Nationale Planten Collectie: VIBURNUM

x ´Chesapeake´ groenbl. ronde bloem, roze<wit, april<mei, geurend, rode bes, hxbr 1x1m.*
x ´Chippewa´ bladverliezend, witte schermbloem, juni, rode bes, hxbr 1x1m.
x ´Emerald Triumph´ bladverliezend, witte schermbloem, mei, rode bes, hxbr 2x1m .
x ´Eskimo´ halfbladhoudend, ronde witte bloem, april, steriel, niet geurend, hxbr1x1m.
x ´Huron´ halfbladhoudend, witte schermbloem, juni, rode bes, hxbr 1x1m.
x ´Jackii´ bladverliezend, witte schermbloem, mei, rode bes, zeer winterhard, hxbr2x1m.
x ´Jermyn´s Globe´ bladhoudend, witte schermbloem, mei, blauwe bes, hxbr 2x1m.
x ´Jermyn´s Globe´ type 2 als boven, minder zwaar gegroefd als de vorige. WVT
x ´Oneida´ bladverliezend, witte schermbloem, rode bes, herfstkleur wijnrood, hxbr 1x1m.
x ´Pragense´ bladhoudend, glanzend blad, witte schermbloem, mei, rode bes, hxbr 2x1m.
x ´Royal Guard´bladverliezend, witte schermbloem, mei, felle herfstkleur, hxbr 2x1m.
x ´Ward van Teylingen´ bladhoudend, witte pluimbloem, geurend, juni, donkerrode bes, hxbr 1x1m.WVT
acerifolium bladverliezend, witte schermbloem, mei<juni, rode bes, wijnrode herfstkleur hxbr2x1m.
alnifolium bladverl. Groot gegroefd blad witte schermbloem, april, herfstkleur wijnrood, hxbr2x1m.
arboricolum bladhoudend, witte pluimbloem, mei<juni, zeldzaam, boomvorm, hxbr 3x1m.
atrocyaneum bladhoudend, weinig winterhard, witte schermbloem, blauwe bes hxbr1x1m.
betulifolium bladverliezend, witte schermbloem, juli, rode bes, gele herfstkleur, hxbr 3x2m.
var. Aurantiacum als de soort maar met oranje-gele bessen, hxbr 2x1m.
bitchiuense bladverliezend, witte bloem maart<april, geurend, rode bes, hxbr1x1m.
bodnantense ´Charles Lamont´bladverliezend, winterbloeiend, roze trosbloem,jan<febr, geurend hxbr 2x1m
´Dawn´ idem met iets kleinere bloem, hxbr 3x1m.
´Deben´ idem, maar met witte bloemen 2x1m
bracteatum bladverliezend, witte schermbloem, juli, paars<blauwe bes, gele herfstkleur, hxbr2x2m.
buddleifolium halfbladhoudend, zacht behaard blad, witte schermbl., mei, rode bes, hxbr 2x1m.
burejaeticum bladverliezend, witte schermbloem, mei, veel rode bessen, hxbr 2x1m.
burkwoodii halfbladhoudend, roze<witte bolbloem, april, sterk geurend, hxbr 2x1.5m.
´Anne Russell´ bladverliezend, zalm<witte bolbloem, april, geurend hxbr 1x1m.
´Anika´ bladhoudend, voor de bloem zie burkwoodii, hxbr 2x1m.
´Burkwood´ half bladhoudend, roze<witte bolbloem, april, geurend, hxbr2x1m.
´Chenault´ idem als ´Burkwood´, maar meer ijle struik, hxbr 1.5x1m.
´Compact Beauty´bladhoudende compacte struik, verder als burkwoodii, hxbr 1.5x1m.
´Conoy´ compacte klein blijvende struik, meer roze bloem, hxbr1x1m.
´Fulbrook´bladverliezend goede herfstkleur, bloem als ´Conoy´hxbr2x1m.
´Mohawk´bladverliezend, rood<roze bolbloem, april, geurend, herfstkleur, hxbr 2x1m.
´Park Farm Hybryd´bladhoudend voor bloem zie burkwoodii.hxbr 2.5x1m.
´Saville´bladhoudend,kleinblijvend voor bloem zie burkwoodii, hxbr 1x1m.
klein blijvend met leerachtig blad, matig winterhard, hxbr 1x1m.
calvum
x carlcephalum bladverliezend, grote roze<witte bolbloem,mei, geurend, hxbr 2x2m.
´Cayuga´ als de soort maar kleiner, hxbr 1x1m.
´Van der Maat´als de soort maar met geelbont blad, hxbr 2x2m.
bladverliezend, wat rommelige struik, roze<witte bolbloem, april, geurend, hxbr 1x1m.
carlesii
´Aurora´ bladverliezend, opgaand, rood<roze bolbloem, april, geurend,hxbr 2x1m.
´Charis´ bladverliezend, losse struik, bloem als ´Aurora´ hxbr 2x1m.
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´Compactum´ bladverl.,compacte struik, roze<witte bolbloem, geurend hxbr1x1m.
´Diana´ bladverl.,breed groeiend, met de meest rode knoppen, roze bloem, hxbr 1x2m.
´Juddii´ bladverliezend, bloeit met roze bloem, april, strek geurend, hxbr 2x1m.
´Marlou´ eigen selectie, bloem als de soort maar is veel gezonder, hxbr 1.5x1m. WVT
cassinoides bladverliezend, kleine schermbloem, juni, goede herfstkleur, hxbr 2x1m.
´Bullatum´( Nanum), als de soort maar kleinblijvend, hxbr 1x1m.
´Sear Charm´ als de soort maar met betere herfstkleur, hxbr 2x1m.
half bladhoudend, roze<witte pluimbloem, maart, rode bes, hxbr 1.5x1m.
chingii
cinnamomifolium bladhoudend, groot glanzend blad, witte schermbloem, blauwe bes, hxbr 2x1m.
congestum bladhoudend, klein glanzend blad, kleine witte bloem, matig winterhard, hxbr1x1m.
cordifolium bladverliezend, zilver behaard blad witte bloem, juni, rode bes, niet winterhard, hxbr 2x1m.
corylifolium bladverliezend, bruin behaard blad, witte bloem, rode bes, matig winterhard, hxbr 1x1m.
cotinifolium bladverliezend, vuil witte schermbloem, juni, rode bes, hxbr 2x2m.(lantana type)
cylindricum bladhoudend, waslaagje op blad, witte buisvormige bloem, juli, paarse bes, hxbr 2x2m.
bladverliezend, lijkt op wrightii, witte schermbloem, april<mei, rode bes, zeldzaam, hxbr 2x1m.
dalziellii
dasyanthum bladverliezend kleine witte schermbloem, juni, rode bes, herfstkleur, hxbr 3x2m.
bladhoudend, laagblijvend, witte schermbloem, juni, blauwe bes, hxbr 0.60x1m.
davidii
´Angustifolium´ idem maar met smaller blad.
davidii 'Laure'
bladverliezend, witte schermbloem, juli, blauw<paarse bes voor de snij! hxbr 2.5x1m.
dentatum
´Autumn Jazz´ -Ralph senior als de soort, herfstkleur helder rood.
´Chicago Lustre´-Synnestvedt als de soort, herfstkleur oranje<rood.
´Longifolium´als de soort maar met langer blad, herfstkleur geel.
´Lucidum´als de soort, met groot glanzend blad, herfstkleur wijnrood.
´Moon Glo´ als de soort maar met behaard blad, herfstkleur wijnrood.
´Northern Burgundy´ - Morton als de soort met wijnrode herfstkleur.
´Pathfinder´als de soort maar in alle delen kleiner, herfstkleur helderrood.
´White and Blue´als de soort herfstkleur oranje<rood.
var. canbyi als de soort met het grootste blad herfstkleur geel.
var. pubescens als de soort herfstkleur oranje<geel.
var. scabrellum als de soort herfstkleur geel, de meest gedrongen struik, herfstkleur geel.
var. semitomentosum klein scherp behaard blad, herfstkleur geel, minst winterhard.
bladverliezend, witte schermbloem, mei, veel rode bes, wijnrode herfstkleur, de bessen blijven
dilatatum
de hele winter aan de struik hangen, zeer winterhard, hxbr 2x2m.

