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LAAG GROEIENDE COTONEASTERS

Vooral met het oog op de openbare beplantingen is er veel vraag naar goede, boclembeclekkencle sierstruiken. Deze hebben immers naast hun sierwaarde het voordeel dat zij het onkrmcl onderdrukken. Door deze toenemende vraag zijn vooral vele soorten en variëteiten
van Cotoneaster in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Dit heeft tengevolge dat terwijl het sort iment al groot is, er elk jaar nieuwe variëteiten in
de handel komen, die weer beter zijn of zouden zijn clan de oudere. Deze aanwinsten komen
zowel van Nederlandse kwekers als van buitenlandse en clan voornamelijk Duitse kwekers.
. Door vergelijkende keuringen heeft de Ke urings Commissie van de Koninklijke Verenigmg voor Boskoopse Culturen, geassisteerd door enkele experts op Cotoneaster gebied, getracht uit de lawine van nieuwigheden de allerbeste naar voren te brengen. Doordat sommige aanwinsten in de handel komen zonder goede en internationaal geldige benamingen,
soms slechts summier vermeld in een weinig verspreiele prijslijst, is er nog al wat naamsverwarring ontstaan. Het moet toch te vermijden zijn, dat een nieuwe plant reeels binnen
enkele jaren onder twee of drie namen wordt aangeboden.
De keuring vond voornamelijk plaats in de sortimentstuin van het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop, waar het te keuren sortiment gedurende 4 tot 5 jaar heeft gestaan. Elk jaar hoorde de Commissie tijdens de keuringen, dat nog betere vormen in cultuur
zouden zijn. Men elient dit keuringsrapport als een moment-opname te beschouwen; wat
aan voldoende oude planten aanwezig was is gekeurd . De nog "mooiere" vormen komen
later onder de loupe.
Onder de b 1a cl ho u cl en cl e bodembedekkers heeft de N eclerlandse aan winst Cotoneaster
salicifolia 'Repens', ook bekend als 'Avondrood', terecht reeels een uitstekende reputatie
gekregen. De Duitse, er op gelijkende 'Parkteppich' wordt meer in het buitenland dan in
Nederland gevraagd. Onder de lager groeiende variëteiten lijkt vooral C. damrneri 'Skogholm', door goede habitus en grote winterhardheid een goede toekomst te hebben.
Van de blad verliezende Cotoneasters is de grootbladige C. horizontalis 'Robusta' in
de laagblijvende tot halfhoge groep één van de meest belovende aanwinsten. Gehoopt
wordt, dat door deze pubhcatre de naamsverwarring, die in de kwekerijen heerst, zal verminderen.
De in dit artikel beschreven Cotoneasters zullen enkele jaren ter controle van de juiste
benaming in de kwekerijen in de sortimentstuin van het Proefstation te Boskoop blijven
staan. Andere cultivars zullen voor keuring en vergelijking worden aangeplant, o.a. de
groot bladige, laag groeiende C. salicifolia 'Ruth' en de rijk vruc hten dragende selecties uit
C. dammeri 'Skogholm' en C. consp-icua .

\V aardering:

* - goed
* * - zeer goed
* * * - uitstekend
s - voor speciale doeleinden
o - kan vervallen

* * Cotoneaster dammeri- Midden-China
syn. C. humifusa
GROEIWIJZE: dichte kruipende plant, nauwelijks I 5--:20 cm hoog wordend, zeer
vertakt en daardoor een dichte mat vormend; meiten over een muur geplant,
hangen de takken en twijgen zeer gracieus naar beneden.
BLADEREN: aan blijvend, fijn netvorm tg genmpeld, ovaal, 2- 3 cm, dofgroen.
VRUCHTE:-1: helderroocl, (6- 7 mm), in oktober-november.
Een zeer goede soort voor rotstuinen en bodembedekking, ofschoon voor grote beplantingen wel wat erg laag, waardoor de eerste jaren veel ?nkrmcl voorkomt. In
strenge winters heeft deze soort van bladval en taksterfte te h]den, doch de planten
herstellen zich goed. Heeft geen herfstkleur.
s Cotoneaster dammeri 'Jürgl'
syn. C. congesta-hybr. 'Jürgl'
.
GROEIWI JZE: breecluitgroeieng, bodembedekkend met laag overgebogen groetende takken, in groeiwijze aan 'Skogholm' hennnerencl.
.
1
BLADEREN: aanblij vene!, zeer klem ( 1-1 t cm), opvallend lichtgroen ( .)
VRUCHTEN: oran jeroocl, niet overvloedig.
Deze cultivar, in de handel gebracht door K. H. Jürgl, Sürth bij Keule/n gelijkt in
habitus op C. dammeri 'Skogholm'; is echter minder wmterharcl.
Voor meer gegevens omtrent de benammg zte blz. 8.

