IR. F. ScHNEIDER

POTENTILLA FRUTICOSA

In 1955 werd in Boskoop het Potentilla fruticosa sortiment gekeurd. Een verslag van deze
keuring werd door Grootendorst en de Vogel gepubliceerd in "De Boomkweke~i( J rg. 11,
nr. 5 (1955), een aanvulling hierop verscheen van de hand van G.rootendorst m De Boomkwekerij" Jrg. 12, nr. 6 (1956). Sindsdien zijn we niet alleen 10 Jaar WIJzer g~worden maar
verschenen er ook enkele opvallende nieuwe cultivars op het toneel. De hterdoor noodzakelijk geworden aanvullingen werden tezamen. m.et ~e oude en on:reranderd gebleven
gegevens verwerkt tot één rapport, zodat ook ZlJ dte met meer beschtkken o:rer de oude
verslagen, zich hier volledig kunnen onënteren betreffende het gehele Potentûla fntttcosa
sortiment.
Het geslacht Potentilla omvat m eer dan 300 soorten die verspreid zijn ?.ver het gerr:atigd
en polair gedeelte van het Noordelijk halfrond. Het ztJn overwegend een- of meeqan~e
kruiden slechts enkele soorten vormen houtige struikjes. De meest bekende h1ervan. ts
wel P. fruticosa, die in het gematigde deel van het gehele Noordelijk h~lfrond in het wild
wordt aangetroffen en die reeds sinds circa 1700 in cultuur .Is. De soort IS zeer vormenn]k,
vooral in het in China gelegen gedeelte van het areaal. Dü was voor vele botamc1 aanleiding om meer, soms zelfs aanmerkelijk meer, soorten t e ondersche1~en . Bekend onder
deze zijn bijvoorbeeld P. parvijlara en P . daV1.trtCa. De eerste ond~rsche1dt z1ch ~an P. fr uticosa door zijn fijne blad, de tweede door ZIJn brede en korte bl]kelkblaadles. Kathenn,e
Dykes' en 'Farreri' zouden bijvoorbeeld tot de soort P. parmflora behoren ; Mandshunca ,
'Veitchii', 'Snowflake' en 'Vilmoriniana' tot P. davurtca.
Voor ons is deze kwestie niet belangrijk genoeg om ons er hier verder in te verdiepen
en we kunnen ons redelijkerwijs houden aan de eenvoudigste indeling: Dat wil dus zeg~t;n
dat we alle cultuurvariëteiten en in cultuur zijnde b otanische vanëtelten rekenen tot een
soort: Potentûla fruticosa.
Doordat kweek- en vermeerderingswij ze betrekkelijk ongecompliceerd zijn, .behoren de
heester-potentilla's niet tot de " dure " gewassen: Ze zij n. echter door hun ru~me toepassingsmogelijkheid wel belangrijk en worden zowelm het bmtenland (de n~ordehJ~e landen!)
als in het binnenland veel geplant. De planten kunnen tegen een stootJe en ZIJ n daarom
voor vakbeplantingen en heggetjes in de nieuwe wijken van de steden en dorpen zeer gezocht.
De aantrekkelijkheid van Potentilla fr uticosa is gelegen in de uiteenlopende groeivorm ,
de dichte vertakking en bebladering, de rijke bloei en de dubbele en daardoor langdurende
bloeiperiode die zich uitstrekt van juni tot in de nazomer en herfst. Deze kenn1erken
speelden naast winterhardheid en gevoeligheid voor meeldauw en spmt een ?elangn ]ke r~l
bij de beoordeling van de gebruikswaarde. Deze beoordelmg IS, zoals gewoonliJk, mtgedrukt
in de volgende klassificering:

