PLANT IN BEELD

Gebroken hartje met geel blad
In veel tuinen is hij niet meer
weg te denken: Dicentra spectabilis, in de volksmond gebroken hartje genoemd. Deze vaste plant is een klassieker onder
de voorjaarsbloeiers die zijn
naam te danken heeft aan de
hartvormige bloemetjes. Een
opvallende kruising is Dicentra spectabilis ‘Goldheart’, vanwege het gele blad. Komend
seizoen zet Handelskwekerij
Exceptio BV deze plant – vanuit stek – breed in de markt.
Tekst: Jeannet Pennings
Foto’s: PR

D

icentra behoort tot de familie van de
Papaveraceae. Het geslacht omvat
een drietal soorten, waarvan Dicentra spectabilis veruit de bekendste is. Voor de
meeste mensen spreekt de naam ‘gebroken
hartje’ meer tot de verbeelding. Dat heeft alles
te maken met de vorm van de bloem: een roze
hartje met een wit puntje. “Het assortiment
Dicentra spectabilis is ontzettend breed”, vertelt CNB-vertegenwoordiger Ard Mulder. “Eén
ding hebben vrijwel alle variëteiten gemeen:
het groenkleurige blad. Wat opvalt is een soort
als ‘Valley Valentine’, welke een rode gloed in
het blad heeft. Maar als we het echt over een
onderscheidende variëteit hebben, dan is ‘
Goldheart’ een uitstekend voorbeeld. De kruising heeft opvallend geel loof en het eerste
schot in het voorjaar is bronskleurig. Verder
bloeit de plant exact hetzelfde als het ‘gewone’ gebroken hartje. De bloemen zijn roze van
kleur.”

STEKPRODUCTIE
Ard Mulder werkt nauw samen met Handelskwekerij Exceptio BV uit het Friese plaatsje
Boijl. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken van uitgangsmateriaal voor de vasteplantenteelt en heeft een sterke focus op nieuwe en
onderscheidende producten. Dicentra spec-

Dicentra spectabilis ‘Goldheart’ onderscheidt zich door het gele loof

tabilis ‘ Goldheart’, ontwikkeld door Hadspen
Gardens, is daar een goed voorbeeld van. Toch
kunnen we deze vaste plant geen noviteit noemen. “Het is een relatief oud ras, al in ’96 aangevraagd”, zegt Mulder. “Tot op heden was er
echter nooit veel aanbod van. De plant werd
vermeerderd door middel van weefselkweek.
Doordat de aantallen klein zijn en het soort
moeilijk te telen is, was de productie erg duur.
We hebben nu echter ontdekt dat ‘ Goldheart’
via stek erg goed te produceren is. Dit doen
we in samenwerking met een kweker in Brabant die al meer Dicentra spectabilis stekte. De
kweker heeft een vermeerderingslicentie voor
ons.”
Vanaf het winterseizoen 2011-20112 kan Han-

delskwekerij Exceptio BV grote aantallen van
Dicentra spectabilis ‘ Goldheart’ aanbieden in
p9 en als landplant. “We verwachten veertigtot vijftigduizend stuks te kunnen verkopen.
De stekken zijn afgelopen voorjaar gemaakt
en staan nu bij Exceptio op de kwekerij. Tot nu
toe hebben we een prima groeiseizoen achter
de rug, maar de zomer zal bepalend zijn. Toch
verwachten we geen bijzonderheden, want de
teeltomstandigheden zijn uitstekend. De planten worden in een schaduwhal met beweegbaar dak geteeld. Dat betekent altijd voldoende
licht en geen bladverbranding.” Volgens Mulder
groeit ‘ Goldheart’ het beste in halfschaduw
met veel vocht. Het soort is net als alle andere
Dicentra’s een vroege bloeier, van april tot eind
mei. Het is een volumineuze plant die ook in de
zomer sierwaarde heeft.

ENGELSE MARKT
Handelskwekerij Exceptio BV is de enige grote
aanbieder van Dicentra spectabilis ‘ Goldheart’.
Mulder: “Het bedrijf is vrij sterk op de Engelse
markt, dus deze plant past goed binnen het
assortiment. Juist landen als Engeland en Ierland houden van gele kleuren en bont blad.
Ook Amerika is een geschikte afzetmarkt. Als
gespoelde landplant valt ‘ Goldheart’ onder het
PSI-programma.” De verkoop van het soort is in
handen van het VADA Team en Greenteam van
CNB. Voor meer informatie kan men contact
opnemen met Ard Mulder, tel. 06-30669654 of
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