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Ne eta
sortimentsonderzoek en
keuringsrapport
Ir. M.H.A. Ho.ffman

Nepeta L. (Kattekruid) is een
geslacht dat de laatste jaren erg
populair is geworden. Hierbij is het
traditionele sortiment behoorlijk
aangevuld en verbeterd door
nieuwere cultivars. Vanwege de
grote diversiteit van het gewas zijn
uiteenlopende toepassingen
mogelijk. Om dit volledig in kaart
te brengen is door het
Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving in samenwerking met de
KVBC en de Vereniging van Vaste
Plantenkwekers een
sortimentsonderzoek en -keuring

u~tgevoerd.l!r is een aanbevolen sortiment samengesteld. Verder zijn er 7
meuwe cultivars benaamd en uitgegeven. Tevens zijn enkele problemen
betreffende de juiste naam en status van een aantal cultivars opgelost.

Sortimentsonderzoek en nieuwe cultivars
bestaande .sortiment zijn, benaamd een uitgegeOp de proefvelden van Praktijkonderzoek Plant
ven. Het ZIJn 7 cultivars van uiteenlopende soor& Omgeving (PPO) is van 1997 tot 2002 een
ten geworden, de zogenaamde Cat-serie: N. 'Kit
groot.. ~ortiment Nepera beoordeeld. Het ging
Cat' [Faassenii Group], N grandijlara 'Wild
hrerbrJ m totaal om ca. 40 verschillende herkomCat:. N larifofia 'Super Cat', N nuda 'Purple
sten. Hierbij zat het volledige Nederlandse hanCat, N nuda Snow Cat', N subsessilis 'Candy
delssortiment, aangevuld met nieuwe cultivars en
Cat' en N subsessilis 'Cool Cat' . Deze planten
een aantal botanische soorten. Ook waren ca. 15
worden m 2002 vrij in de handel gebracht (geen
nog onbenaamde selecties aangeplant, afkomstig
kwekersrecht). Daarnaast is de beste kloon van
mt het veredelingsonderzoek. Het doel was het
de in Nederland gekweekte N subsessilis voorsortiment goed te identificeren, te beschrijven en
zren van een cultivamaam: ' Washfield'.
de cultuur en gebruikswaarde van de verschillenDe planten zijn beoordeeld, beschreven en door
de cultivars zo goed mogelijk te bepalen. Hierde keuringscommissie van de KVBC en de Vervoor heeft een deel van het sortiment ook in
eni~ing van ~aste Plantenkwekers gekeurd.
Horst op zandgrond gestaan. Van de selecties uit
Dra s en herbanummateriaal ligt opgeslagen bij
het veredelingsonderzoek werden alleen de planPPO. De levende collectie wordt in principe onten dre een aanvulling en/of verbetering van het
dergebracht als Nederlandse Planten Collectie.
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Classificatie en namen van cultivars
Er is in praktijk bij Nepera vaak onduidelijkheid over de juiste naam en identiteit van de
planten. Met name rondom de soorten N camphorara · en N. nuda en de (hybride)soorten N
grandiflora, N. racemosa, N. neperella en N. x
fa assenii is er veel verwarring. Vaak worden
cultivars in diverse boeken en lijsten bij uiteenlopende (hybride)soorten ondergebracht. Uit
het onderzoek blijkt dat veel cultivars zonder
problemen tot een bepaalde soort gerekend
kunnen worden. Alleen bij de soorthybride N. x
faassenii is dit in een aantal gevallen discutabel. Zo wordt bijvoorbeeld de cultivar ' Dropmore' door een aantal auteurs bij N xfaassenii
ingedeeld, wat niet onlogisch is, want er is veel
overeenkomst met de andere cultivars van die
groep. Echter er zij n wel kleine afwijkingen en
strikt genomen mag ' Dropmore' ook niet tot N
x faassenii gerekend worden omdat het (volgens de winner) geen product is van de feitelijke kruisingsouders (N racemosa en N neperella). Een soortgelijke discussie speelt bijvoorbeeld bij 'Six Hili ' s Giant' . Daar de verwachting bestaat dat de komende jaren nog meer cultivars rondom deze groep zullen ontstaan, het
voor veel onstabiliteit in de naamgeving zorgt
en er in praktijk wel veel behoefte bestaat aan
de onderscheiden van deze cultivars, wordt
voorgesteld om de Faassenii Group in te voeren. In deze cultivargroep worden de genoemde
cultivars gevangen. Voor een beschrijving van
de cultivars verwijzen we naar de plantbeschrijvingen.
Systematiek en verspreiding
De naam Nepeta is afgeleid van Nepete, een
stad in Etrurië, het tegenwoordige Nepi in Toscane (midden Italië).
Nepera telt in totaal 150-250 verschillende (botanische) soorten. Deze komen van nature voor
in gematigd Azië, N. Afrika en Europa. De
meeste soorten komen voor in het Middellandse
zeegebied en Zuidwest en Centraal Azië. Veel
soorten groeien van nature op arme droge, zonnige rotsige plaatsen. Enkelen groeien op wat
nattere en meer schaduwrijke plaatsen, zoals N.
subsessilis, N. sibirica en N. govaniana.
Een totale monografie van het geslacht is er
nog nooit gemaakt; iets dat wel zeer veel opheldering zou geven en het aantal soorten waarschij nlijk behoorlijk beperken.
Bentham onderscheidt 4 secties; belangrijke
criteria hierbij zijn lengte van de bladsteel,
vorm van de bloeiwijze, grootte van de schutbladen en de vorm van de kelk en kelktanden.