´Asian Beauty´ als de soort met veel rode bessen, herfstkleur wijnrood.
´Catskill´als de soort maar veel kleiner blijvend, herfstkleur oranje<rood, hxbr 1x1m.
´Erie´ als de soort meteen gedrongen groei, herfstkleur oranje<geel, hxbr 1x1m.
´Ineke´als Erie maar met donkerrode bes, eigen vinding. WVT
´Iroquois´als de soort, alleen wat forser, herfstkleur oranje<rood.
´Michael Dodge´als de soort maar met oranje<gele bessen, herfstkleur rood.
´Sealing Wax´kleiner blad, helder rode bes, herfstkleur donkerrood.
´Xanthocarpum´als de soort maar met gele bessen, herfstkleur oranje<rood.
dilatatum var. hispidum als de soort met behaard blad, herfstkleur wijnrood.
var. pilosum als de vorige soort.
edule syn. pauciflorum bladverliezend, witte schermbloem, juni, rode bes, lijkt op opulus, hxbr2x1m
´Bersarunni´bladverliezend, droge standplaats, herfstkleur wijnrood, hxbr1x1m.
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bladverl. fluweelzacht blad, witte schermbloem, mei<juni, donkerrode bes, hxbr1x0.50m.
erosum
erubescens half bladverl.leerachtig blad met rode nerven, witte pluimbloem, geurend, juni<juli rode bes
in Bingerden, 2001´The outstanding plant of the show´ hxbr 2x1m.
´Maurice Foster´ als de soort met wat kleiner blad en slappere taken. WVT

