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'dtoordistel (Eryngium giganteum)
In deze rubriek wordt om de maand een (vaste) plant
voorgesteld die het meer dan waard is om een plek
in de imkertuin te krijgen.

Ivoordistel (Eryngium giganteum)
In een tuin met een wilde uitstraling komen de diverse
soorten distels erg goed tot hun recht. Een prachtig
voorbeeld hiervan is de ivoordistel, een tweejarige
kruisdistel. Zij worden gerekend tot de schermbloemenfamilie (Umbelliferae), terwijl de andere distelachtigen, zoals de kogeldistels, de kaardebollen en de
170 'echte' distels behoren tot de samengesteldbloemigen
(Compositae).

Uiterlijk
De ivoordistel heeft blauwgrijze stengels en ook de
bladeren zijn enigszins grijsachtig van kleur. De plm.
10 cm. grote bloemhoofdjes en de erg stekelige omwindselbladeren zijn witachtig. Geen spectaculaire
kleuren, maar vooral mooi door vorm. De plant wordt
zo'n 60 cm hoog en is een echte zomerbloeier, van
juni tot september. De plant is tweejarig, dit betekent
dat ze na de bloei afsterft.
Andere kruisdistels, die ook zeer goed bruikbaar zijn
in de border, zijn bijvoorbeeld de alpendistel (E.
alpinum) en de vlakke kruisdistel (E. planum) Zij hebben kleinere bloemhoofdjes, worden hoger en zijn
meer blauw van kleur.

Herkomst
De meeste kruisdistels zijn afkomstig uit Europa en
nabije omgeving, vaak bergachtige streken. De ivoordistel stamt uit de Kaukasus en omstreken. De wilde
kruisdistel (E. campestre) is ook in Nederland inheems.
Ze geven sterk de voorkeur aan een droge, goed ontwaterde bodem met voldoende kalk. Het liefst zo
zonnig mogelijk. Als de grond te nat is zullen de planten niet tot hun recht komen en spoedig verrotten.

te maken. Van een plant wordt de wortel in kleine
stukjes gesneden en deze rechtopstaand gepoot in
een kweekbak.

Toepassing
De ivoordistel stelt wel eisen aan haar groeiomgeving
en hier dienen we dan ook rekening mee te houd*
De grond mag zoals gezegd beslist niet te vochtig
zijn, moet kalkrijk en volop zonnig zijn. Als aan de*
voorwaarden is voldaan is de plant heel goed te
combineren met gelijkgestemden, zoals Acanthus
mollis en Achillea millefolium (duizendblad). Het kam
ook heel mooi zijn om de plant een beetje te laten
verwilderen zodat ze zelf, door spontaan uit te zaaien,
haar plekje zoekt. Dit kan verrassende resultaten
opleveren.

Bijwaarde
Bijen, hommels en vlindersmten de weg naar de
ivoordistel goed te vinden, ondanks het gebrek een
opvallende kleuren. De plant geeft vooral nectar en, in
mindere mate, stuifmeel. Honingbijen zijn meestal wel
in de meerderheidop de bloemhoofdjes.

Vermeerderen

Bijzonderheden

De beste methode om de ivoordistel te vermeerderen
is door middel van zaaien. Dit kan het beste geschieden, zoals bij de meeste tweejarigen, na de zomer.
Het beste resultaat wordt bereikt door ter plaatse te
zaaien, maar ook in een kweekbakje is mogelijk mits
deze goed afwatert. Een wat meer bewerkelijke manier van vermeerderen is door 's winters wortelstekjes

Van kruisdistels zijn geen geneeskrachtigeeigenschappen bekend. De planten worden wel veel als snijblw
men gekweerkt. Ze worden dan al dan niet gedroogd
in boeketten gebruikt. Vooral de wat hogere soazoals de alpendistel en de vlakke kruisdistel zijn hi*,
zeer geschikt voor.
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