrijk
Op de keuringslocatie in Oostenrijk met grote
temperatuurverschillen tussen zomer (tot 40 °C)
en winter (tot -20 °C) hebben de planten weinig
geleden. Opvallend was de meer gedrongen groei
van de struiken ten opzichte van de groei in de
andere landen. De hoogste waarderingen* in
Oostenrijk waren voor:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Bricutts’
(China Chiffon), ‘Minomb’ (Sup’Heart),
‘Minspot’ (Pinky Spot) en ‘Notwoodtwo’
(White Chiffon).
Blauwbloeiend, twee sterren:
‘Coelestis’ en ‘Marina’.
Roze-/roodbloeiend, drie sterren:
‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender).

Ierland
Bij de keuring in Ierland zijn grote verschillen
in groei en bloeirijkheid tussen de cultivars
waargenomen. Vooral de nieuwere cultivars deden
het opvallend veel beter. Waargenomen werd dat
de bloeitijd van H. syriacus in Ierland later in het
seizoen start en eindigt dan in de andere landen

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk heeft een late nacht
vorst geleid tot veel bladschade maar dat had
uiteindelijk geen invloed op de bloeirijkheid in de
zomer. De hoogste waarderingen in het Verenigd
Koninkrijk waren voor:
Witbloeiend, drie sterren: ‘Melrose’, ‘Minomb’
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(Sup’Heart), ‘Minspot’ (Pinky Spot),
‘Notwoodtwo’ (White Chiffon) en ‘Red Heart’.
Blauwbloeiend, drie sterren: ‘Marina’, ‘Minultra’
(Ultramarine) en ‘Notwood3’ (Blue Chiffon).
Roze-/roodbloeiend, drie sterren: ‘Mingravi4’
(B’Twist Lavender) en ‘Notwoodone’
(Lavender Chiffon).

Vergelijking van resultaten**

De meeste sterren werden gegeven in Frankrijk. In
totaal gaf de Franse keuringscommissie 89 sterren
aan de planten. Ook gaven de Fransen het hoogste
gemiddelde aantal sterren: 1,6. Ook in Duitsland
lag het gemiddelde aantal sterren per plant op 1,6.
Het totaal aantal sterren bedroeg hier 87.
In Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk lag het
gemiddelde op 1,5 sterren per plant, bij een totaal
van 85 sterren in Oostenrijk en 84 in het Verenigd
Koninkrijk. België en Nederland scoren gelijk, met
een totaal aantal sterren van 45 en een gemiddelde
van 0,8 sterren per cultivar. Zoals voorafgaand aan
de Euro-trial al werd verwacht gaf men in Ierland
het minst aantal sterren (29), bij een gemiddelde
van 0,5 sterren per plant.

Hibiscus syriacus ‘Minomb’ (Sup’Heart)
(foto: gf)

‘Flogi’ (Pink Giant); bloemkleur als ‘Woodbridge’,
matig schonend. Kreeg een o in Ierland, maar
nergens drie sterren. Twee sterren werden gegeven
in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.
‘Marina’; verbetering ten opzichte van ‘Oiseau
Bleu’ door betere bloemkleur en grotere bloem.
Kreeg een o in Ierland en drie sterren in het
Verenigd Koninkrijk.
‘Melrose’; groeikrachtig, gezond blad, goed
opgaand model struik, grote bloem, rijke bloei.
Kreeg een o in België en drie sterren in Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk.
‘Mindoub1’ (French Cabaret Pastel); mooie
bloem, schoont minder goed. Opvallende score:
een o in Nederland, alleen in België drie sterren,
in overige landen één ster.
‘Mindouv5’ (French Cabaret Purple); vroege
bloei voor een cultivar met gevulde bloemen,
opvallend van bloem en blad. Kreeg een o in
België en drie sterren in Duitsland.
‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender); sterk opgaande
groeiwijze, rijkbloeiend, grote bloemen. Kreeg een
o in België en drie sterren in Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
‘Minomb’ (Sup’Heart); dicht vertakte struik,
rijkbloeiend, bloemen wijd open en vlak.