var.
var. ´Lloyd Kenyon´ als de soort met groot, wat slap blad en dikke takken. WVT
fansipanense
bladverliezend, winterbloeiend met roze<witte bloemtros, dec<febr.geurend, hxbr 2x1m.
farreri
met chocoladebruine, afschilferende bast.
´Candidissimum´ als de soort maar met helderwitte bloemen.
´December Dwarf´ als een heksenbezem, tot een meter, van nov<jan.bloem.WVT

´Farrer´s Pink´ als de soort met dikke takken en meer roze bloemen.
´Fastigiata´ als de soort maar strak opgaand groeiend.
´Fioretta´als de soort maar minder hoog, tot 1.5m.
´Joni´ als ´Candidissimum´.
´Nanum´de armbloemige vorm van ´December Dwarf´
bladverliezend, zacht behaart, witte schermbloem, mei, hxbr 2x1m.
flavescens
bladverliezend, gegroefd blad, witte geurende trosbloem, jan>febr.hxbr 2x1m.
foetens
var.koreana als de soort maar met zwarte twijgen.
bladhoudend,klein blad,leerachtig, witte schermbloem, juni>juli,donkerrode bes,hxbr 2.5x1m.
foetidum
var. ceanothoides als de soort met groter dof behaard blad, hxbr 2x2m.
var. rectangulatum als de soort maar met dwarsgroeiende twijgen, hxbr 2x1m.
‘Cotentin’ als de soort met dikke recht opgaande takken, hxbr 2x1m.
bladverliezend, behaard blad, witte schermbloem, mei, rode bes, hxbr 2x2m.
fordiae
formosanum
bladverliezend, halfschaduw, witte schermbloem, april, wijnrode herfstkleur, hxbr 2x1m.
furcatum
‘Pink Parasol’ als de soort maar met roze bloem, zeldzaam.
grandiflorum bladverliezend, winterbloeiend, jan>maart, witte trosbloem, geurend, hxbr1.5x1m.
‘Snow White’ als de soort maar rijker bloeiend.
hanceanum bladverliezend, witte schermbloem, juni>juli, blauwe bes, herfstkleur geel, hxbr 2x1m.
harryanum blad houdend, zeer klein blad, kleine witte schermbloem, mei, blauwe bes, hxbr 1x0.5m.
bladhoudend smal leerachtig blad, pluimbloem, juni, geurend rode bes, hxbr 1x1m.
henryi
hillieri ‘ Winton’ halfbladhoudend, witte pluimbloem, juni, geurend helderrode bes, hxbr 2x1.5m.
‘Variegatum’ als de soort met geelbont blad.
hoanglienense

hupehense bladverl.roze<witte schermbloem,mei>juni,rode bes, herfstkleur wijnrood, hxbr 2.5x2m.
forma septentrionale als de soort maar met groter, zacht behaard blad.
ichangense bladverliezend, klein puntig blad kleine witte schermbloem mei>juni,rode bes, herfstkleur
oranje<rood, hxbr1x1m.