*** ** -

uitstekend (excellent)
zeer goed (very gooJ)
* - goed (good)
s - voor speciale doeleinden (lor special purposes)
o - kan vervallen (can be eliminated)
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De onderstaande beschrijvingen berusten hoofdzakelijk op het materiaal da t geplant
staat in de sortiment stuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. D oordat
de groei op deze veengrond uitbundiger is dan op zandgrond, leek het mij beter om in de
beschrijvingen geen absolute afmetingen voór plant en bloem te geven. Volledigheidshalve
kan hier echter opgemerkt worden dat voor goede gronden de gebruikte termen op volgende
wijze "vertaald" kunnen worden:
BLOEMEN:
klein: 20-25 mm
STRUIKEN:
laag: 30- 70 cm
normaal: 25-30 mm
half-hoog: 70-100 cm
groot: 30-35 mm
hoog: 100-130 cm
zeer groot: 35-40 mm
Deze maten zijn gemeten aan 6-8 jaar oude struiken die door snoei tijdig verj ongd werden.
Ook de beoordelingen zijn in Boskoop gegeven, maar de samenst elling van de keuringscommissie was zodanig dat ook de ervaringen, die men met P otentilla op zandgrond heeft,
tot hun recht komen.

HET SORTIMENT

*

Potentilla fruticosa
GROEIWIJZE: half-hoog tot hoog, recht opgaand.
BLAD: groen.
BLOEMEN: tamelijk klein, diepgeeL
Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de kloon die in Boskoop 1in omloop is en
door winterstek wordt vermeerderd. Ook de beoordeling is op deze planten geschied
en behoeft dus in het geheel niet op t e gaan voor eventuele andere zaailingen. De
soort kan namelijk sterk variëren.
:;-J.B. De vermelde cultuurvariëteiten worden alle tot deze soort gerekend. H oewel enkele
van deze beschouwd worden botanische variëteiten te zijn, leek het mij beter om ze als
cultuurvormen t e noteren omdat 1o slechts één kloon onder de betrokken naam wordt gekweekt en 2° de geleerden het er kennelijk niet erg over eens zijn wat dan wel precies in
het wild voorkomt en wat niet. Deze opmerking geldt nietvoor P. fruticosa rigi da waarvan wel duidelijk is dat hij in het wild voorkomt en waarin (nog) niet geselecteerd is.

***

Potentilla fruticosa 'Abbottswood' (Tustin)
GROEIWIJZE: half-hoog, breed uitgroeiend.
BLAD: blauwgroen.
BLOEMEN: groot en helderwit.
Deze cultivar werd omstreeks 1960 door het Proefstation en enkele kwekers gelijktijdig vanuit Engeland geïmporteerd. H et is een mooie struik ; door zijn grote bloem
is 'Abbottswood " de beste witbloeiende Potentilla waarover wij momenteel beschikken .

** *

Potentilla fruticosa 'Arbuscula'- fo to blz. 44
syn. P . fruticosa 'Sutter's Gold'
? P. fruticosa 'Elizabeth'
GROEIWIJZE : laag, bijna kruipend.
BLAD: blauwgroen.
BLOEMEN: zeer groot , schotel vormig, helder geel.
P. fruticosa arbuscula wordt algemeen als een botanische variëteit beschouwd. Wat
hier gekweekt wordt is echter één kloon die omstreeks 1952 door K. Wezelenburg &
Zn. vanuit Engeland werd ingevoerd. Of deze kloon dezelfde is als die welke in
Engeland onder de naam 'Elizabeth' wordt verhandeld, is wel waarschijnlijk m aar
dient zekerheidshalve nader uitgezocht te worden. Deze zeer goede cultuurvariëteit
heeft slechts één nadeel namelijk, dat hij op schrale gronden de neiging vertoont om
snel in het spint te lopen en daarbij tevens niet ongevoelig is voor meeldauw.
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Eigenlijk is de naam 'Gold Drop' (in gebruik in Engeland en U.S.A.) beter want
farreri is een botanische variëteit en er zijn (dit in tegenstelling tot arbuscula) meer
klonen van in omloop op de kwekerij, die óf apart benaamd zijn (zoals 'Klondike') óf
aangeduid worden als "Farreri-zaailing". vVanneer we echter "onze" farreri schrijven
als 'Farreri' lijkt mij de kans op verwarring nauwelijks aanwezig; bovendien is hij
onder deze naam reeds lang ingeburgerd. Zijn hoge beoordeling dankt hij vooral
aan het fijne blad en de diepgele bloemen.

