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PYRACANTHA

o Pyracantha coccinea 'Bad Zwischenahn' (Joh. Bruns 1960)
GROE I W IJ ZE : breed-kegelvormig, dicht (parkstruik).
VRUCHTE N : h elderrood (H.C.C. 7 15, rode peperkleur), vrij groot (9} X 8 mm),
vanaf half september tot eind november.
Een door Joh. Bruns te Bad Zwischenahn (Duitsland) in een partij ' Kasan' gevonden
vorm , die opviel door ongevoeligheid voor schurft. In de cultuur bleek hij later, hoewel
in iets mindere mate, hiervoor toch niet resistent te zijn. Wij kt van ' Kasan' voornamelijk af door de rodere vruchten. Goed winterhard.

De Pyracantha of Vuurdoorn heeft als sierheester wellicht nog nooit zo in de belangstelling gestaan als de laatste jaren het geval is. In verba nd hiermee komt dit ge11·as in zeer
groten getale op de boomkwekerij en voor. Er heerste echter onder enkele variëteiten een
grote naamsverwarring, hetgeen de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen deed besluiten het sortiment nader te bezien op soortech theid
en sien1·aarde. Bovendien 11·as dit min of meer noodzakelijk in verband met enkele nieuwe
cultuurvariëteiten , die sinds kort in Nederland werden gekweekt.

o Pyracantha coccinea 'Ebben' (Ebben 1935)
syn. P . coccinea 'Lalandei Major'
GROEIWIJZE: breed-kegelvormig tot bolrond, dicht en geelrongen (parkstruik).
VRUCHTEN: h e ld erora nje· (H. C.C. 13, meniero0d), vrij klein (8} X 7 mm ),
vanaf half september tot eind n ovember.
Een vrij oude cultivar, die omstreeks 1935 door de vroegere firma J. H. Ebben &
Zoon te Cu yk in de omgeving van Arnhem in een tuin werd gevonden . Is door zijn
dichte en geelrongen groeiw·ijze geschikt voor parken en vakken waar de beplanting
niet te hoog mag ,,·orden. Goed winterhard doch matig gevoelig voor schurft .

In 1960 11·erd met deze keuring een begin gemaakt ; op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werden een groot aantal e:-;emplaren , bij verschillende kwekers verzameld, opgeplant. Ter vergelijking werd tevens een zo groot mogelij k
sortiment bij eengebracht van de meer zeldzame soorten en cultivars.
De eerste keuring vond plaats in 1962 en een voorlopig rapport hiervan 11·erd aan de
leden toegezonden. De in 1961 uit Amerika en Duitsland geïmporteerde nieuwe cultuurvariëteiten konden daarentegen pas in 1964 en 1965 \\orden gekeurd. Tegelijkertijd zijn nog
eens de reeds eerder gekeurde vormen kritisch op hun sierwaarde beoordeeld. Het voorlopige
rapport van de keuring in 1962 (verschenen in mei 1963) komt hierdoor vanzelfsprekend te
vervallen.

* * Pyracantha coccinea 'Kasan'

(Späth 1937)
syn. P. coccinea 'Orange Giant '
GROE IWIJ ZE: breed-kegelvormig, dicht vertakt (parkstruik).
VRUCHTEN: h e l deroranje (H.C.C. 13, menierood) , zeer groot (11 x 9 mm),
vanaf half augustus (de vroegste!) tot eind november.
Ondanks de vatbaarheid voor schurft wordt deze bijzonder winterharde cultivar veel
gekweekt voor export naar landen met een streng klimaat. Door zijn brede, bossige
groeiwijze is hij niet geschikt voor muurbeplanting, maar is als parkstruik te gebruiken; onkruid heeft in een dichte beplanting weinig kans. 'Kasan' heeft in la nden
met een droog klimaat in mindere mat e van schurft t e lijden.
Omstreeks 1935 gevonden door Prof. Wiepking te Berlijn in het park van Baron L.
Economo te Trieste; zou door de tuinbaas van de baron uit Kasan (Rusland) zij n
meegebracht. Werd in 1937 door L. Spät h (Duitsland) verspreid.
De onlangs onder de naam 'Orange Giant' in de handel gebrachte cultivar bleek bij
de keuring 'Kasan ' te zijn.