forma atrocarpum als de soort met groter blad, zeldzaam.
japonicum syn. macrophyllum, bladhoudend, glanzend blad witte schermbloem, mei<juni, rode bes
kansuense
koreanum
lantana

hxbr 1x1m, beschermd aanplanten.
bladverliezend, witte schermbloem,mei,rode bes herfstkleur wijnrood,hxbr 2x1m.
bladverl. groot 3 lobbig blad,witte schermbl. Mei, rode bes, herfstkleur geel<oranje, hxbr 2x1m.
inheems (wollige sneeuwbal) bladverliezend,viltig blad vuilwitte schermbloem,veel rode bessen
wijnrode herfstkleur,zeer winterhard, hxbr 2x1m.
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‘Aureum’ als de soort maar met geel blad.
‘Candy’ als de soort maar hoger, met grotere bessen, hxbr 3x2m.
‘Discolor’ als de soort maar met geel gevlekt blad, zeldzaam, hxbr 2x1m.
lantana
‘Lanceolatum’als de soort maar met smal gezaagd blad,zeldzaam.
‘Macrophyllum’ als de soort maar met groot blad.
‘Mohican’ als de soort, meer gedrongen, veel meer bessen.
‘Variegatum’ als de soort maar met bont blad.
‘Versicolor’ kleinblijvend 1x1m, met geel<groen blad, zeldzaam.
‘Rugosum’ met zacht behaard blad, grijs uiterlijk, zeldzaam.
lantanoides bladverliezend, groot gegroefd blad, witte schermbloem, april, wijnrode herfstkleur,
hxbr 2x1m.
bladverliezend,
witte schermbloem mei, rode bes geel<oranje ,hxbr 3x2m.
lentago
‘Variegatum’ als de soort maar met zilverbont blad, in alle delen kleiner, hxbr 2x1m.
var. sphaerocarpum lijkt meer op lantana, behaard blad, hxbr 2x2m.
lobophyllum bladverliezend, rood / bruin blad, geschikt voor droge plaats, witte schermbloem mei>juni, veel
donkerrode bessen, hxbr 2x1m.
bladhoudend,
kleine witte schermbloem, rode bes, blijft tot de winter aan de plant, hxbr 1x1m.
luzonicum
macrocephalum bladhoudend, witte sneeuwbal mei, droge standplaats op het zuiden, hxbr 2x1m.
forma keteleerii als de soort maar met fertiele bloem.

molle
mongolicum
mullaha
nudum

bladverl, groot behaard blad, witte schermbloem juni>juli, blauwe bes, zeldzaam hxbr 2x2m.
bladverliezend, witte schermbloem mei wijnrode herfstkleur, zeldzaam, hxbr 2x2m.
bladhoudend, witte schermbloem april < mei, veel rode bes, zeldzaam, hxbr 1x1m.

bladverliezend, lang slap blad, rode herfstkleur, witte schermbloem, veel bessen, verkleurend
van groennaar geel via roze naar blauw hxbr 2x1m.
‘Pink Beauty’ als de soort met meer bessen.
‘Winterthur’ als de soort maar met kleiner blad.

klein bladig met slappe takken, kleine witte schermbloem, juni<aug, rode bes. hxbr 1x1m.
obovatum
‘Reifles Dwarf’ als de soort maar in alle delen kleiner.
‘Saint Paul’ als de soort maar dan veel groter, tot 3m.
odoratissimum bladhoudend, groot glanzend leerachtig blad, roomwitte pluimbloem juni, geurend,
rode bes, hxbr 3x2m.

‘Awabuki’ als de soort maar meer winterhard.
‘Chindo’ als de soort maar met smaller, donkergroen blad, de meest winterharde.
‘Emerald Lustre’ als de soort ook met groot blad.
‘Variegatum’ als de soort maar met bont blad.
oligantrum
inheems.(Gelderse roos) drie lobbig blad, witte schermbloem mei<juni, helder rode bes, blijft
opulus
-

tot de winter aan de plant, wijnrode herfstkleur,bladverliezend, hxbr 2.5x2m.
‘Apricot’ als de soort maar kleiner, helder gele bes, zeldzaam, hxbr 1x1m.