* * Cotoneaster

dammeri 'Major'
syn. C. dam1neri 'Radicans' Hort. (non Schneicl.)
GROEIWIJZE: ongeveer als de soort, iets forser.
..
.
BLADERE:-1: iets groter (21-3~ cm); in november verschiJnen hter en daar enkele
geel tot oranjegele blaadjes.
VRUCHTEN: als de soort, spaarzaam.
Het is gebleken dat deze cultivar meer winterhard is dan de meest als C: dammeri
gekweekte plant; de bladeren zijn iets groter. Een goed herkenmngsteken ts het fett ,
dat in de late herfst hier en daar geel tot oranjegele blaadjes te zten Zt]n.,
.
,
In de kwekerijen komt deze cultivar meestal onder de n~am C. dammen Raclicans
voor; deze naam behoort bij een zeer kleinblad t ge vanetett, clw met m cultuur is.

* * * Cotoneaster dammeri 'Skogholm'
GROEIWI JZE : breed uitgroeiend, sterk vertakt, met te;1 dele liggende, ten dele
boogvorm ig groeiende takken, zelden hoger clan 40 a 50 cm.
. _
BLADEREN: aan blijvend, zeer klem ( 1- 2 cm); groen, m november met hier en
daar geeloranje gekleurde blaadjes.
..
VRUCHTEN: rood, in het algemeen niet taln]k.
Deze cultivar, die goed winterhard blijkt te zijn, is één van de meest .waardevolle
nieuwere, laagblij vende Cotoneasters. Hij wordt in groten getale gebrmkt als voorbeplanting, op taluds en als bodembedekker, daar de sterk vertakkende plant spoedig
dicht groeit en clan weinig onkruid laat groeten.
Deze kloon is omstreeks 1955 in de handel gebracht door Skogsholmens Planteskalor
in Zweden; daardoor wordt deze plant soms foutief 'Skogsholmen' genoemd. (Zte
voor de benaming ook blz. 9).
.
Onlangs is door J ac. van Klaveren Dzn te Hazers,~oucle een vorm tn de handel
gebracht onder de naam C. dammeri 'Mrs. Kennedy', dte er zoveel op geh]kt, dat deze
géén verbetering van het sortiment kan worden genoemd.
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* * * Cotoneaster horizontalis -

West-China

Deze zeer bekende soort is door zijn habitus, rijke vruchtaanzetting en rode herfstkleur één van de allerbeste uit het sortiment .
Onder zaailingen van C. horizontalis komen wel eens afwijkingen voor. Het is daarom
het beste van de goede kloon, die men in het algemeen kweekt , vegetat ief (stekken of
afleggen) te vermeerderen en deze niet uit zaad te kweken.
o Cotoneaster horizontalis 'Ascendens'
syn. C. horizontalis 'Fructu-sanguineo '
GROEIWIJZE: breeduitgroeiende struik, iets h oger dan het type.
BLADEREN: spitser clan bij het type en minder dicht opeen .
VRUCHTE K: rood, iets meer langwerpig, echter slechts schaars voorkomend.
Deze variëteit met iets meer schuin opgaancle, grovere vert akking heeft weinig herfst kleur en draagt wein ig vrucht. Schijnt hier en daar te \·Vorden gekweekt onder de
naam C. rotundifolia, wat een bladhoudende Cotoneaster is.

