Oktober 2018: de vuurdoorn
Tuinplant van de maand
De gloed van het najaar: de vuurdoorn
De Vuurdoorn (wetenschappelijke naam: Pyracantha) is een struik met vlammende bessen in het
najaar en groene blaadjes in de winter en het vroege voorjaar. In mei en juni bloeit de plant met heel
veel crèmekleurige bloemen, zodat de struik jaarrond schoonheid in de tuin biedt. De vuurdoorn
groeit graag tegen een muur of een rekje en is ook geschikt als haagplant. Het is een spectaculaire
blikvanger die een hele muur kan laten gloeien met de kleur van de bessen.
Keuze assortiment
Het assortiment vuurdoorn biedt een rijk kleurenscala in rode, gele, en oranje bessen. De planten
worden in verschillende vormen aangeboden: als piramide, als plant langs stokken opgebonden of
groeiend tegen een klimrek. De meest voorkomende cultivars zijn 'Soleil d'Or' (geel), 'Red Column'
(rood), 'Orange Charmer' (oranjerood), 'Orange Glow' (oranje).
Vuurdoorn trivia
• De bessen van de vuurdoorn zijn niet erg geliefd bij vogels, waardoor ze lang aan de plant blijven
zitten, tot in de winter aan toe. Pas wanneer er echt voedselschaarste onder vogels ontstaat, eten
met name merels en lijsters de bessen alsnog.
• De stevige doorns maken van de vuurdoorn geen aaibare plant, al verschansen met name kleine
zangvogels zich graag in de struik voor een nestje omdat de doorns hen beschermen tegen katten.
• De doorns vormen eveneens natuurlijke bescherming tegen inbrekers en vandalen. Het is niet erg
aantrekkelijk om via deze plant bijvoorbeeld bij een raam of over een schutting te komen.
Herkomst
De vuurdoorn hoort bij de rozenfamilie, wat de aanwezigheid van stekels verklaart en is naaste
familie van de doornloze Cotoneaster. De tuinplant groeit van Zuidoost-Europa tot Zuidoost Azië en
is al sinds de zestiende eeuw in cultuur. Hij wordt veel gebruikt in tuinen en parken als kleurrijke besheester, omdat hij met betrekkelijk weinig onderhoud heel lang meegaat.
Hier let u op bij de inkoop
• De vuurdoorn kiest u in eerste plaats op de vorm. Aangeboden worden planten langs stokken, met
klimrekjes of als kant-en-klare haagplant.
• De planten zijn jaarrond verkrijgbaar als klimplant, ook zonder bessen, maar juist de bessen
verhogen de visuele waarde van de vuurdoorn. Bij aankoop moet er flink wat kleur te zien zijn.
• De vuurdoorn moet vrij zijn van ziekten en plagen.
Verkoop- en presentatietips
Verrijk de presentatie van het vuurdoornassortiment met seizoensproducten zoals plaatselijk
gekweekte appels in kistjes, pompoenen, kalebassen en een selectie vogelvoer en – huisjes. Omdat
de plant in een pot niet altijd recht doet aan het effect in een tuin, helpt aansprekend fotomateriaal
als achtergrond de aantrekkingskracht te vergroten.
Verzorgingstips voor de consument
• De vuurdoorn gedijt zowel in de schaduw als in halfschaduw en volle zon.
• Zorg voor rijke, goed doorlatende grond.

• Jonge vuurdoorns en vuurdoorns die als kuipplant worden ingezet regelmatig water geven. Oudere
vuurdoorns in de volle grond kunnen beter tegen droogte door hun breed vertakte wortelstelsel.
• De plant kan 4-5 meter hoog worden en behoorlijk verwilderen, het beste moment om terug te
snoeien is aan het einde van de winter. Dit bevordert de bloei én de vorming van bessen.
Tuinplant van de maand
De vuurdoorn is Tuinplant van oktober 2018. De 'Tuinplant van de maand’ is een initiatief van
Bloemenbureau Holland. Maandelijks kiest het Bloemenbureau in samenwerking met
vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant met een geweldige uitstraling of bijzondere
eigenschappen om extra onder de aandacht te brengen. De ene keer wordt een groene ster in het
zonnetje gezet, de andere keer een onontdekte schat die meer bekendheid én een plek verdient in
de tuin, op het terras of op het balkon. Omdat iedereen blij wordt van meer groen.
Voor meer informatie:
Facebook: mooiwatplantendoen
Twitter: @watplantendoen
Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloemenbureau Holland en laat consumenten ervaren
dat je je lekkerder voelt met planten om je heen.
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