IR. F. SCHNEIDER

LONICERA NITIDA en LONICERA PILEATA

Het geslacht Lonicera vinden we over het gehele noordelijke halfrond. Het bevat ongeveer
180 species die in allerlei belangrijke gebruikskenmerken aanzienlijk van elkaar kunnen
verschillen. Zo ziet men direct al een duidelijke hoofdindeling, mogelijk gemaa kt door het
verschil in groeiwijze : het ondergeslacht Lo ICERA bevat rechtop groeiende heesters, de
" klimmende" kamperfoelies behoren tot het ondergeslacht CAPRIFOLIUM.
Een ander belangrijk gebruikskenmerk is de bladhoudendheid in de winter. In dit art ikel
zullen we on s beperken tot twee soorten die tot het ondergeslacht LONICERA behoren en
wintergroen zijn, t .w. L. nitida WILSON en L. pileata OLIVER. Tussen deze beide heeft
in de praktijk nogal eens verwarring best aan ; een verwarring die gefixeerd werd door
REHDER, toen hij een cultuurvorm van L. nitida rekende t ot L. pileata forma yunnanensis .
Deze zienswijze is nu duidelijk achterhaald; YEO publiceerde over dit probleem een overzichtelijk artikel in "Baileya" , Vol. 12, blz. 56- 66 ( 1964).

Lonicera nitida (vooral de niet winterharde cv. 'Ernest Wilson') heeft in Engeland veel
betekenis als h egges truik. In Nederland zijn Lonicera nitida 'Elegant' en 'Hohenheimer
Findling' nog net voldoen de winterhard. Het gebruik beperkt zich dan t ot toepassing in
lage vakbeplantingen vooral in gemeentelijke plantsoenen. Aan bloei - laat staan besvorming - komen zij hier te lande nauwelijks toe, omdat deze op het oude hout plaats vindt.
De in Nederland het meest gekweekte cultiva rs werden in de Proeftuin te Boskoop opgeplant en in 1970 gekeurd. Deze keuring was voornamelijk gericht op de betekenis van de
cultivars onder Nederlandse omstandigheden zodat de uitslag grotendeels bepaald werd
door verschillen in winterhardheid tussen de betrokken cultivars.
De gebruikswaarde werd aangegeven met behulp van volgende aanduidingen:
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Lonicera nitida WILS. - West-China ( 1908)
syn . L. pileata f. yvmnanensis (F ranch .) REHD., niet HORT.
Brede, wintergroene struik , bij ons zelden hoger dan 1.25 m wordned ; twijgen
opgaand, kort behaard; blad 10- 16 mm lang, 7- 13 mm breed, d un leer achtig, langwerpig- tot kort driehoekig-eirond, aan de t op van de twijg loodrecht afst aand, naar
de basis t oe geleidelijk meer achterwaarts st aand; bloemen gr oengeel, onaanzienlij k,
reukloos ; bessen glanzend violet .
Deze soort werd in het begin van deze eeuw door WILSON ingevoerd (zie cv. 'Ernest
Wilson'). D e oorsprong van de meer winterharde cultivar 'Elegant ' is onbekend.
o Looieer a nitida 'Aurea'
Een smal opgroeiende cultivar die zich onderscheidt door zijn gele blad . Voor onze
omstandigheden ongeschikt door zijn vorstgevoeligheid.

*

Lonicera nidita 'Elegant'
syn. Lonicera pileata y~mnanensis HoRT. , niet REHD .
STRUIK: breed opgaand, tot ongeveer I m hoog, maar breder, twijgen gebogen,
zij takjes meer opgaand.
BLAD: 10- 17 mm, 5-1 1 mm breed, eirond, vlak.
Eén van de meest grofbladige en meest winterharde Lonicera nitida~v~rmen; hij
wordt in West-Europa zeer veel aangeplant in . vakken , ?fschoon hl] m strenge
winters gedeeltelijk kan invriezen . Het blad wordt 111 het naJaar 1ets eerder geel dan
dat van 'Hohenheimer Findling' .
.
Deze cultivar, zeker sinds 1935 in cultuur, is bij de kwekers bekend als L ontcera
pileata y~mnanensis, hetgeen fout is. Daar de ~aan: y~mnanensts to~ een a~dere
Lonicera behoort, gaf KRÜSSMANN aan deze cult1var 111 1962 de naam E legant .

