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9$irginische

ereprijs Veronicastrum virginicum

In deze rubriek wordt telkens een (vaste) plant
voorgesteld die het meer dan waard is om een
plekje in de imkerstuin t e krijgen.
De Virginische ereprijs maakt deel uit van de
Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) en is ook bekend
onder de naam Veronica virginica.

Vermeerderen
De planten worden vermeerderd door de oude
planten te scheuren. Dit kan goed gebeuren in het
voorjaar, als de neuzen net boven de grond komen.
De jonge uitlopers met enige wortels kunnen van de
oude plant afgesneden worden en apart opgepot
worden. Na enkele jaren zal hieruit weer een mooie
volle plant gegroeid zijn.

Uiterlijk
Het uiterlijk van deze plant wordt voor een groot deel
bepaald door de strakke, verticale groeiwijze. De, bij
sommige rassen, tot bijna 2 meter hoge stengels zijn
236 regelmatig omgeven door kransen van lancetvormige
bladeren. De stengel eindigt in een ongeveer 30 cm.
lange, slanke bloeiaar. De kleur van de bloempjes
varieert van wit tot paars-blauw. Vooral de rassen
'Alba', 'Roseum', 'Diana' en 'Pink Glow' hebben een
erg stevige, strakke groei- en bloeiwijze. Deze rassen
worden niet zo hoog, tot 150 cm, en de kleuren zijn
wit of licht-roze. De rassen 'Lavendelturm', 'Temptation'
en 'Fascination' worden hoger, tot 200 cm, groeien
iets wilder en de bloeiaren hebben wat meer kleur,
resp. lichtlila, lilapaars en blauw.
Het ras 'Fascination' valt extra op door de vele
fasciaties. Dit is een afwijking waarbij de bloei-aren
bandvormig vergroeid zijn.
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Herkomst
Deze sterke, winterharde plant komt oorspronkelijk uit
Noord-Amerika en groeit daar op vrij vochtige plaatsen
in weilanden en open bossen.

Toepassing
De Virginische ereprijs is een prima borderplant die
bloeit vanaf juli tot september. Vooral de lagere rassen
hebben geen extra steun nodig en doen het goed in
wat grotere groepen. De grotere rassen kunnen tijdens
de bloei wel een steuntje gebruiken. De plant vraagt
een plekje in de volle zon, half-schaduw mag ook, en
doet het goed in normale tuingrond, mits niet te droog.
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Bijwaarde
De bloemen van deze ereprijs worden druk bezocht
door hommels en honingbijen. Hoewel de plant ook
stuifmeel levert, verzamelen de bijen er hoofdzakelijk
nectar van. Bijen met stuifmeelklompjes heb ik
tenminste niet vaak op de bloemen waargenomen.

Bijzonderheden
Ereprijs werd gebruikt om maag- en leverklachtente
verhelpen. Men gebruikte hiervoor de wortels van de
plant. Het is echter niet verstandig hier zelf mee te
gaan experimenteren want de plant veroorzaakt
diarree en braakneiainaen.
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