* * * Cotoneaster

horizontalis 'Robusta' (Vuyk van Nes 1954)
syn. C. horizonta/is 'Coralle ' (Hesse)

GROEIWIJZE: bij zon der sterk groeiende, breeduitgaande struik met tamelijk plat
vertwij gde, later overhangende takken. 8 Jaar oude planten in het Proefstation t e Boskoop zijn 2 meter in doorsnede , 125 cm hoog.
BLADEREK: veel groter dan de soort, tot 20 x 16 mm. Vanaf november kleuren
de bladeren prachtig rood, evenals de soort. Blad valt pas in december af.
VRUCHTEi\: helderrood, vooral bij oudere planten in groten getale langs de
twijgen.
Deze zeer sterkgroeiende, zeer winterharde cultivar is een bijzonder \·v aardevolle
aanwinst onder de halfhoge Cotoneasters. In alle delen doet hij denken aan een grove
C. horizontalis . De rode herfstkleur van het lang aanblij vende blad en de rode bessen
van oktober t ot december ziJn prachtig.
Deze cultivar vverd gevonden door Tips, Herk-de Stad in België; de firm a Vuyk van
Nes voerde deze in Nederland in.
Jamm er genoeg is er veel naamsven,·arring. De door H esse, D uitslanel in 1961 als
niem1· aangeboden 'Coralle' blijkt hetzelfde te zijn. Ook Hesse's 'nieuwe ' C. horizontalis 'Rotunclifolia ' bleek bij import niet anders te zijn clan 'Robusta ' : In Nederland
komt hij soms voor onder de naam C. rotundzjol-ia, een naam die voor meerelere
Cotoneasters wordt misbruikt, niet alleen voor 'Robusta' maar ook voor 'Ascenclens '.
De echte C. rotundifolia is bladhoudend (!)
o Cotoneaster horizontalis 'Saxatilis' (H esse 1949)
GROEIWIJZE : d wergvorm met bijna horizontale takken en een zeer opvallende,
t weerijige, visgraatachtige vertakking.
BLADEREN: zeer klein , clichtstaancl.
VRUCHTEN: draagt bijna geen vrucht.
Deze miniatuur vorm is in blad en vertakking een aardige plant. Er zijn enkele belangrijke bezwaren: oudere takken worden kaal, is verder niet erg winterhard en
draagt géén of bijna geen vruchten.
Is triploiel (Zeilinga, Bot. Not. 27 4, 1964), wat de slechte vruchtzetting veroorzaakt ;
lijkt een hy bride.

Cotoneaster horizontalis

6

X

salicifolia floccosa Cf!

Deze kruising is in 1951 uitgevoerd door Ir. Broertjes, destijds verbonden aan h et
Proefstation te Boskoop tussen de eliploiele C. salicifolia floccosa en de t etraploiele
C. horizontahs; er ontstonden bijna s ter ie Ie triploïden , waaruit 'Gracia' en 'Valkenburg' werden geselecteerd (zie ook Dendraflora 1, 34, 1964).

0

Cotoneaster 'Gracia' (Proefstation, Boskoop 1961)
.
h
)
· d lage en brede strmk (ca. 60 cm oog ·
·
· -1
GROEIWIJZE: brede , sJerh]_( groeJen eld
er clan van C horizontalis met dofBLADEREN: glimmend en Jets genmpe , grov _
. cl . ber
rode herfstkleur vanaf november ; blad bh] ft tot 111 ecem
.
rel voor
Deze besloze cultivar heeft in strenge winters geleden. Is ct;st1jds g~se l ectee
de rode herfstkleur ; minder waardevol dan C. honzontahs Robusta .

s Cotoneaster 'Valkenburg' (Proefstation, Boskoop 1961) .
GROEIWIJZE: dicht en breed uitgroeiende , halfhoge strmk (tot 1.70 m) met boog-

