BOOMKWEKERIJ

Het geslacht Salix kent vele verschijningsvormen. Populair
zijn vooral de lage stamboompjes die uitermate geschikt zijn
voor de kleine tuin. Binnen die
groep is veel variatie maar het
bonte blad van Salix integra
‘Flamingo’ is veruit favoriet.
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D

e meest bekende wilgen zijn de typisch
Nederlandse knot- en treurwilgen.
Maar er is meer. Veel meer want het
geslacht Salix telt maar liefst zo’n 500 soorten
waarvan er veel ook een groot aantal cultivars
hebben. Behalve die soortenrijkdom is er ook
veel variatie in verschijningsvormen. Naast
fors uitgroeiende bomen - tot soms boven de
20 meter - kent het geslacht soorten die als flinke heester uitgroeien maar ook trage groeiers
die compacte struiken vormen. Er valt zelfs te
kiezen uit tal van bodembedekkers.
Samen met Populus, de populier, vormt Salix
de wilgenfamilie ofwel de Salicaceae. De geslachtsnaam Salix is het Latijnse woord voor
wilg. Die naam komt bij diverse andere plantengeslachten soms in soortnamen terug. Zo
betekent salicaria ‘op wilg gelijkend’ en is salicifolia letterlijk te vertalen als ‘met blad als van
een wilg’. Salix is op alle continenten te vinden.
Alleen in Australië komt de plant van nature niet voor maar zijn uiteraard tal van soorten geïntroduceerd. S. babylonica, de Chinese
treurwilg, is bijvoorbeeld een wilg die vooral
veel in (sub)tropische gebieden groeit.
Qua standplaats verlangt de wilg over het algemeen iets vochtige grond maar er zijn laagblijvende soorten die ook prima droogte verdragen. Licht is essentieel voor de wilg dus in
bossen groeit hij niet. Daarom ook behoort
Salix, samen met de populier, tot de typische
Nederlandse landschapsbomen.

Salix integra ‘Flamingo’

De roze charme
van Salix integra
en roze gevlekt is. Vooral jong uitlopend blad
is sterk roze gekleurd. Omdat jaarlijkse snoei
gewenst is, blijft de omvang beperkt. De cultivar
verlangt een lichte standplaats maar fel zonlicht kan soms bladverbranding veroorzaken.
S. integra ‘Hakuro-nishiki’ is eigenlijk al een vrij
oude cultivar die pas in de jaren negentig van
de vorige eeuw op de voorgrond trad. Tussen
de grote aantallen die toen werden gekweekt,
kwamen soms interessante mutanten voor. S.
integra ‘Flamingo’ is zo’n mutant, gevonden
in 1996 en sinds 2004 ruim verkrijgbaar op de
Nederlandse markt.

VERSCHILLEN
ROZE UITLOPEND
Steeds meer kleine heestervormen en bodembedekkers van Salix worden op lage stam geënt
om zo kleine sierlijke boompjes te kweken. Een
absoluut commerciële hit van de laatste decennia is S. integra ‘Hakuro-nishiki’. Dit is geen echte treurvorm maar de dunne twijgen van de
heester spreiden breed uit waardoor een losse open kroonvorm ontstaat. S. integra ‘Hakuro-nishiki’ heeft oranjerode twijgen - dus ook
wintersierwaarde - en grijzig groen loof dat wit
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Ook al lijken ‘Hakuro-nishiki’ en ‘Flamingo’ op
elkaar, de twee cultivars hebben toch aardig
wat verschillen. Zo kleurt het jonge loof van
‘Flamingo’ in het voorjaar dieper roze en zijn
de blaadjes smaller van vorm. Verder zijn de
takken van deze cultivar sterker en is de kleur
van die takken elke winter veel roder. Groot
voordeel is ook dat het blad van ‘Flamingo’
amper last heeft van verbranding op dagen
van felle zonneschijn terwijl dat bij ‘Hakuronishiki’ makkelijker voorkomt. Ook wanneer

‘Flamingo’ zich tot volle wasdom heeft ontwikkeld, zijn er verschillen. Zo krijgt het boompje
een strakke ronde kroon en blijft de plant zijn
groeikracht behouden. Ook kleuren de blaadjes in het hart van de plant vaak groen alsof na
de bonte periode alsnog bladgroen wordt aangemaakt. Dit verklaart tevens het niet verbranden van het blad.

GEREGELD KNIPPEN
Voor de kwekersrechtelijk beschermde S. integra ‘Flamingo’ geldt het advies om de plant net
na de winter terug te knippen en in de zomer
nogmaals minimaal één keer te knippen om
de plant goed gevuld te houden en volop roze
gekleurde uitlopers te krijgen. De sierwilg kan
overal staan, zowel op een hele lichte als op een
iets beschaduwde plaats, als de grond maar voldoende vochtig is. De felroze bladkleur is echter
het meest intens op een zonnige of halfzonnige
plek. S. integra ‘Flamingo’ wordt net als S. integra
‘Hakuro-nishiki’ als struik en op stam gekweekt.
De stamlengtes kunnen variëren tussen de 30
cm en de 1.10 m en de potmaten van 12cm-pot
tot 23cm-pot. Als onderstam gebruiken kwekers
zowel S. x smithiana als S. viminalis.