o Potentilla fruticosa 'Francis Lady Daresbury'
GROEIWI J ZE: half-hoog, breed spreidend.
BLAD: blauwgroen.
BLOEMEN: groot, helder geel.
Deze cultivar die meestal kortweg 'Lady Daresbury' wordt genoemd, werd reeds
in 1955 geacht geen verbetering van ·het sortiment te zijn.
o Potentilla fruticosa 'Friedrichsenii' (Spaeth)
GROE I WIJZE: zeer hoge, opgaande struik.
BLAD: groen.
BLOEMEN : normaallichtgeeL
Deze variëteit is volgens Rhodes een kruising tussen P. fruticosa en P . davurica en
zou naast de collectieve naam friedrichsenii een kloonnaam moeten hebben . Hij
stelde in 1954 voor: 'Berlin Beauty'. Daar we echter P. dav·u rica niet als een andere
soort zien, is 'Friedrichsenii' niets anders dan een selectie uit P. fruticosa en is er
tegen deze cultivarnaam geen bezwaar.
Wat gebruikswaarde betreft is hij ten opzichte van P. fruticosa geen verbetering.
Hij is geschikt voor hagen, maar dat is de in andere opzichten betere 'Maanelys' ook.
Potentilla fruticosa 'Arbuscula'

0

Potentilla fruticosa 'Beesii' (Bees 1925)
syn. P. fr·uticosa 'Nana Argentea'
GROE I WIJZE: laag en spreidend.
BLAD : grij sgroen, zilverglanzend.
BLOEMEN: klein, diepgeeL
Gewonnen door Bees (Engeland) uit zaad door K ingdon Ward verzameld in Tib:t.
Werd reeds in 1955 afgekeurd op grond van het feit dat bloem- en bladkleur met
gelukkig combineren.

-

Potentilla fruticosa 'Donard Gold' (Slieve Donard)
GROE I W IJ ZE: zeer laag, kruipend.
BLAD: groen .
BLOEMEN: groot, helder geel.
Nieuw door de zeer platte groeiwij ze. Werd onlangs geïmporteerd en kon daarom
nog niet voldoende beoordeeld worden.

**

Potentilla fruticosa 'Farreri' - fot o blz. 45
syn. P. fndicosa 'Gold Drop'
P . parvifolia 'Gold Drop'
GROEIWIJZE: laag tot h alf-hoog, opgaand, bossig.
BLAD: klein , groen .
BLOEMEN: klein, diepgeel, rijkbloeiend .

Potentilla frutico sa 'Farreri '
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o Potentilla fruticosa 'Friesengold' (Hesse)
GROEIWIJZE: tamelijk laag, bossig opgaand.
BLAD : groen.
BLOEMEN: klein, helder geel.
Deze cultivar is een typische vertegenwoordiger van de soort. Kon voornamelijk
door zijn kleine bloemen geen positieve waardering verwerven.

***

o Potentilla fruticosa 'Grandiflora'
GROEIWIJZE : hoog, opgaand.
BLAD: groot, groen.
BLOEMEN : groot, helder geel.
Deze waarschijnlijkheid reeds oude variëteit (de naam is 153 Jaar oud) wordt m
gebruikswaarde overtroffen door 'Jackman' en 'Maanelys'.

s Potentilla fruticosa 'Mandshurica'
GROEIWIJ ZE : liggende
BLAD: blauwgroen.

o Potentilla fruticosa 'Humilis'
GROEIWIJZE: laag en kruipend.
BLAD: blauwgroen.
BLOEMEN: klein, helder geel.
Niet onaardig maar gelijkt te veel op de betere, grootbloemige 'Arbuscula'.

*

** *

klein, zuiver wit; niet zeer bloeirijk.
Deze cultiver is tamelijk gevoelig voor spint . Hij werd voornamelijk met het oog op
de combinatie witte bloemkleur/zeer platte groei voor speciale doeleinden aan bevolen
(bodem bedekking! ).
o Potentilla fruticosa 'Mic_~;andra'
GROEIWIJZE: laag, bossig.
BLAD : groen.
BLOEMEN: zeer klein , helder geel.