BL:~r~:~N~v;~~~~~~~~~cl;r~=~~az~~J~!; herfstkleur ; bladeren tot vroeg in het voorjaar aanblijvend.
cl kh
t Deze besloze cultivar is goed winterhard en kan als halfblad houdende e . ees er
voor parken waarde hebben.
s Cotoneaster microphylla ~Himala ya
GROEIWIJZE: lage , breed uitgroeiend e, dicht verta kte struik met spreidende
takken , tot 50- 100 cm hoog, maar veel breder \Yordend. Oudere planten
.
) cl I·
oen
worden kaal.
BLADERE :--J : aan blij vende!, zdeerf· . kl~n 5~~ ~1~1~1~n' d~~r;~:~re; i~ ni et rijkdragend .
VRUCHTE)I: alleenstaan , o Joo '
ik
.
5 . En eland uit de Himalaya ingevoerde soort heeft vo?r het gebru_
betekenis, doordat hij
t
ar landen met zac
' 1m
'
sluitend
expor
. - blaadJ·es , die nog minder .winterhard is dan
thy11lijolia,gekweekt_voor
een van eteJt met
Jet s k?lae111e.e
de soort.

~e~e1~e;l~~d 1:, e ini~

nauwe_lijkhst"l·~ nlterahaatrde~~-r{~~o~t :~~~

* * Cotoneaster microphylla 'Cochleata'
syn. C. microphylla melanotncha Hort . (non Hand.-l\1az. )
C. melanotricha Hort.
.
GROE IWIJZE : lage, bodembedekkende struik (niet plathggend) met naar beneden
·· ·
d ·cht kussen vormend .
gebogen
e(~~ I 01 mm) ' rondom staand , matglanzend donkergroen ,
BLADE
RE N: vertwlJ]gk~nlegi·n'
ovaa,
aan de onderkant wit behaard.
.
..
VRUCHTE K: dofrood (5- 6 mm ), alleenstaand, met zeer t a1nJk.
..
.
.
C t
t heeft een zeer aantrekkehjk habJtus.
1
0
moeten blijven een zeer goede plant.

~~~~ ~~~~~ ~~; 1 !~~~~~:~=k~~~~~gdie z~:;~~:~

Kan in stren~e winters ihet~ lijden .. t. deze Cotoneast er komt niet in cultuur voor.
De naam C. Melanotnc a l S onJUlS ,

* Cotoneaster praecox ~ \Ves t-China
syn.

c.

adpressa var. praecox
C. nanshuamca

C 'Nan-shan'
· 1·· k
.
.
. cl
t (tot 50- 75 cm hoog) met S1er lJ •
Deze algemeenkbkekende, b:~~::lt~;:re~egnegeol~~~r bladeren behoeft geen beschrijving.
.
, , kl
· cl vele Jaren
overgebogen ta en en opv
W t in de Nederlandse kwekerijen voorkomt 1s meest een . oon , s ~ ··~
.cl
ve;etatief vermeerderd van planten , door Vilmorin-Andneux 111 Fran nJ versprel .

~.

d
. e auteurs als een (tetraploide) variëteit van C. adpressa
(ingevoerd 191
Deze plan: wodr
t o.a.
oor sBomoo':gen
KRtSSMA)J"-' beschouwen . deze Cotoneaster als een
gehouden,
an ere
·
soort.
.
.
I) l
blï ven de Cotoneaster heeft het nadeel,
) , (~~h~r;~de a;! o~anjerode
vruchten vroeg (augustus)
Dezedbijzonder
dat
e zeer gro'tvln(8te1r0h~~!e
e ..
kleuren maar reeds in september verdwenen ZIJn.
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praecox
* * c o t oneaster
s n. C. pra
, 'Boer'

(J ·, B oer \V.z. &' Zoon 1950)
y
ecox Typ de Boer (ex Krussmann , Handbuch der Laubgeh .î
GROEI\VIJZE · als het t
h
0 ze 1960)
B .
. .. f
ype, ec ter minder grillig en iets breder
LADE
REl\.
a
vallend
mmder
gegolfd
dan
b
..
d
.
vR
. ··
'
IJ e soort
UCHTE:\ : zeer groot , I I X 13 mm lichtr l
. .
..
van a ugustus tot september.
'
ooc tot oranJ erood, nJ kdragend ( !)

Een cultivar, in de handel gebracht door de firm a J
.
die door de betere vruchtaanzetf
an Boer \v z .. & Zoon te Boskoop,
sortiment; een zeer \l·interhard mg eln girotere. vruchten een mtbreiding is van het