Bij de keuringen is niet alleen gelet op de 11·aarde als park- en leistruik, maar ook op de
resistentie tegen vuurdoornschurft (Spilocaea PY1'acanlhae).
Vele jaren moest men zich tevreden stellen met de schurftgevoelige variëteiten als
'Kasan ' en 'Lalandei'. Bovendien liet de 11·interhardheid van laatstgenoemde te wensen
over. Door kruising van de winterharde Pyracantha coccinea met de schurftresistente
P. rogersiana en P. fortuneana is men er in geslaagd enkele zeer waardevolle vormen te
selecteren ('Ora nge Glo1Y', 'Golden Charmer' en 'Orange Charmer'). Zij munten uit door
voldoende winterhardheid (gebleken in de strenge winter 1962- 1963), resistentie tegen de
vuurdoornschurft en la nge houdbaarheid der vruchten. Bovendien zijn zij behalve bruikbaar in groepsverba nd of als solitairpla nt, ook uitstekend geschikt als leiplant tegen muren.
Waardering:

* -goed (good)
* * -zeer goed (very

good)

* * * - uitstekend (excellent)
s - voor speciale doeleinden (lor special purposes)
o - kan vervallen (can be elilllinated)
s
s Pyracantha atalantioides - China 1907
syn. P. gibbsii Jacks.
GROEIWIJ ZE: bossig tot slank-opgaand (leistruik).
VRUC HTE ~: h elde rrood (H.C.C. 71 5/ 1, rode peperkleur) , zeer klein (6} x
5 mm ), vanaf half november t ot januari.
Deze \Yeinig voorkomende soort kan in Nederla nd slechts zachte \Yinters doorstaan.
Wordt uitsluitend gekweekt voor export naar E ngeland ,,·aar hij een flinke hoogte
kan bereiken. De bladeren zijn groot en sterk glanzend. Bloeit laat, maar is de mooiste
bloemheester onder de Pyracantha's; is ongevoelig voor schurft. Bovenstaande beschrijvingen van groeiwij ze en vruchten hebben betrekking op de kloon die in Nederland wordt gekweekt.
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Pyracantha coccinea - Zuid-Europa tot West-Azië 1594
De meest winterharde soort in het geslacht Pyracantha. \iVerd vroeger veel gezaaid
maar is door betere selecties (bij v. 'Kasan ') praktisch geheel uit de cultuur verdwenen.
De vruchten zijn rood, soms ook ~~·el oranjerood; de gevoeligheid voor schurft is in
landen met een doorgaans vochtig klimaat (Nederla nd) zeer groot.

* Pyracantha coccinea 'Lalandei'

(Lalande 187 4)
coccinea ' Keessen'
coccinea ' Lalandei Monrovia'
coccinea ' Pirate'
'Lalandei'
GROE IWIJZE: smal-kegelvormig tot slank (leistruik).
VR UCHTE N: di eporanje (H .C.C. 713, In disch ora nje), groot ( 10} x 8} mm ),
vanaf half september tot begin december.
Deze zeer rijkdragende cultivar is door zijn slanke groeiwijze u itstekend geschikt
voor muurbedekking. Er zijn weinig grove zijtakken, waardoor veel snoeien bij
muurbeplanting onnodig is; hierdoor \-vordt verlies van bloem en vrucht voorkomen.
Als parkstruik is 'Lalandei' door de ijle groei minder geschikt.
Jammer genoeg is deze variëteit, vooral in een vochtig klimaat , zeer schurftgevoelig.
syn. P.
P.
P.
P.
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Bij beplanting tegen oost- of zuidmuren en in landen met een droger klimaat is de
schurftaantasting minder. Is in Nederland niet geheel winterhard, ofschoon hij zich
na vorstbeschadiging in het algemeen goed herstelt.
De schurftgevoelige 'Lalandei' zou in het sortiment gemist kunnen worden , daar
'Orange Glow' en andere cultivars in Nederland meer aanbevelenswaardig zijn ;
de Keuringscommissie heeft echter gemeend deze toch met s* te moeten waarderen ,
daar 'Lalandei' bijv. in Engeland hoger gewaardeerd wordt dan in Nederland en de
export van deze vuurdoorn naar dat land beduidend is.
'Lalanclei' werd in 187 4 gewonnen door Lalande te N antes (Frankrijk) . De vorm van
de vruchten, de kleur van het blad in de winter en de mindere winterhardheid zouden
kunnen duiden op een hybridisering met P. crenulata.
Van deze oude, veel verspreide cultivar is in de loop der jaren veel gezaaid, zodat
hier en daar afwijkende typen van 'Lalandei' voorkomen; geen van deze bleken
echter beter te zijn. De echte 'Lalandei' duikt nu en dan in verschillende landen op
onder andere (en dus overbodige!) namen, die men er aan heeft gegeven om vooral
maar te accentueren dat men een goede kloon aanbiedt. Bij de keuringen van planten
op het Proefstation bleken de volgende z.g. niemve variëteiten niets anders dan
'Lalandei ' te zijn: 'Lalandei Monrovia' (U.S.A.), 'Keessen' en 'Pirate' (Nederland).