Sectie Pycnonepera Bentham (bv. N ruberosa,
N camphorara)
Sectie Nepera (bv. N cararia, N neperella, N
racemosa en N grandiflora)
Sectie Orrhonepera Bentham (bv. N larifolia en
N nuda)
Sectie Oxynepera Bentham (geen bekende soorten)
Morfologische kenmerken
Vaste planten, zelden eenjarigen ofhalfheesters,
gewoonlijk aromatisch. De bladeren zijn tegenoverstaand, gaafrandig, gezaagd of gekarteld en
al dan niet gesteeld. De bloeiwijze bestaat gewoonlijk uit een aantal zogenaamde schijnkransen (gevormd door twee tegenoverstaande okselstandige bijschermen), welke dicht opeen of los
van elkaar staan en samen in een pluim- of aarvormige bloeiwijze (schijnpluim of schijnaar)
zijn gerangschikt; een aantal van deze bloeiwij zen kan samen weer een nog grotere pluimvormige bloeiwijze vormen. Schutbladen en schutblaadjes aanwezig, meestal smal en korter of
langer dan de bloemen.
De bloemen zijn gewoonlijk tweêslachtig; individuen van sommige soorten soms geheel of gedeeltelijke mannelijk steriel. Kelk ( 13-) 15{-17)nervig, buis- of klokvormig, iets gebogen of
recht, met 5 gelijke of ongelijke tanden, al dan
niet 2-lippig; kelktanden lancetvormig tot langwerpig-driehoekig, toegespitst tot stekelpuntig.
Kroon 2-lippig; kroonbuis smal, naar boven toe
gewoonlijk verbreed; bovenlip 2-lobbig of uitgeschulpt, gewoonlijk recht omhoog staand, vlak
tot concaaf; onderlip 3-lobbig, met vergrote,
spreidende, gedeelde middenlob, vlak tot concaaf, randen gegolfd en/of getand, de laterale
lobben klein, eirond tot bijna cirkelrond, recht of
teruggeslagen. Meeldraden 4, 2 lange en 2 kortere, bijna evenwijdig aan elkaar, kaal, al dan
niet uit de kroonbuis stekend; de meeldraden van
mannelijke steriele bloemen zijn rudimentair en
steken niet uit de kroonbuis. Stijl uitstekend, de
top gekliefd tot twee ongelijke stempels. Vruchten eenzadig (nootjes), 4 per bloem, (langwerpig-)eirond, ovaal of omgekeerd eirond.
Vermeerdering
Nepera wordt gewoonlijk vermeerderd door
scheuren of stekken, soms door zaaien. Stekken
kan het beste in april-mei, vlak na het uitlopen
van de planten. De meeste Nepera' s moeten vrij
droog gehouden worden gedurende de teelt (N
subsessilis, N govaniana en N sibirica zijn
daarbij uitzonderingen). Vooral tijdens de wintermaanden ontstaat vaak veel uitval door te veel
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vocht. Bij het s~heuren en in mindere mate ook
bij het stekken oppassen voor zaailingen die tussen de moederplant op kunnen komen. Vooral N
grandijlara (en cultivars) en in iets mindere
mate.N. subsessilis en N nuda doen dit erg vaak.
Zaaien wordt alleen aangeraden bij de soorten en
bij speciaal ontwikkelde zaadvermeerderde rassen.