-

Over deze vrij oude cultivar zijn weinig gegevens te vinden; wel is duidelij k dat hij
in geen enkel opzicht een verbetering van het sortiment vormt.
o Potentilla fruticosa 'Mount Everest' (K ruyt )
GROEI WIJZE : hoog opgaand, tam elijk los.
BLAD: gelig-groen.
BLOEMEN: groot , zuiver wit.

Potentilla fruticosa 'Katherine Dykes' (Dykes 1925)
GROEIWIJZE: half-hoog, breed spreidend.
BLAD: blauw-grijsgroen.
BLOEMEN : normaal, lichtgeel.
Ontstond omstreeks 1925 als spontane zaailing in de tuin van de Iris specialist Dykes.
Verschilt in blad- en bloemkleur zoveel van 'Primrose Beauty', d at h andhaving naast
deze verantwoord is.
Potentilla fruticosa 'Klondike' (Kruyt) - foto blz. 65
GROEIWIJ ZE: h.alf-hoog, opgaand.
BLAD : klein en groen.
BLOEMEN : zeer groot, diep goudgeel.
Deze cultivar werd omstreeks 1950 gevonden door Kruyt te Boskoop in een 'Farreri'zaaisel. Is door zijn grote, goudgele bloemen duidelijk fraaier dan 'Farreri'. H ij
ontving in 1955 het Getuigschrift E erste Klas.

In 1955 ontving deze potentilla, door Kruy t t e Boskoop gewon nen, het Getuigschrift
van Verdienste en twee st erren in de sortimentskeuring. E en jaar later zakte de
waardering tot één ster. E n zelfs deze heeft de laatste keuring niet overleefd. 'Snowflake' is vooral wat groeiwijze en bladkleur betreft beter dan 'Mount E verest' .
o Potentilla fruticosa 'Ochroleuca'
GROEIWIJ ZE : hoog, opgaand.
BLAD: groen .
BLOEME N : klein, lichtgeel.

Gelijkt het meest op 'Fried richsenii'; heeft geen bijzondere verdienste.

**

Pot entilla fruticosa 'Lady Daresbury' -zie 'Francis Lady Daresbury'.

*
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Potentilla fruticosa 'Long Acre' (Slieve Donard)
GROEIWIJ ZE: laag en breed .
BLAD: blauwachtig-groen .
BLOEMEN : normaal, geel.
Voor het eerst vermeld in de catalogus 1965 van Slieve Donard Nursery (Ierland) .
Boom beschouwt 'Long Acre' als een selectie uit P . fruticosa arbusc~tla. Verschilt van
het bij ons gekweekte " arbuscula t ype" door iets meer opgaan de groei, groener blad
en kleinere bloem.

takken , hierdoor laag.

B LOEMEN :

*

Potentilla fruticosa 'J ackman' (J ackman 1940)
syn . P. fruticosa 'J ackman 's V ariet y'
GROEIWIJZE: hoge, opgaande, stevige struik.
BLAD: donkergroen.
BLOEMEN: zeer groot, diepgeel; rijkbloeiend.
Deze cultivar vertoont een goed contrast tussen blad en bloem. Over het algemeen
hebben de groenbladige potentilla's een bloemkelk die sneller bruin verkleurt dan
die van de blauw- en grijsbladige vormen. 'Jackman' lijkt hierdoor minder goed t e
"schonen" dan 'Maanelys' , welke laat ste dan ook een hogere waardering ontving.

Potentilla fruticosa 'Maanelys' (Olsen)
syn. P . fruticosa 'Moonlight'
GROEIWIJZE: hoog, bossig, opgaand.
BLAD: blauwgroen.
BLOEMEN: normaal, citroengeel ; tweemaal bloeiend.
Potentilla 'Maanelys' werd door A. Olsen (Denemarken) uit zaad gewonn en. H et is
de beste hoog opgaande potentilla. Vanwege zijn groeivorm maar ook omdat zijn
takken van onderen niet vlug kaal worden, is deze cultivar zeer geschikt voor heggen.
De bloemkelken blij ven ook na de bloei lang groen en storen daarom minder dan de
bruinverkleurende bloemkelken van 'Jackman '.