0

Pyracantha coccinea 'Wyattii' (U.S.A.)
In 1961 werd deze vorm door het Proefstation te Boskoop uit Amerika geïmporteerd.
Bij de keuring in 1965 bleek deze in alles zeer veel te gelijken op de uit Duitslanel afkomstige 'Bad Zwischenahn ' . Goed w~nterhard, maar m verband met de gevoeltgheiel voor schurft geen verbetering van het sortiment.

0

Pyracantha crenulata- Himalaya 1844
DèZe zeer zachte soort wordt slechts op bescheiden schaal in Nederland gekweekt ,
uitsluitend voor export naar Engeland. De kleine vruchten zijn oranjerood en kleuren
zeer laat.

s Pyracantha coccinea 'Lalande's Thornless' (U.S.A.)
syn. P. coccinea 'Lalandei Thornless'
GROEIWIJZE: slank en dun vertakt (leistruik).
VRUCHTEN: als 'Lalandei'.
Een interessante Amerikaanse selectie uit 'Lalandei', die in 1961 door het Proefstation
voor de Boomkwekerij te Boskoop uit Amerika \\·erd geïmporteerd. Een bijzonderheid
van deze cultivar is dat hij praktisch geen takdoorns heeft. Is overigens volkomen
identiek met 'Lalandei', \vaarvan hij vermoedelijk een sport is.
o Pyracantha coccinea 'Lowboy' (Don McLaughlin, U.S.A.)
GROEIWIJZE: breed en zeer laag, open (bodembedekker).
VRUCHTEN: helderrood (H.C.C. 715 , rode peperkleur) , klein (71 x 6} mm) ,
vanaf half september tot november.
Deze in 1961 door het Proefstation te Boskoop uit Amerika geïmporteerde vorm is
geen verbetering van het sortiment. Is goed winterhard maar vatbaar voor schurft.
o Pyracantha coccinea var. pauciflora ( 1847)
GROEIWIJZE: bolrond, gedrongen, zeer dicht (parkstruik) .
VRUCHTEN: hel derrood (H.C.C. 715/ 1, rode peper kleur), vrij klein (8 x 7 mm) ,
vanaf half september tot eind november.
Deze zeer oude variëteit werd in 1961 ter vergelijking door het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop uit Amerika geïmporteerd. De bladeren zijn zeer klein en
hij draagt meestal weinig vruchten, die bovendien grotendeels in de struik verscholen
zitten. Deze weinig betekenende variëteit is goed winterhard maar gevoelig voor
schurft.
o Pyracantha coccinea 'Telstar' (van Klaveren 1962)
GROEIWIJZE: slank en dun vertakt (leistruik).
VRUCHTEN: helderrood (H.C.C. 15, vuurrood), zeer groot (11 x 8! mm),
vanaf begin september tot eind november.
Deze oudere, doch eerst in 1962 benaamde cultivar lijkt in groeiwijze op 'Lalanclei';
hij wijkt voornamelijk af door de rode in plaats van oranje vruchten, die goed contrasteren met de donkergroene bladeren. Door de slanke, dun vertakte habitus leek
'Telstar' een goede leiplant; de schurftgevoeligheid is een groot bezwaar. 'Orange
Glow' is als leiplant meer aanbevelenswaardig.
Werd reeds vele jaren door de firma Gebr . van Klaveren te Hazerswoude gekweekt
onder de naam 'Lalanclei'.
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P y racantha 'Golden Charmer '
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* * * Pyracantha 'Golden

