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Het geslacht Cotula behoort tot de grote familie van de
Asteraceae en is van oudsher bekend als bodembedekker, waarbij C. squalida en C. potentillina de bekendste
zijn. Tegenwoordig heten deze allebei Leptinella. De redelijk bekende C. hispida bleef ingedeeld bij het geslacht
Cotula. Van deze drie bodembedekkers is Leptinella
squalida de populairste. Van nature groeit de soort in de
kustgebieden van Nieuw-Zeeland. Het blad van L. squalida is varenachtig en wollig behaard, het is fijn gedeeld
en lichtgroen van kleur. Hier en daar kleurt een blad
bruinachtig, waardoor het totaalbeeld soms enigszins
bronskleurig is. Met het blad wordt een hoogte tot 5 cm
gehaald en erbovenuit verschijnen in juli en augustus
korte bloemstengels met daarop onopvallende, lichtgroene bloemhoofdjes. De soort breidt zich makkelijk
uit tot een gesloten bladerdek omdat elke groeischeut
die de grond raakt meteen wortel schiet.
Hovenier Jeffrey Kroon zocht voor een grote voortuin
een alternatief voor het gazon dat niet meer vitaal was
en vol met mos stond. De eigenaar had als wens een
spiegelvijver, maar de tuin was te groot om die alleen
met vijver te vullen. Het werd daarom een langwerpige
vijver met eromheen een bodembedekker met daarin
staptegels. Als bodembedekker koos hij L. squalida. “Die
doet het goed op de zandgrond hier, van te vochtige
grond houdt hij niet.” In het bodembedekkende vlak
met L. squalida liggen staptegels als tegenhanger van
het forse vijveroppervlak. “Meer vanwege het visuele
effect dus, want om er te lopen zijn ze niet per se nodig,
omdat deze Leptinella daar goed tegen bestand is, vergelijkbaar met gazon.”

MAKKELIJK TE COMBINEREN
Over de bevindingen met L. squalida is Kroon tevreden.
Het is de derde tuin waarin hij deze bodembedekker
op grote schaal gebruikt. Hij schaft de planten aan in
P9 en zet liefst negen tot elf stuks per vierkante meter.
Het stekelnootje, Acaena, heeft een vergelijkbare groei,
maar Kroon vindt deze minder sterk. “Bij veel wind en
te natte omstandigheden geeft deze soms problemen.
In deze Leptinella heb ik dan meer vertrouwen.” Nog
een verschil tussen Leptinella en Acaena is dat Leptinella verdraagzamer is ten opzichte van andere planten.
Voordeel is dat er makkelijk te combineren is met – niet
woekerende – vaste planten en bolgewassen, nadeel is
dat onkruid meer kans heeft. “Maar, het hoeft allemaal
niet heel steriel te zijn, er mag gerust hier en daar een
onkruid groeien. Uiteraard mag dat nooit de overhand
nemen, maar de eigenaren houden het zelf goed bij.”
Andere bekende en sterke bodembedekkers als Vinca en
Pachysandra vindt hij te hoog en te rommelig voor plaatsen als deze. Van L. squalida zijn twee cultivars bekend:
‘Minima’ is in alles compacter dan de soort en ‘Platt’s
Black’ heeft donkergekleurd blad.

Soort: Leptinella27squalida
augustus 2021
Groeivorm: bodembedekkend
Hoogte: 5 tot 10 cm
27 augustus 2021
Bloem: klein, lichtgroen
Extra: goed te betreden
27 augustus 2021
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