** in deze vergelijkingen zijn alleen de cultivars
geteld die in alle landen werden beoordeeld.
Slechts drie cultivars werden in alle in de deel
nemende landen (met uitzondering van Finland)
positief beoordeeld met één tot drie sterren.
Enkele opmerkingen per cultivar uit de keurings
verslagen:
‘Helene’; opvallend door de grote bloemen en
lange bloeitijd, goed schonend, gezonde plant.
‘Mindour1’ (French Cabaret Red); rijke bloei,
de beste gevulde, rozerode bloem, goed schonend,
sterke groei, opvallend gezond blad.
‘Minfren’ (French Point); (te?) sterk gevulde
bloem, lange bloeitijd.
De volgende 13 cultivars werden slechts in één
land beoordeeld met een o, terwijl ze in de andere
landen met één tot drie sterren werden bekroond:
‘DVPazurri’ (Azurri); rijke bloei, grote bloem,
prachtige blauwe kleur, gezond blad, matig
schonend. Kreeg een o in Ierland en drie sterren
in Frankrijk.
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een ”s“ vanwege de unieke slank opgaande groei
wijze, die niet met andere cultivars te vergelijken
is. Tijdens de keuringen had ‘Gandini Santiago’
de handelsnaam Purple Pillar. Inmiddels heeft
de eigenaar gekozen voor een andere agent om de
plant te commercialiseren. Deze heeft de handels
naam gewijzigd in Flower Tower Purple.
De bontbladige ‘Meehanii’ kreeg zowel in
Duitsland als in Nederland een “s”.

klimaat, grondsoort en groeiomstandigheden in
de deelnemende landen. Dit was ook te zien in de
Euro-trial Weigela (zie Dendroflora Nr. 51, pag.
66-79), waar bleek dat de donkerbladige- en geel
bladige cultivars duidelijk verschillend presteerden
in de deelnemende landen.
Ook speelt smaak een rol, hoewel niet exact
duidelijk is in hoeverre dit doorslaggevend is. In
de Euro-trial van Hydrangea paniculata was dit
ook te zien (zie Dendroflora Nr. 44, pag. 55-75),
toen cultivars met een meer delicate bloeiwijze
in Frankrijk hoger werden gewaardeerd. Wellicht
speelt ook een lichte vorm van chauvinisme een
rol; in Frankrijk scoren de Franse cultivars relatief
hoog, terwijl de Engelse cultivars het in het
Verenigd Koninkrijk het beste doen. Maar dit kan
ook komen omdat deze cultivars nu eenmaal het
meest optimaal presteren in het land (klimaat)
waar ze werden geselecteerd.
Uit de proefopplant bleek dat er wel degelijk ook
in Ierland genoeg cultivars voldoende bloeien.
Een interessante uitkomst van deze Euro-trial.

Algemene conclusie n.a.v. de eindresultaten

Hibiscus syriacus ‘Minspot’ (Pinky Spot)
(foto: gf)

Kreeg een o in Ierland en drie sterren in
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
‘Minspot’ (Pinky Spot); groeikrachtig,
rijkbloeiend en een opvallende bloemkleur
(appelbloesem). Kreeg een o in België en drie
sterren in Duitsland, Ierland, Oostenrijk en het
Verenigd Koninkrijk.
‘Minultra’ (Ultramarine); goede blauwe
bloemkleur met rood uitwaaierend hart, weinig
verschillend van ‘Marina’, iets open groeiwijze.
Kreeg een o in Nederland en drie sterren in
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
‘Notwood3’ (Blue Chiffon); vroege bloei, mooie
lichtgevulde bloem, blad minder van kleur. Kreeg
een o in Ierland en drie sterren in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk.
‘Notwoodtwo’ (White Chiffon); goed
herkenbare gevulde witte bloemen, goed
schonend, goed struikmodel, blad frisgroen.
Kreeg een o in België en drie sterren in Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
‘Sanchonyo’ (Purple Ruffles), opvallende roze
bloemkleur, kleur blijft constant bij uitbloeien,
bloemen steriel, schoont minder goed. Kreeg een o
in Ierland en drie sterren in Frankrijk.

Als alle sterren van alle landen worden opgeteld,
is ‘Minspot’ (Pinky Spot) met een totaal van
16 sterren de hoogst gewaardeerde plant in de
Euro-trial. Gemiddeld kreeg deze cultivar 2,3
sterren. ‘Minspot’ wordt gevolgd door ‘Mingravi4’
(B’Twist Lavender) en ‘Notwoodtwo’ (White
Chiffon) op een gedeelde tweede plaats. Beide
cultivars scoorden een totaal van 15 sterren
met een gemiddelde van 2,1 sterren. Ook de
nummer vier en vijf scoorden gelijk; ‘Helene’ en
‘Notwoodone’ (Lavender Chiffon) behaalden
een totaal van 14 sterren met een gemiddelde van
2 sterren.
De slechtst scorende cultivar in de Euro-trial
is ‘Rubis’ met slechts één ster in totaal en een
gemiddelde van 0,1 ster. Een fractie hoger scoort
‘Puniceus Plenus’ met een totaal van twee sterren
en een gemiddelde van 0,2 sterren. Daarboven
volgen ‘Boule de Feu’, ‘Lenny’ en ‘Melwhite’ met
drie sterren in totaal en een gemiddelde van 0,4
sterren.