‘Aureum’ als de soort maar kleiner en met geel blad.
‘Compactum’ als de soort met dikke korte takken en zeer veel bessen, goed voor de snij.
‘FructuLuteo als ‘Apricot’ alleen veel ouder (1901)
‘Nanum’ laag blijvend, bloeit zelden, schaduw plant, hxbr 0.5x0.5m.
‘Notcutt’s variety’ kruising van opulus x sargentii, zware struik met dikke takken.
‘Park Harvest’ een vorm met geel blad zoals ‘aureum’
‘Roseum’ sneeuwbal, bol ronde bloem, steriel, snijheester, hxbr 3x1m.
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‘Sunshine’ selectie met geel blad.
‘Sylvie’ selectie van Maurice Laurent, genoemd naar zijn dochter.
‘Xanthocarpum’als de soort maar met gele bessen.
var. calvescens met zware takken en grote bes.’notcutt’s var’ is beter.
bladverliezend,wat kruipend, witte schermbloem mei, rode bes, wijnrode herfstkleur.
orientale
ovatifolium bladverliezend, zacht behaart, witte schermbloem juni<juli, zeldzaam, hxbr1x1m.
parvifolium bladhoudend, klein blad, wat kruipende struik, met slappe takken, witte schermbloem
juni<juli, veel donker rode bessen, hxbr 1x2m.
bladverliezende struik met ronde (steriel) of schermbloemen (fertiel), deze staan in paren
plicatum
op de horizontaal groeiende takken, in lagen boven elkaar. De bloeitijd is mei< juni en
duurt wel zes weken. De steriele vormen krijgen geen bessen en de fertiele krijgen veel
rode bessen welke lang aan de struik blijven hangen, totdat de vogels ze opeten.
De herfstkleur is voor alle vormen wijnrood. De hoogte en breedte verschillen per soort.
De naam plicatum slaat op het blad en betekend ‘Gevouwen’.
‘Cascade’ fertiele witte schermbloem, grote randbloemen, veel bes, hxbr 2x2m.
‘Chyverton’ fertiele witte schermbloem, platgroeiend, hxbr 1.20 x 3m.
‘Darts Noble Star’ steriele roze bolbloem, klein blad, hxbr 2x1m.
‘Darts Red Robin’fertiele witte schermbloem, veel bes, hxbr 2x1m.

-

‘Grandiflorum’ steriele grote witte bolbloem, hxbr 2x2m.
‘Igloo’ fertiele witte schermbloem, vroeg bloeiend, april<mei, hxbr2x2m.
‘Kern’s Pink’ steriele roze bolbloem, donker blad, hxbr 1x1m.
‘Lanarth’ fertiele witte schermbloem, puntig blad, veel bessen, hxbr 2x1.5m.
‘Mariesii’ fertiele witte schermbloem, weinig bes, platgroeiend, hxbr 1x2m.
‘Mary Milton’ steriele zalm/roze bolbloem, donker blad, hxbr 1x1m.
‘Molly Schroeder’ fertiele roze schermbloem, donker blad, hxbr 2x1m.
‘ Watanabe’ syn.‘Nanum Semperflorens’ fertiele witte schermbloem, vrij klein,
-

-

bloeit de hele zomer (doorbloei) veel rode bes, hxbr 2x1m.
‘Nanum’ steriele witte bolbloem, klein blijvend, hxbr 1x1m.
Port’ steriele witte bolbloem, ronde compacte struik, hxbr 1.5x1.5m.

‘New
‘Pink Beauty’ fertiele roze schermbloem, langzaam groeiend, hxbr 2x1m.
‘Popcorn’ steriele witte bolbloem, ronde struik, hxbr 2x1m.
‘Rosace’ steriele roze bolbloem, langzaam groeiend, donker blad, hxbr 1x1m.
‘Roseum’ fertiele wit/roze schermbloem, weinig bes, hxbr2x1m.
‘Tennessee’ fertiele witte schermbloem, rijk bloeiend, rijk besdragend,

vrij nieuwe vorm uit USA, hxbr 3x2m. WVT
‘Rowallane’ fertiele witte schermbloem, veel rode bes, klein blad, hxbr 2x1m.

