De Juniperus x media t'Blaauwtt.

jeneverbes.
Chinese
(Neen,er staangeeÍltypfoutenin de titel.)

Algemeen.
Er bestaanzeerveel variëteitenJuniperusen nog
veel meer cultivars. Het voornaamste
onderscheid
tussende soortenis de groeiwijze:
van de kruipende J. procumbens tot de
zuilvormigeJ. communis.Allen zijn het echter
struikachtigeplantan met geschubdebladeren.
Voor de leek die ze vastneemtstekenze als
naaldenmaardat zrjnze dusniet.
De Chinqe feneverbeswordt beschouwdals
een natuurlijke hybride tussen de beide
Noordoost-Aziatische
J. chinensisen de J.
sabina.
Het eigenaardigeínn de plant is dat zij twee
verschillende voÍmen van bladeren heeft
naargelanghun ontwikkeling: de jonge zijn
naaldachtig,de oudeschubachtig.
De cultivar .1.X Media "Blaautf'heeft slechts
éénsoortblad,het schubachtige.
Daardoorlrijgt
hij een dichter uitzicht met een Íïjne structuur.
De kleur is blauwachtig.
De groei is opgaand en waaiervormig, de
typischestruíkvormdus. De schorsis paarsen
afbladderendwat moeilijkhedenkan opleveren
met insectendie er hun eierenin afzeffen.

Een algemene indruk"

Stijlen.
De J. chinensisx Media "Blaaulv" is geschikt
voor alle stijlen uitgezonderdde Hokidachi of
bezemstijl.
Door de fijne en dichtebladstructuurkan hij in
alleformaten wordentoegpast.

Het blad van J, Chinensisx media"Blaauw"

Standplaats.

Vorm gevenaan het kruin.

Het ffne blad heeft ook nadelen: het is
gevoeligervoor uitdrogingdan de meesteander
Juniperi.
In de zomer zullen we daarom de volle zon
vermijden.
Strenge langdurige vorst en vooral droge
oostenwindkunnenhetlauin roestdoenuitslaan.
Beschermingis tijdens de winter gebodendoch
de plaatsmoet licht genoegzijn om de eeuwig
gro€neboomverderzijn bladgroanverrichting
te
latendoen.Zonietvolgt er ontkleuring.

De schubvormigbladerenlaten zich gewillig
plukkenenvoelenzachtaan.Te diep gaanin het
kruin levert echterroestevlekken op omdatde
onderstelagenmoeilijkbereikbaarzijn voor licht
en betekkelijk snelverhouten.
Overdrevenwegplukkenvan blad kan ook de
boom zodanigprikkelen dat hij als reactiehet
naaldachtige jonge blad gaflt ontrvikkelen!
Vergeetzijn afkomstniet!
Bedraden kan het hele seizoen door zonder
problemen.Hevige vorst kan aanleidinggeven

ít

tot twee problemen:de binddradenkrimpenen
snoeren zich in of bij nvaÍe temperatuursschommelingendoen de binddradende boom
schrikken door hun groot geleidingsvennogen
voor warmteen koudemet verbrandingof zelfs
sterftetot gevolg.

Watergift.
Het fijne loof waardeert een dagelijkse
benevelingof begietingmet defijne broes.
De wortelkluit heeft een hekel aan uitdroging,
dusdagelijks\ilatergeven.
Tijdens de winter rust de plant en is er minder
verdamping.Toch ook dan de bodan niet laten
uitdrogen.

Voeding.
Gedurende
hetgansegroeiseizoenvan beginmei
tot eind oktoberom de tweewekenbijmesten.
Osmocoteen voedingskeiendoenhet ook goed
en vergen geen verderebemestingtijdens het
groeiseizoen.Op het eindevan septembermoet
wel wat extrapotaswordentoegevoegd.

Verpotten.
Jongebomen:om de tweejaar.
Oudebomen:om de vijfjaar.
Het ritne van verpottenis aftankelijk van de
doelstellingendie we hebben.Zolang we e€n
mellereevolutiebeogenbehandelenwe de plant
alsjong. ts het doelbereikt,danbehandelenwe
deplantalsoud.Tochlatenwe niet na tenminste
éénmaalperjaar de wortelkluit te confioleren.
Een doorgedrevensnoei van het kruin heeft
onvennijdelijkeenflinke wortelsnoeitot gevolg
met de bijhorendeverpotting.
Het grondmengsel
moetextradoorlatendzijn.

Vermeerdering.
jareneereenjeneverbes
Het duurtverscheidene
vnrchtendraagt.Als hij er danlaijgt moetende
zadentweejaar rijpen en nog eenstweejaar in
de grondzitten alvorensze ontkiemen.
De normale venneerderingdoor middel van
stekken is dan ook legio en het gaat uiterst
gemakkelijk.
Bij vormsnoeivallen er steedsonverhoutetakjes
weg. Deze njn ideaal om te stekken.
Afgewerkte,goed doorlatendepotgrondin een
Ílinke bakis uitstekend.We zettende bak op een
beschuttghelderenoordoostenkant
en zien erop
toe dat hij niet uitdroogt. Het succes is
verzekerd.

AndereJuniperi.
Juniperuscommunis,
De plantkomtvoorin Eurazië,Afrika en NoordAmerika.
Het is meestaleenstruikvormigezuil van zowat
twee meter op schrale grond doch hij kan
uitgroeientot 15meterhoog eenechteboom.
De annzalig yssdingsbodem laat hem
gewoonlijk zÊertr:aaggroeien,waardoorhij de
elemententen volle ondergaat.Dit geeft hem
somsde meestbizare voflnen.
De jonge takken zijn bezet met heldergroene
priemvonnigenaaldenvan I cm lang, de oudere
zitten schubvornigin elkaar,steedsper drie.
De Juniperuscommunisis trveehuizig.De drie
vnrchtbladerenvan de wouwelijke bloemen
omsluiten het vnrchtbeginselen vormen in de
loop van tweejaar eenbesvan 1 cm diameter.
Deze gegevensgeldenin de regel ook voor de
anderevariëteiten.
Juniperusprocumbensof
Juniperushorizontalis.
Deze soort breidt zich uit over de grond en
vormt een tapijt. Van deze soort zijn de vele
kruipendecultivarsafgeleid.
Voor Kengai en Han Kengai (cascadeen half
cascade)z4n dezesoortenuiterst geschikt.Zij
latenzich gemalkelijk naarbenedenleiden.
De J.horizonalis"Glaucd'wordtbeschouwdals
Één enkele
de onovertroffenbodembedekker.
plant kan eengansetuin inpalmen.
Andereeigenschappen
van de Juniperus.
Dejeneverbessen
wordengebruiktin de dranken
vraaraanze hun naam gaven: jeneveg gin,
genièwe...
Steinháger,
De vluchtige otën die ze bevattenhebbeneen
uitgesproken
diuretischewerkingen zuiverenhet
organisme. Daardoor
blijven
echte
jeneverdrinkers mager en taai tot op hoge
leeftijd.
De takken van de Juniperuszijn uitstekend
geschiktom vleesen vis te roken.De vluchtige
welriekendeoliën verdampenen dringenin het
rookgoed.Sornmigesfrekenzijn vanwegedat
gebruik volledig hun jeneverbesstruiken
kwdt.
Ook in onzeKempenkwam hij vaakvoor waar
hij zijn bessenleverdevoor deooHasseltse".
Door de langzamegroei produceerthij zeer
gelijkmatig hout dat gebruikt wordt in de
potloodindustrie en het vervaardigen van
wurdelstokken.
Arboretus.