Gebruikswaarde
De sierwaarde van Nepeta zit in de rijke en bij
veel cultivars lange bloei, vaak met paarsblauwe
bloemen. Andere aantrekkelijke eigenschappen
zijn: goede gezondheid en natuurlijke uitstraling. De meeste cultivars zij n sterke vaste planten die weinig onderhoud behoeven. De bloemen van alle Nepeta's worden veel bezocht door
bijen en hommels. Ziektes komen zowel in de
teelt- als in de gebruiksfase weinig voor. Zeer typisch is verd
Vanwege de grote verscheidenheid in soorten en
cultivars loopt de gebruikswaarde van Nepeta
erg uiteen. In onderstaand overzicht de belangrijkste toepassingen. Voor een uitgebreid overzicht zie: gebruikswaardetabeL
Een aantal soorten kan na de hoofdbloei (ca.
eind j uni) heel goed worden teruggeknipt, waardoor de planten steviger worden en teneinde in
augustus-september voor de tweede rijk bloeien.
Dit geldt vooral voor cultivars van N racemosa
en de Faassenii Group. Indien deze soorten niet
worden teruggeknipt blijven er gedurende de
zomer nieuwe bloemen verschijnen, maar in
minder grote aantallen.

Katten
De geur (etherische olie) van een aantal Nepetasoorten heeft een bijzonder aantrekkingskracht
op katten. D it geldt met name voor N cataria.
Katten gaan erin liggen woelen en eten soms
delen op. Hierbij zijn vooral de volwassen planten aantrekkelijk, jonge planten worden gewoonlijk met rust gelaten.

Gekeurde en beschreven soorten
en cultivars
De codes van de bloemkleuren zijn die van de
RHS colour chart.
Waardering:
*** = uitstekend I excellent I ausgezeichnet
**
zeer goed I very good I sehr gut
*
goed I good I gut
o
kan vervallen I dispensabie I entbehrlich

N amethystina: N. nepetella subsp. amethystina
N 'Blue Danube': N. grandijlara 'Biue Danube'

Toepassing

cultivar/soort

randbeplanting
vakbeplanting

N racemosa-cultivars en Faassenii Group
N grandijlara-cultivars en enkele van Faassenii
Group en N subsessilis
enkele N racemosa-cultivars
in principe alle Nepeta; afhankelijk van de hoogte
voorin of achterin
N 'Kit Cat'
N 'Kit Cat', N subsessilis-cuitivars,
N nepetella 'Porzellan

bodembedekking (o.a. tussen rozen)
borderplant
rotsplant
potplant (visueel aantrekkelijk)
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60 N. 'Senior' [Faassenii Group] - als randplant
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61 N. 'Walker's Low' [Faassenii Group] -als borderplant

N. camphorata Boiss. & Heldr.
Vaste plant, 30-70 cm hoog met opstijgende tot
opgaande, vertakte, vaak wat kleverige stengels.
Bladeren 0,5-3(-4) cm lang, eirond tot langwerpig, met hartvormige basis, de randen getand of
uitgeschulpt, wollig behaard, met kleverige
haren; bij kneuzing kamferachtige geur; bladsteel kort. Bloeiwijze pluimvormig, met 4-10
losse schijnkransen, elk 10-14 bloemig, de onderste kransen duidelijk gesteeld; schutblaadjes
3-5 mm, lijnvormig, even lang of iets korter dan
de kelk. Kelk 5-8 mm lang, buis-klokvormig,
recht, grijs; tanden veel korter dan buis, de boventanden ca. gelijk aan de ondertanden. Kroon
9-13 mm lang, wit met paarse vlekken. Bloeitijd
zomer. Winterhardheid matig (USDA-zone: 8).
Verspreidingsgebied: Zuid Griekenland. Deze
soort wordt in Flora Europaea beschouwd als
onderdeel van het zg. sibthorpii-complex, een
groep van 6 soorten die zeer nauw verwant is
aan elkaar en lastig van elkaar te onderscheiden
is; een onderdeel waar een revisie erg gewenst
is. De andere 5 soorten zijn: N sibthorpii, N
parnassica, N heldreichii, N dirphya en N spruneri. Alle genoemde soorten komen voor in
Griekenland en/of Albanië.
De exemplaren (inclusief cultivars) die tot nu toe
in het Nederlandse handelssortiment zijn aange92

troffen onder deze naam bleken in werkelijkheid
N nuda te zijn.