‘Shasta’ fertiele witte schermbloem, rode bes, hxbr 2x2m.
‘Shoshone’ veel kleine fertiele witte schermbloemen, veel rode bes, hxbr 2x2m.
‘Saint Keverne’ fertiele witte schermbloem, groot, weinig bes, hxbr 2x2m.
‘Summer Pastel’ nieuwe vorm uit USA, nog niet zien bloeien.(roze?)hxbr 2x1m
‘Summer Snowflake’ fertiele witte schermbloem, doorbloeiend, rode bes, hxbr 2x1m.
‘Thunberg’s Original’ steriele witte bolbloem, vroeg, mei, hxbr 1x2m.
‘Tomentosum’ fertiele witte schermbloem, rode bes, hxbr 2x2m.
‘Triumph’ steriele witte bolbloem, groot, selectie uit Newport, hxbr 1.5x1m.
‘ Weeping Magic’ nieuwe vorm uit USA, nog niet zien bloeien.
propinquum bladhoudend dwergstruikje met witte schermbloem, juni blauwe bes hxbr 1x1m.
‘Lanceolatum’ als de soort maar met smaller blad.
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prunifolium bladverliezend, lang smal blad, witte schermbloem april, blauwe bes, oranje herfstkleur,
zeer winterhard,hxbr als struik 2x1m, of kleine boom van 3mhoog.

‘Mrs. Henry Large’ als de soort, blad bronskleurig, nog betere herfstkleur.
var. pyriformis als de soort maar met peervormige bessen.
rafinesquianum bladverliezend, kleine witte schermbloem mei/juni, zwarte bes, hxbr 2x1m.
rhytidocarpum bladverliezend, witte fertiele schermbloem mei/ juni, rode bes hxbr 2x2m.
rhytidophylloides bladverliezend, fertiele witte schermbloem mei, rode bes, hxbr 3x2m.
‘Alleghany’ als de soort, onderzijde blad grijs behaart, hxbr 2.5x2m.
‘Darts Duke’ als de soort maar bladhoudend, veel rode bes, hxbr 3x2m.
rhytidophylloides ‘Holland’ als de soort, dit is de eerste selectie uit de soort.
‘Willowwood’ als de soort maar meer breed groeiend met slappere takken.
rhytidophyllum bladhoudend, variabele struik met diep gegroefd langwerpig blad, witte schermbloem
in mei en in november weer, rode bes hxbr 3x2m.

-

‘Crathes Castle’ als de soort maar veel kleiner blijvend, max. 2m.
‘Cree’ nieuw uit USA, rijk besdragende selectie, 2x2m.
‘Green Trump’ syn. ‘Ward Select’ als de soort maar het blad is wel 30 cm lang,

bloeit twee maal per jaar en heeft dan bloem en bes tegelijk aan de plant.
‘Roseum’ als de soort maar met roze bloemknoppen.
‘Superb’ bladverliezend, met erg veel kleine rode vruchten.
‘Variegatum’ als de soort maar met bont blad.
half bladhoudend, zacht behaard blad, witte schermbloem maart, matig winterhard.
rigidum
rufidulum bladverliezend, kleine witte schermbloem mei, zwarte bes, oranje <rode herfstkleur.
‘Royal Guard’ als de soort, met betere herfstkleur, hxbr 2x1m.
sargentii bladverliezend, groot 3 lobbig blad met rode bladsteel en nerven, fertiele witte schermbloem
mei<juni, de rode bessen blijven tot de winter hangen, hxbr 3x2m.
‘Flavum’ als de soort maar met gele bessen, iets lager blijvend.
‘Onondaga’ meer stijl groeiend, met rode groeitoppenen roze bloemen.

‘Susquehanna’ als de soort maar breder met grove dikke takken.
forma puberulum als de soort maar fijner, zeldzaam.
schensianum bladverliezend, blad aan de onderzijde wit behaart, witte schermbloem, mei
rode bes, matig winterhard, hxbr 2x1m.
semitomentosum klein scherp behaard blad, witte schermbloem juni<juli, blauwe bes, hxbr 2x1m.
setigerum bladverliezend, ijle struik, witte fertiele schermbloem mei, veel oranje/ rode bes, blijven lang
aan de struik,herfstkleur oranje/geel,hxbr 2x1m.
‘Aurantiacum’ als de soort maar met helder oranje bes.

sieboldii

bladverliezend, groot geurend blad (bij kneuzing), witte fertiele schermbloem mei<juni,
veel helder rode bessen, dikke grijze takken (winterbeeld) hxbr 3x2m.
‘Reticulatum’ als de soort maar met vlakker glanzend blad.