s

*

Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty' (Cannegieter)
GROEI W I J ZE : half-hoog, spreidend met t enslotte overhangende takken .
BLAD : blauwgrijs.
BLOEMEN: groot, schotel vormig, crèmegeel met iets don kerder midden.
Gevonden in zaailingen door Cannegieter t e Hattem. Deze P otentilla wordt vooral
gewaardeerd om zijn elegante groei, bladkleur en grote bloem . H ij is uitst ekend geschikt voor lage beplantingen.
Potentilla fruticosa 'Purdomii'
GROEIWIJ ZE: tamelijk hoog en breed opgaand, bossig.
BLAD : klein en lichtgroen.
BLOEMEN: normaal, bleekgeel.
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Bloeit niet bijzonder rijk maar voldoet speciaal op drogere en armere gronden en is
daarom waard in het sortiment aangehouden te worden . 'Purdomii' werd gewonnen
uit zaad dat door Purdom in N. China werd verzameld. De witte vorm 'Purdomii
Alba' heeft vuilwitte bloemen en daarom geen bijzondere waarde .
o Potentilla fruticosa 'Pyrenaica'
syn. P . fntticosa farerri prostrata
GROEIWIJZE: platliggende, bossige struik.
BLAD: klein, groen.
BLOEMEN: normaal, diep goudgeel; rijkbloeiend.
Selectie uit P. fruticosa pyrenaica die in het wild in Z.W. Europa voorkomt . Is zeer
gevoelig voor spint en daarom niet aanbevolen.

Potentilla fruticosa var. rigida
GROEIWIJZE: regelmatig, laag, breed maar wel opgaand uitgroeiend.
BLAD: groen, drietallig, gedeeld.
BLOEMEN: normaal, diepgeel; laatbloeiend.
Heybroek verzamelde het zaad op zijn expeditie naar de Himalaya in 1960; het werd
uitgezaaid op de tuin van het Proefstation te Boskoop. Het is een mooi regelmatig
struikje; hij bloeit zeer laat, maar helaas niet zeer rijk. Er zit nogal wat variatie in
het zaaisel zodat het niet onmogelijk is dat er een bruikbare vorm uit geselecteerd
kan worden.
o Potentilla fruticosa 'Sandved' (Bloch Sandved)
syn. P. fruticosa 'Sandvedana'
GROEIWIJZE: hoog en bossig, tamelijk los vertakt .
BLAD: enigszins gelig.
BLOEMEN: groot, roomwit .
Deze witbloeiende Potentilla werd door Bloch Sandved (Noorwegen) gevonden en
door Schmidt (Rellingen, Duitschland) in de handel gebracht. Hij kon naast 'Abbottswood' en 'Snowflake' niet de waardering van de keuringscommissie verwerven.

**

Potentilla fruticosa 'Snowflake'
syn. P . fruticosa 'Hersii'
GROEIWIJZE: hoge, stevige, opgaande struik.
BLAD: groot, donkergroen.
BLOEMEN : normaal, wit, in grote platte tuilen.
Rijkbloeiend; mooi contrast tussen bloem- en bladkleur. De kelk verkleurt bruin en
is daardoor in de nabloei minder fraai. Schijnt vooral wat de groei betreft op zandgrond minder goed te voldoen. Door K. Wezelenburg & Zn. uit Engeland geïmporteerd.

s

*

Potentilla fruticosa 'Tangerine' (Slieve Donard)
GROEIWIJZE: tamelijk laag, los uitspreidende takken.
BLAD: klein, groen.
BLOEMEN: normale grootte, oranje tot goudgeel.
Volgens mondelinge overlevering is 'Tangerine' door Donard (Ierland) geselecteerd
uit een circa Se generatie, afkomstig van zaad dat na de dood van Farrer gevonden
werd in diens schrijftafel. Op het pakje stond vermeld: "Potentilla rood". De volgende generaties gaven steeds gele bloemen totdat uiteindelijk 'Tangerine' werd verkregen met oranje bloemen. Merkvvaardigerwijs vertoont hij deze kleur alleen onder
koele weersomstandigheden; bij warm zomerweer is hij goudgeel.