Charmer' (Darthuizer Boomkwekerij en 1960)
struikvormig, los-vertakt met sierlijk spreidende takken.
VRUCHTEX : ora njeg ee l (H. C.C. 10, operment oranje), vrij groot (9~ x 9 mm),
vanaf eind september tot december.
Deze goed vertakte struik is als parkstruik, alsook voor muurbedekking een zeer
goede aamYinst. De overvloedige, oranj egele, enigszins neerhangende vruchten ,
steken goed af t egen het donkergroene blad. Is uitstekend te gebruiken tegen m uren
met roodachtige stenen. De vruchten kleuren iets later dan de meeste andere, maar
blijven tot begin december ha ngen. Is 11·interhard en geheel schurftvrij.
Deze cultivar werd omstreeks 1950 door Heinrich Bruns te Westerstede (Duitsla nd)
geselecteerd uit een kruising van P. coccinea x rogersiana. In Duitsland 11·er den
onder één naam (' Andenken a n Heinrich Bruns') t11·ee klonen verspreid, één met
oranj egele en één met oranje vruchten. Door Darthuizer Boomk11·ekerijen te Leersu m
11·erd aan de oranj egele de naam 'Golden Cha rmer' gegeven.
G ROEIWIJZE:

* * * Pyracantha

'Orange Charmer' (Vuyk van ~ es 19ó2)
struikvormig, los-vertakt met spreidende ta kken .
VRCC HTEX : d i epo r a nj e (H.C.C. 713/1, Indisch oranje), vrij groot (9~ x 8 mm),
vanaf half september tot december.
Deze sierlijke struik is aanbevelens11·aardig ZO\I·el voor parkstruik als voor muurplant .
De kleur van de vruchten is gelijk aan die van 'Lalanclei'. Is goed 11·interharcl en ongevoelig voor schurft.
Werd omstreeks 1950 door H. Bruns te Westerstede (Duitsland) geselecteerd uit de
kruising van P. coccinea X rogersiana en gemengel met 11·at la ter 'Golden Charmer '
werd genoemd, in de handel gebracht. Door de firma Vuyk van :::\es te Boskoop in
1962 'Orange Charmer' genoemd.
GROE I W IJ ZE:

* * * Pyracantha

'Orange Glow' (Banga 1949)
syn. P . fortuneana 'Orange Glo·,y'
P . erenalaserrata 'Ora ng2 Glo11·'
GROEI \\"IJ ZE: struikvormig, slank en los-vertakt met opgaande, rechte takken.
VRL'CHTEX: dieprood (H.C.C. 16, papaverrood), eerst tamelijk klein , later
groter (9} x 7~ mm) en clan meer oranjerood tot dieporanje (H .C.C.
713, Indisch oranje); de vruchten kleuren vanaf eind september en blij ven
goed tot eind dece:-n ber.
Deze prachtige ~ede rlandse aam1·inst is één van de allerbeste vuurdoorns: rijk
dragencl, 11·interhard en schurftvrij. Hij maakt een open, opgaande struik, naar alle
zijden vertakt en is dus als parkstruik zeer aanbevelens1vaarclig . Als leiplant is deze
cultivar door zijn wat ijle vertakking ideaal. Vooral t egen muren met geelachtige
stenen contrasteert hij zeer mooi. De rode, later meer ora nje vruchten zitten in zulke
groten getale in bundels langs de takken, dat de struik maanden lang een oven,·elcligende indruk maakt. De vruchten zijn zeer lang houdbaar; daar ze enigszins hard
zijn worden ze door de vogels m inder graag gegeten.
'Orange Glow' werd omstreeks !930 gevonden in de tuin van Dr. 0. Bangate Wageningen . H ij is 11·aarschijnlijk ontstaan u it een kruising van P. coccin ea x fo rtuneana.

