PLANT IN BEELD

GREENTEAM NEW PLANTS ™

Nieuwe Omphalodes-aanwinst
Met het New Plants-project beoogt
het Greenteam van CNB nieuwe cultivars van vaste planten en
boomkwekerijproducten in de
markt te zetten. Uit dit project worden regelmatig nieuwe aanwinsten in BloembollenVisie tegen het
licht gehouden. In dit nummer aandacht voor een nieuwe introductie
van Omphalodes, in de volksmond
ook wel ‘Amerikaans vergeet-mijnietje’ genoemd.
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D

e Omphalodes is niet zo heel erg bekend in Nederland en België. Dat is
mede een gevolg van het beperkte
assortiment dat voorhanden is en dat zich beperkt tot al wat oudere soorten als Omphalodes
cappadoica `Starry Eyes’ en Omphalodes cappadoica `Cherry Ingram’. Deze hebben met elkaar

Omphalodes runemarkii ‘Blue Eyes’®
gemeen dat de bloem veel kleiner van omvang
is en dat extreme kou minder goed wordt verdragen.

NIEUWE INTRODUCTIE
Nog niet zo lang geleden heeft het CNB Greenteam een nieuwe Omphalodes in handen gekregen. Deze plant is van origine afkomstig uit
Griekenland, en kan dus goed tegen de hitte.
Henrik Zetterlund van de Gotenborg Botani-

cal Gardens heeft het soort de afgelopen jaren
aan een uitgebreid test- en selectieprogramma
onderworpen met als resultaat dat deze aanwinst goed genoeg bevonden is om deze nu in
de markt te introduceren. Aangezien de plant
met goed resultaat de hardheidstest in Zweden
doorstaan heeft, staat bovendien vast dat deze
ook goed bestand is tegen extreme koude. De
Omphalodes leent zich goed voor vrijwel elke
markt. Dat geldt zowel voor de postorder en de
visueel aantrekkelijke markt als ook de droogverkoop.

EIGENSCHAPPEN
De Omphalodes runemarkii ‘Blue Eyes’® houdt
van een schaduwrijke, vochtige plaats. De bloeitijd valt in de periode april-juni, de bloemen zijn
aanzienlijk groter dan die van de oudere O. Starry Eyes en Cherry Ingram en hebben een zeer
diepblauwe kleur. De hoogte van de plant is
± 20 cm, het blad is blauwgrijs en ook hier is
sprake van een groot verschil met voornoemde soorten die groen blad hebben. Laat zich in
de border goed combineren met bijvoorbeeld
Heuchera. Komend voorjaar is Omphalodes
runemarkii `Blue Eyes’® te zien op de showtuin.

Omphalodes runemarkii ‘Blue Eyes’® in een gemengde beplanting
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De plant is in Nederland kwekersrechtelijk beschermd. Daarnaast is kwekersrechtelijke bescherming aangevraagd in de USA, EU en
Japan. Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de leden van het CNB Greenteam.