e, goec e, aagblijvende Cotoneaster.
o Cotoneaster rotundifolia - Him alava
syn. C. bvtxifolia Hort. (non Lindl. )
GROEIWIJZE: breed uitgroeiende, onre elmati
.
afstaande, lange, gebogen takken alg
l g ~ertakte, open struik met sterk
\Vordt meest breder dan hooa ' s ouc ere p ant met puntige kortloten bezet.

BLADEI~E"i:
aan b lij ve nd in a~tren e .·
..
( 1- 2 cm) dik en leerachtig op die g \~nters gecleeltelijk afvallencl, eirond
VRUCHTEt\: dofrood groot (8, 9
)van uxus gehjkencl.
·
- mm met opvallen l 1
de 2 cm korte zijsporen . ze blij. ve . t t l
c . c aar ze .alleenstaan aan
D . .
.
.
·
n o c ecem ber aan de strmk
e sJer waarde IS genng. De door elkaar
.
.
maken de struik oncloorclringba
I . groeiende stugge takken en scherpe kortloten
half-bladhoudend) en bevriest J·nars. t s m gewone wmters nauwelijks vvinterharcl (soms
D
renge wmters
e naam Cotoneaster r o tunclif olia ko'11t .in cl
..
echter zelden voor de echte hierb
b h.
e kwekenJen veelvuldig voor
hf bl
'
oven esc reven soort met .. 11 .
d.
'
ac lge aacljes. In Nederland en het b .t l dl·
ZIJn < eme, ikke leerUI en an
, omt de naam "rotundifolia " o.a.
voor bij de volgende Cotoneasters:

Coloncaster horizontalis · Ascendens'
Cotoneaster horizontalis ' Robusta'
alsmede verschillende a ndere vormen van het C. horizontalis t ype.
o Cotoneaster rotundifolia 'Rub ,
c .
y
syn. . mzcrophylla 'Ruby'
C. rubens Hort.
GROEIWIJZE: stijfgroeiende bossiae struik
. .
met schum mtstaande later afstaande
takken, tot I m hoog m~ar bre~ler.
BLADERE!\:
aan blij vend, ovaal (5--1 5 rnm) ' glimmend
.
mgerold , leerachtig.
donkergroen, rand iets
VRUCHTE"i: karmozijnrood (8 mm), alleenstaand vers rei
.
Deze bladhoudende struil· wordt . t
·
P cl over cle gehele stru1k.
1
· ·
'
me vee gekweekt (oncle 1
C
h eef t \VeJmg voor op vele a ndere
..
h
r c e naam . rubens).
\t\fercl . 195
. meer \l·mter a rde Cotoneasters
'
..
m
9 door BooM als cultuurvariëteit van C , . , . .
bh] kt tot C. rotund~folia t e behoren
. m tc7 ophylla bescholl\nl, maar

* * * Cotoneaster salicifolia floccosa
GROEIWIJZE : opgaande, brede struik tot 3- 4
.
of meer horizontaal staande takl·e
m met schumopgaancle, la ter min
' n.

Zaailinge n vertonen zoveel variatie , dat het beslist af te raden is, deze Coto··
neaster uit zaad te kweken; de zaailingen dragen slechts sporadisch vruchten. Veelal
zijn de bladeren hiervan kleiner, varieërend van 3-5 cm.
In sommige kwekerijen komt ook n og de naam C. henryana voor . Deze soort uit
:Vhdden-China heeft grotere bladeren , (tot 12 cm!) en aan de onderkant blijvende
beharing ; is in Nederland n i et winterhar cl; wat men hieronder aan treft is één
of andere grootbladige select ie van C. salici folia floccosa.
Daarnaast komt hier en daar C. salicifolia var. ntgosa voor, een open struik met grove,
tamelijk b rede, dofgroene, b ehaarde bladeren ; doordat deze Cot oneaster niet volop
vruchten draagt wordt hij weinig gekweekt. Uit recente onderzoekingen (o.a. door
Zeilinga, Wageningen, 1964) is gebleken, dat deze plant tet ra ploiel is.

? * Cotoneaster salicifolia 'Gnom' (Jürgl 1955)
GROEIWIJ ZE : bijna platliggende langzaam groeiende plant.