o Pyracantha rogersiana - China !9! I
syn. P. crenulata rogersiana
P . rogersiana 'Aurantiaca'
Eén van de in Nederland zeer weinig gekweekte soorten. Hij heeft een bossige groeiwijze doch kan zeer goed als leiplant 11·orden gebruikt en clan zelfs een flinke hoogt e
bereiken. Is onvat baar voor schurft; de winterha rdheid laat echter te wensen over .
De vruchten zijn klein en pla t -bolrond (7} x 5 mm ), glimmend oranjerood en
blij ven zeer la ng aan de pla nt. Zij rijpen pas half oktober en zijn door hun lange
steeltj es min of meer hangend. Werd vroeger door zaaien vermeerderd.
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P yracantb a 'Ora nge Glo\1" '

s Pyracantha rogersiana 'Flava' (\ \ 'isley Garelens !925)
syn. P. crenulata 'F lava'
P. rogersiana 'Fructu-luteo'
GROEI'vVIJ ZE : bossig tot slank-kegelvormig (lei- en parkst ruik).
VRUCHTE N: zuiverg ee l (H .C.C. 6, Indisch geel), klein (7 X 5 m m), vana f eind
oktober tot in ja nuari (in zacht klimaat).
Deze cultivar is in groeiwij ze gelijk aan de soort maa r heeft zuivergele vruchten,_ een
zeldzaamheid onder de P yracantha's. v\'ordt in verband hiermee nog op hesehetden
schaal gekl-1·eekt voor export naar Engeland.
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o Pyracantha 'Sunshine' (J. Spaargaren/Kwekerij Sursum Corda 1964)
GROEIWIJZE: struik vormig, los-vertakt met iets overhangende takken.
VRUCHTE )J: ora nj egee l (H C.C. 710, persimmon oranj e), vrij groot (10 x
8} mm), vanaf eind september tot december.
I n groei\\·ij ze, vruchten , schurftresist entie en \\'interhardheid is deze cultivar zo goed
als gelijk aan 'Golden Cha rmer'. De vruchten zij n iets don kerder en iets platter. Hij
is zonder twijfel ook geselecteerd uit de kruising P. coccinea x roge1'siana.
B runs.
Werd in 1964 gezamenlijk benaamd door de firma J. Spaargaren & Zonen te Boskoop
en K \·vekerij Sursum Corda te Schoorl.
In het kader van de sortimentsbeperking heeft het \\·einig zin om 'Sunshine' naast de
eerder benaamde 'Golden Cha rmer' aan te houden.

? Pyracantha 'Watereri' (J. Waterer 1955)
GROE I WIJZE: struikvormig tot slank , gedrongen.
VRUC HTE:-< : he ld e rr ood (H. C.C. 715, rode peperkleut-), klein (7} x 7 mm),
vanaf oktober tot laat in de \\·int er.
Een door J olm VVat erer, Sons & Crisp te Bagshot (E ngeland) ge\\·onnen cultivar,
\\·aaraan in 1955 in Engeland een A\\·ard of ~ierit werd t oegekend. Wordt bij ons
slechts sporadisch gekweekt . Lijkt schurftresistent maar bleek in Nederland niet
voldoende \\·interhard t e zijn.
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SUMMARY
The cultá•ars of P yracantha have been evaluated by the Selection Co mmittee of the R oyal
Boshoop Nurserymen Association. Special emphasis has been laid on the freed01n from scab,
which discotours bath leaves and jruits. T he 1.tsual merit stars have been used.
N ot susceptible to scab are three rather n ew clones, which a1'e jully hardy i n H olland, viz.
* * * P. 'Golden Channer' (P . cocánea X roge1•siana), up1•ight bush with spreading branches,
large orange-yellow (H. C.C . IO) jruits jrmn the end of Septembe1' till December.
* * * P. 'Orange Charmer', similar to the preceeding with large, deep orange (H. C.C. 7IJ/I )
fruits from the middle of S eptember till December.
* * * P. 'Orange Glow' (pro bablv P. coccinea X fortuneana ), open, u pright habit with ascending
straight branches, deep red (H .C.C. r6) fruits , changing throu.gh orange-red to deep
orange (H .C.C. 7IJ) in late autwnn. The j1•·u its a1•e small at jl:rst, later good sized (9}
x 7} mm); showy from end of S eptembe1' till end of December.
* * P. coccinea ' K asan', although susceptible to scab, has been retained /01' its extreme
ha1•diness, its early fruiting and its dense, bushy habit. 'L alandei' (s *) and its sport
'L alande's Thornless' (s), bath good wallplants , suffer from scab; they are damaged
in severe winters in Holland.
P. atalantioides and P . rogersiana 'Flava' are nol hardyin H olland; they are grown for export
only.
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