Voor speciale doeleinden

In totaal werd drie keer een “s” toegekend. Deze
waardering kan worden gegeven aan cultivars
die qua kenmerken afwijken van de rest van het
sortiment. ‘Gandini Santiago’ kreeg in Nederland
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Aanplant van een keuring met Hibiscus syriacuscultivars in Finland bleek, zoals de algemene
verwachting was, geen succes. De winterkoude
deed de planten de das om, geen enkele plant heeft
uiteindelijk de test doorstaan. Wellicht dat alleen in
het uiterste zuidwesten van Finland de kans bestaat
op overleven. Daarentegen vielen de resultaten in
Ierland geheel niet tegen. De ervaringen hier deden
vermoeden dat er geen of weinig bloei zou komen
in het te keuren sortiment.
De grote verschillen in beoordelingen worden voor
een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in

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 bred, showing great variety in flower colour
and flower shape (single to fully double).
The Euro-trial of H. syriacus cultivars started in winter 2012/2013 when all plants were propagated at
the Minier Nursery in France. Over 60 cultivars were then sent out to Euro-trials participants in Austria,
Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands and United Kingdom, where the plants were
planted to be assessed. The actual assessments took place from 2015 until 2018. The outcomes were
finalized in 2019 and 2020. Due to circumstances, the Belgian participant, PCS, had to temporarily
withdraw themselves from Euro-trials. The Belgian results are from observations and trials in 2014
and 2015 only. In Finland (USDA zone 3) almost all plants died the first winter. Those that did survive,
froze the next winter.
This article is an overview of the results in the participating countries. Differences in results are mainly
due to environmental circumstances and local climates. The best cultivar overall is ‘Minspot’ (Pinky
Spot), which received three stars in Austria, Germany, Ireland and the United Kingdom and two stars
in France and the Netherlands. It is followed by ‘Helene’, ‘Mingravi4’ (B’Twist Lavender), ‘Notwoodone’
(Lavender Chiffon) and ‘Notwoodtwo’ (White Chiffon), all with three stars in four countries as well,
but slightly lower ratings overall. The table shows an overview of all cultivars and their ratings.
This article is a follow-up of the article about the Dutch Hibiscus syriacus trial, published in
Dendroflora No. 55, page 14-43.
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***

o

***

**

***

‘Floru’ (Russian Violet)

*

**

**

o

o

*-**

**

‘Notwoodtwo’ (White Chiffon)

o

***

***

*

**

***

***

‘Freedom’

o

*

**

o

*

**

*

‘Oiseau Bleu’

o

**

**

o

o

**

**

‘Gandini Santiago’ (Purple Pillar)

o

*

**

o

s

**

o

‘Puniceus Plenus’

o

*

o

o

o

*

o

‘Hamabo’

*

**

***

o

o

*

**

‘Purpureus Variegatus’				o			

‘Helene’

***

**

***

**

*

*

**

‘Red Heart’

*

**

o

‘Jeanne d’Arc’

***

*

**

o

o

**

*

‘Resi’

*

s

*				

*

‘Jwnwood4’ (Pink Chiffon)

o

***

***

o

***

**

**

(H. paramutabilis × H. syriacus ‘Woodbridge’)

‘Kakapo’

o		 *

o

o

**

o

‘Rubis’

o

*

o

o

o

o

o

‘Lady Stanley’

o

**

*

o

**

**

*

‘Sanchonyo’ (Purple Ruffles)

**

**

***

o

*

**

*

‘Lenny’

o

*

o

o

o

*

*

‘Silke’		 **					

‘Leopoldii’

o

*

o

**

o

*

o

‘Snowdrift’

o

*

**

o		 **

*

‘Lohengrin’ (H. paramutabilis × H. syriacus)

*

s

o			 ***

**

‘Speciosus’

***

**

o

o

**

**

**

‘Maike’

o

**

o

*

o

**

*

‘Stadt Erlenbach’

**

*

*

o

o

*

o

‘Marina’

**

*

*

o

*

**

***

‘Tosca’ (H. paramutabilis × H. syriacus)

**

s

o			 **

**

‘Mathilde’

o

*

**

**

o

*

**

‘Vinorosso’		 *			o

*

‘Mauve Queen’

*

*

o

o

*

*

*

‘Waltraud’					 o

o

o

‘Meehanii’

o

s

*

o

s

o

**

‘William R. Smith’

o

**

*

**

o

*

**

‘Melrose’

o

*

***

*

*

**

***

‘Woodbridge’

o

**

***

o

***

o

**
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25

o

o

*

***
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