‘Seneca’ als de soort met meer gootvormig blad, oranje / rode bes.
subalpinum syn. erubescens var. gracilipes bladverliezend, wat houterige struik tot 3m hoog,
suspensum

witte pluimbloem mei<juni, rode bes.
syn. sandankwa, bladhoudend,leerachtig glanzend blad, lichtgele trosbloem,

sympodiale
taiwanense

febr<mei, weinig winterhard, meer kuipplant, hxbr1x1m.
bladverliezend, witte schermbloem juni, rode bes, wijnrode herfstkleur, hxbr 2x1m.
bladverliezend, lang smal blad, ijle struik,witte schermbloem,rode bes,matig winterhard,
hxbr 1x1m.
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ternatum
tinus
tinus

-

lijkt sterk op cylindricum maar is in alle delen groter.

bladhoudend, glanzend of dof blad soms behaart, roze/ rode bloemknop, witte schermbloem,
de verschillende soorten bloeien van september tot april, de vroegbloeiende krijgen veel bessen
de laatbloeiende krijgen geen bessen, bes kleur van rood tot blauw, matig winterhard, hxbr 2x1m
‘Anvy’ geselecteerd voor de rijke bloei, gepatenteerd.
‘Bewley’s Variety’ met glanzend geelbont blad.
‘Clyne Castle’ glanzend groen blad.
‘Compactum’ dof blad meer compact groeiend.

‘Eve Price’ met meer rode knop.
‘Exbury Form’ glanzend blad, zeer grote bloem brede struik.
‘French White’ rechtop groeiend verder als de soort.
‘Gwenllian’ glanzend blad, groeit wat breder en lager, vroege rijke bloei, veel bessen.
‘Hirtum’ sterk behaart dof blad, minder winterhard.
‘Israël’ weelderige groei, glanzend blad, wat minder winterhard.
‘Little Bognor’ als de soort maar meer gedrongen.
‘Lucidum’ weelderige groei, glanzend blad, niet winterhard.
‘Lucidum Variegatum’ als ‘Lucidum’ maar met bont blad.
‘Macrophyllum’ als de soort met groter blad en bloem.
‘Maley Beauty’ als de soort maar met gevlekt bont blad, niet winterhard.
‘Pink Perfection’ als de soort maar met rode bloemknop.
‘Pink Prelude’ als hierboven.(synonym?)
‘Purpureum’ met meer rode groeischeuten en bloemknoppen.
‘Pyramidale ’syn.’Strictum’ stijf rechtop groeiend.
‘Sapho’ een Franse selectie.
‘Spring Bouquet’ met rode groeischeuten en bladstelen, roze bloem.
‘Variegatum’ met zilver bont blad, niet winterhard.

tinus ssp.subcordata
trilobum

syn. americanum bladverliezend, drie lobbig blad, witte fertiele schermbloem mei<juni,
grote eetbare rode bes (American cranberry bush), herfstkleur van geel tot wijnrood,
zeer winterhard, hxbr 2x2m.
‘Alfredo’ meer compact en rechtop groeiend.

‘Andrews’ donkerder blad en veel grotere bessen.
‘Compactum’ meer compact als de soort zoals de naam aangeeft.
‘Darts Graduate’ wat grover dan de soort, wat ijle struik.
‘Hahs’ geselecteerd op groeikracht en besdracht.
‘Manito Pembina’ een selectie met grote vruchten.
‘Spring Red Compact’ compacte vorm tot 1m, rode scheuten, veel bessen.
‘Wentworth’ meer spreidende groeiwijze en de bessen zijn wat eerder rijp.
urceolatum bladverliezend, kleine witte schermbloem mei<juni, rode bes, hxbr 2x1m.
bladhoudend, klein glanzend blad aan de onderzijde met witte haren bezet,
utile
veitchii
wilsoni
wilsonii

dunne twijgen,witte fertiele halfronde bloem,maart, rode bes, hxbr 1x1m.
bladverliezend, dofgroen enigszins behaard blad, vuilwitte schermbloem, veel rode bes,
zeldzaam, hxbr 3x2m.
bladverliezend, jong blad bronskleurig, witte schermbloem, rode bes, hxbr 2x1m.
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wrightii
-

bladverliezend, gegroefd blad, witte schermbloem, juni, vaak in de herfst weer, rode bessen
welke gelijk met de bloemen aan de struik zitten,wijnrode herfstkleur, hxbr 2x2m.
‘Hessei’ als de soort maar in alle delen kleiner.

var. eglanulosum meer spreidende groeiwijze met zacht behaard blad.

8

9