o Potentilla fruticosa 'Veitchii'
GROEIW.IJZE: compact en hoog opgaand.
BLAD: lichtgroen.
BLOEMEN: normaal, zuiver wit .
Deze cultivar is minder mooi dan 'Snowflake' e
. t
d
houden te worden. Er is een la e vorm i
n me w~ar om naast d.eze aangevoor verdere cultuur in aanm!king ko~t~mloop met klemere bloemen dre evenmin

s Potentilla fruticosa 'Vilmoriniana'
GROEIWIJZE: t~melijk hoog, stijf opgaand.
BLAD: blauwgriJS, sterk zilverachtig behaard.
BLOEMEN: normaal, crème.
d.
'Vilmoriniana' werd door de keuringscommissie b
wegens de fraaie bladkleur De blo kl
. e?ena rgd met een s, voornamelijk
tamelijk schamel· bovendie~ is deze ceumlt. eur rs r:l~~kt opvallend en de bloei helaas
'
rvar moer IJ te kweken .
o Potentilla fruticosa 'Walton Park'
syn. P. fruticosa 'Waltonensis'
GROEIWIJZE: half-hoog, opgaand.
BLAD : donkergroen .
BLOEMEN: groot, diepgeeL
Hetdefeit
deze struik sterk
meeldauw
r rs,
. stond een posrtreve
. . waardering
in
wegdat'Klondike'
d
d
11 g evo erg
·
wer waar evo er geacht.
o Potentilla fruticosa 'Yellow Giant'
GROEIWIJZE: half-hoog, stijf opgaand.
BLAD : donkergroen.
BLOEMEN: groot, geel.
Dez~ niet onverdienstelijke nieuwigheid lijkt te veel op 'Klond·k '
d d
'
.
1 e - zon er
aar
ovengeus een verbetering van te betek
woord te doen zijn.
enen- om opnemmg m het sortiment verant-

SAMENVATTING
In ~nderstaande tabel wordt een samenvattin
.
De mdeling geschiedde naar groeiwijze blad- eg ~~gev~n van h.et aanbevolen sortiment.
van deze tabel springen enkele leemte~ v
h ~ o;.m leur. BrJ een nadere beschouwing
een beter oranje bloeie d t
. an . e s~r rment naar voren, zoals bijvoorbeeld
bloeiende cultivar met ~g/fpe~eer·denenzdmver ~ltbloerende grijsbladige vorm en een diepgeel
Te
'
e groer.
. vens mag hier gewezen worden op het d .d l .. k
..
Zilvergrijs-bladige cultivars gem.dd ld
m e lJ e .verschrJr:sel, dat de blauwgroen- en
bet ere bladkwaliteit (valt later ~f 1) e ~~e~ ~a;rd~nng ontvmgen. Reden is hiervoor de
bloei lang groen blijven en daard~o;nnieet o~lvall~~~n het algemeen de bloemkelken na de

SUMMARY
The cultivars beZonging to th

p

.

p

.

.

~y the Selection Committee of :h:c;~ at~ntzila jr~tzcosa were judged for their cultural value
m the table above . For explanation olthe

syo~::Zs·· *:~we;;
~ssoczatwn. The results
' , ,s,o-seepage42.

are given
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POTENTILLA
B loemkleur
Flow er
colour

Bladkleur
Leaf
colour

GROEIWIJZE
Growing H abit
Hoog, opgaand
Tall, neet

H alf-h oog
M edium-height

Spreidend
Spreading

I
W it
White

** Snowflake

Licht geel
Light y ellow

s* Purdom ii

I L aag, kruipen d
D wa·r f, prostrate

I
I
I

- - -- - - Groen
Green

Geel
Yellow

*** K lon d ike
** Farreri

* fruticosa
* J ackma n

s* Tangerine

Ora nj egeel
Orange y ellow
W it
White

B lauw
B lue

L icht geel
Light yellow

? Donard Gold

*** Abbottswood

* ** Maan el ys

s Man dsh urica

* Katherine Dykes

Geel
Yellow

G rijs
Gray
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Licht geel
Light yellow

*** Arbuscula
*Long Acre

** Primrose Beauty

s Vilmoriniana

!