BLADEREN: aanblijvend, langwerpig, klein (tot 25 X 6 mm ), donkergroen .
VRUCHTEN: weinig voorkomend , helderrood, klein (4-6 mm).
Deze gedrongen groeiende, kleinbladige vorm is minder geschikt voor het bedekken
van de grond dan 'R epens'; een aardige plant voor kleine objecten.
Komt in enkele kwekerijen voor onder de foutieve naam 'J ürgl', \\'at een breeduitgroeiende vorm is van C. dainmeri (zie ook blz. I 0).

* Cotoneaster salicifolia ' Herbstfeuer' (H. Bruns

1955)
syn. C. salicifolia 'Autumn Fire ·
C. watercri 'Herbstfeuer'
GROEIWIJZE: sterk groeiende struik met min of meer kruipen de takken ; maakt
lange, weinig vertakt e scheut en , waa rdoor deze plant, indien vrijstaan d, zich

in het begin niet goed vult.
BLADEREN: aanblijvend, leerachtig, ovaal, tamelijk groot, (4- 6 cm lang en
I t-2l cm breed), donkergroen, gerimpeld, onderzijde licht blauwgroen.
VRUCHTEN : weinig voorkomend , helderrood , ± 5 mm in doorsnede.
Deze sterk groeiende , g r o o tbladige vorm is minder geschikt voor bodembedekking
dan 'R epens', daar de plant open groeit en soms kaal in het midden wordt. De donkergroene bladeren krij gen in november een purperkleurige gloed .
Is in 1930 door H. Bruns, Westerstede (Old.) in Duitsland uit zaailingen geselecteerd.
Zeer veel op 'Herbstfeuer' gelijkt 'Saldam'; voor het verschil wordt hiernaar verwezen.

* Cotoneaster salicifolia ' Parkteppich' (Hachmann

1950)
GROEIWIJZE: breeduitgroeiend met overgebogen t akken; groeit iets hoger dan

'Repens'.
BLADEREN : aanblijvend , tamelijk klein, 20- 30 mm la ng en 6-12 mm breed,
donkergroen, aan de onderkant blauwachtig-wit en behaard.
VRUCHTEN: klein (4- 6 mm). rood, niet talrijk.
Voor een beplanting, waarvoor 'R epens' te laag blijft, k an deze b ij J. H achmann
Barmstedt (Holst.) Duitsland ontstane vorm aantrekkelijk zijn. Schijnt iets minder
winterhard te zijn dan ' Repens'. ' P arkteppich' is te herkennen aan de blauwachtige
witte, behaarde onderzijde van de bladeren.

BLADEREx:
blij vend, lancetvormig 5- 6(8) cm , donker
• groen, genmpeld,
.
de randenaan
ingerold.
aan
VRUCHTEl\:
zeer talrijk van o!-tober
. flinke
.
mm in doorsnede.
,
-].a nuan. 111
tuilen, helclerrood,

+

6

.
Deze beschrijvin a is van de zeer rijk vruchten
Jaren geleden in de ha ndel gebracht do
l y d~ag~nde, grootbladige selectie, vele
wordt in groten getale vegetatief (dooro~t~~-k\..1·\·e en] Terra Nova te Aalsmeer. Deze
Coloncaster salic·ifolia floccosa . r
. ' en of enten) vermeerderd.. b
bi cl
.
, me ten mt zaad gekweekt is
a grootte als vruch taanzetting ,· d I.t 1aas
t t e IS
. voor de 'gebruil·er
zeer' vana
zowel
in
het bel,
..!~st.
e1angn]

o Cotoneaster salicifolia 'Perkeo' (Hesse 1952)
GROEIWIJZE: bossig, dicht vertakte o pgaand e struik , met overhangende
takken , op een dwerg C. salici folia floccosa gelijkend.
BLADEREN : aanblijvend, zeer klein (I 5-25 mm lang en 5-18 mm breed), glimmend donkergroen en gerimpeld, onderzijde witviltig.
VRCCHTEN: zeer klein, rood; aan de meeste planten \Yorden zelden vruchten gevonden.
25
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Deze dwerg 'floccosa' heeft weinig wa d