o Lonicera nitida 'Ernest Wilson'
STRUIK: breed en los, twij gen slap, opgaand, met horizontale tot h angende zijtakken.
BLAD: 5-12 mm lang, 3-7 mm breed , driehoekig-eirond tot smaleirond.
Onder deze cultivarnaam behoren we t e houden de kleinbladige vorm, die in Nederland wo.r dt gekweekt als Lonicera nitida. 'Ernest _Wilson ' is gevoeliger dan r~legant'
en daarom voor ons van weinig bet ekem s. Schl]nt onder E ngelse omstand1gheden
bij zonder geschikt t e zijn als heggestruik.

Lonicera nitida 'Fertilis' (Hillier)
Wordt in Nederlan d niet gekweekt. Onderscheidt zich van de andere L. nitidacultivars door de donkergroene kleur van het blad. _YE? vermeldt dat de blo_emen
geuren . Zijn afbeelding van het herbariummateriaal Wl] St m de ncht mg van L. ptleatabloed. Niet gekeurd.
43

42

o Lonicera nitida 'Graziosa' (Jürgl, 1952)
STRUIK: laat, dicht en gedrongen, tot 80 cm hoog.
BLAD: 7- 13 mm lang, 4- 8 mm breed, breed driehoekig-eirond tot smal-eirond.
Nogal gevoelig voor vorst, vormt daardoor bij ons geen fraaie struik. Staat door zijn
afmeting en zijn licht gegolfde en langwerpige bladeren van de hier genoemde L.
nitida cultivars het dichtst bij L. pileata .

**

Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling' (Dieterich, 1940)
syn. Lonicera nitida 'Hohenheim'
STRUIK:

gaand.

breed opgaand, tot 1.25 m hoog, twijgen gebogen, zijtakjes meer op-

BLAD: I 0- 18 mm lang, 4- 7 mm breed, smal eirond tot smal elliptisch.
Afkomstig uit Stuttgart-Hohenheim. Lijkt zeer veel op 'Elegant' maar is iets minder
gevoelig voor koude. Het blad blijft langer groen in het najaar.
Is nog slechts weinig verspreid, maar verdient toch de voorkeur boven de meer gekweekte 'Elegant'.

Lonicera nitida 'Yunnan'
Iets gedrongener van groei en grover van blad dan 'Ernest Wilson '. Is van kort voor
de tweede wereldoorlog in Engeland bekend. Wordt bij ons niet gekweekt. Niet gekeurd.
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1. Lonicera pileata
2. L. nitida 'Graziosa'
3. L. nitida 'Hohenheimer F indling'
4. L. nit ida 'Elegant'
5. L. nitida 'Ernest Wilson'

s Lonicera pileata Ouv. - Midden- en West-China
STRUIK : brede, wintergroene struik, bij ons zelden hoger dan 60 cm wordend;
twijgen h o ri zo n taa l uitstaand, kort _behaard. .
. .
.
BLAD : 12- 24 mm lang, 4- 9 mm breed, dik leerachtig, smal elliptisch, Iets go o~ 
vormig met zwak gegolfde rand, aan de top naar voren st aand, naar de basiS
toe loodrecht afstaand.
.
BLOEMEN : groengeel, onaanzienlijk, geurend, bessen glanze~d vwl_e~ .
,
,
Deze bijna platgroeiende struik is meer _vorstgevoelig dan Lomeera mt~da Eleg~nt
en verdient daarom nauwelijks aanbevelmg. In Engeland, waar hiJ veel mtbundiger
bloeit, schijnt het een goede gastplant voor bij en t e zijn.

Lon icera nitida 'Hoh enheimer F indling '

44

45