1
te Boskoop hebben enkele verplan~ear6 e; c raag~ zelden vrucht. In het Proefstation
aangezet; deze waren zéér klein maa; l Jaar ou e exemplaren plotseling vruchten
lijkt 'Perkeo' toch géén bijzond~re aam~~~a:tze m november nog met gekleurd waren,

* * * Cotoneaster salicifolia

'Repens' (Haalboom 1948/ 1958)
syn. C. saltczjolta ,A vondrood, (Haalboom ex Boom)
C. saltczfolta 'Dort mund'
GROEIWIJZE: platliggende struik sterk vertakt
..
BLADEREN: aan blijvend, lang-ov~al, 25- 35 mm' ~=~n groen tapijt vorme~d.
donkergroen, tamelijk gerimpeld, onderkant bla~~~.:~~~i~n;.o~~eed, glimmend
. VRUCHTEN: 3-6 biJeen, helderrood, tamelijk klein (5- 7 mm)g niet o e 1 I'
Een van de beste bladhoudende Cotoneasters voor b
'.
v rv oec tg.
zich zeer goed. De bladeren blijven in de herfst donh/~embeclekkmg; de plant vult
Is gevonden tussen zaailingen van C
z· j z· jl, g oen, heeft wem tg herfstkleur.
bergen en in 1948 onder de naam
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o Cotoneaster salicifolia 'Saldam' (]. Timm & Co. 1954)
syn. C. 'Saldam'
Lij kt zoveel op 'Herbstfeuer', dat het aanhouden van deze cultivar 11·einig zin heeft.
De groeiwijze is gelijk, de bladeren zijn iets doffer, lichter groen . Als bij 'Herbstfeuer'
de bladeren in november een purperen gloed krijgen, zijn die van 'Saldam ' in het algemeen groen met hier en daar enkele donkere blaadjes.
In de handel gebracht door]. Timm & Co., Elm shorn, Duitsland (oorsprong Heinrich
Bruns ?) als hybride van C. salicifolia en C. dammeri. Het is mogelijk, dat 'Saldam'
door kruising is ontstaan; dit dient nader te \\·orden uitgezocht. Daar meer dergelijke
platgroeiende cultivars onder C. saücifolia zijn gerangschikt , is dit ook met 'Saldam'
gedaan.

* * Cotoneaster

watereri 'Pendula'
syn. C. hybrida 'Pendula '
GRO EIWIJZE: sterkgroeiende struik met kruipende takken (indien in de jeugd
niet gebonden), meest min of meer éénzijdig uitgroeiend. Indien de eerste
jaren de hoofdtak in de kvvekerijen wordt opgebonden , verkrij gt men een plant
met opgaande stam en slap neerhangende takken die, zodra ze op de grond
komen, verder over de grond kruipen .
BLADERE X: aan blijvend, tamelijk groot , 4- 7 cm lang en 1}- 2t cm breed, aan de
bovenkant glimmend diepgroen , niet gerimpeld, aan de onderkant lichter groen .
VRUCHTE:\f: zeer talrijk, in flink e tuilen , dieprood, 6-8 mm in doorsnede , in
oktober-november.
De meeste cultivars van C. watereri (een hybride van C. frigida x C. sajicifolia) zijn
zeer forse, opgaande bladhoudende struiken , die veel meer winterhard zijn clan de
grootbladige C. frigida.
De cultivar 'Pendula', die meest onder de naam C. hybrida 'Pendula' w o~ clt gekweekt,
is voor bodembedekking van grote vakken waardevol, vooral ook door de grote
vruchten, die bij de meeste platgroeiende C. salicifoha cultivars maar weinig opvallen.
Als stamboompje ook een aardige plant.
Herkomst onbekend, waarschijnlijk in Engeland ontstaan. Niet t e ven1·arren met
C. frigida ' Pendula ', die niet winterhard is.

Cotoneaster sali cifolia 'Repen s'
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