N. cataria L.
Opvallend wit behaarde (kort levende) vaste
plant of eenjarige, 50-100 cm hoog; vooral bovenin vertakt. Bladeren eirond, 3-8 cm lang en
2-3 ,5 cm breed, met spitse top, zwak hartvormig
aan de basis, met spitse top, grof getand, aan de
onderzijde grijs viltig behaard en met vele ongesteelde klierharen; bladstelen 1-4 cm lang.
Bloeiwijzen pluim- tot aarvormig, 2-4 cm lang,
dicht vertakt, de laagste schijnkransen vaak losstaand, het geheel vaak tot grote pluimen gerangschikt; schutblaadjes 1,5-3 mm, lijn-priemvormig, korter dan de kelk. Kelk 5-7 mm lang,
iets behaard, duidelijk geribd, met ietwat scheve
mond; tanden lijn-lancetvormige, ietwat stekelig, 1,5-2,5 lang en iets uiteengaand, boventanden en ondertanden niet gelijk. Kroon bleek
paars tot wit, met paarse vlekken, 7-10 mm lang;
kroonbuis net iets boven de kelktanden uitstekend. Nootjes ovaal, 1,5 mm lang, zwart-bruin.
Winterhardheid uitstekend (USDA-zone : 4).
Verspreidingsgebied: Europa, ZW. & C. Azië.
In Noord en West-Centraal Europa genaturaliseerd. Werd vroeger gekweekt als medicinaal
kruid. De planten gaan gewoonlijk slechts twee

62 N. cataria 'Citriodora'

63 N. clarkei

of drie jaar mee en moeten dan worden vervangen.
Er bestaat een naar citroenen ruikende cultivar:

GROEIWIJZE: vrij laag, ca. 70 cm, relatief zeer
breed, dicht vertakt; stengels schuin opgaand,
vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 1,5-4 x 1- 2,5 cm, eirond, top spits,
basis afgerond tot iets hartvormig, rand sterk getand, grij sgroen, onderzijde vrij sterk behaard;
geur sterk weeïg-kruidig; steel 0,2 cm (zeer kort).
BLOEIWIJZE: 20--35 x 3- 5 cm (vrij lang en smal),
dichtheid gemiddeld, met 7- 15 (schijn)kransen
waarbij de onderste 2- 5 vrij ver van elkaar staan;
ca. 15 bloemen per (schut)bladoksel (=gemiddeld).
BLOEMEN: paarsblauw (94C), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 1,3-1 ,5 cm lang, 0,6:-1
cm breed, onderlip 5x8 mm; kelk roodachtig;
bloeitijd zeer lang, middelvroeg, eind mei tot
half september; stuifmeel gedeeltelijk steriel,
meeldraden gewoonlijk normaal ontwikkeld.

'Citriodora'.
N. darkei Hook. f.
Opgaande vaste plant, 40-100 cm hoog. Bladeren 2,5-7 cm, eirond-lancetvormig, met hartvormige basis, randen getand, gewoonlijk iets behaard (met name onderzijde), duidelijk gesteeld,
sterk kruidig geurend. Bloeiwijze 8-20 cm lang,
vrij smal en compact, aarvormig, met 4-8 schijnkransen, waarvan 1-3 losstaand, de onderste kort
gesteeld. Schutbladen lancetvormig, de onderste
bladachtig. Kelk ca. 8 mm lang, behaard; tanden
lang. Kroon tot 1,5 cm lang, 0,9-1 cm breed, gebogen, abrupt verbreed, (licht)paarsblauw met
lichtere onderlip; middenlob onderlip ca. 3x5
mm. Bloeitijd juni-juli. Winterhardheid redelijkmatig (USDA-zone: 7b-8a).
Verspreidingsgebied: Himalaja. Groeit van nature langs stroompjes en meren in de bergen (tot
3300 m), in zon en halfschaduw.

N. 'Dawn to Dusk' : N. grandijlora 'Dawn to
Dusk'

** N. 'Dropmore' [Faassenii Group)
(Dr. F. Skinner, N. Manitoba, Canada, ca. 1930)

Net als de meeste andere cultivars uit de Faassenii Group, vooral kenmerkend door de dichte
vertakking, de talrijke paarsblauwe bloemen en
de zeer lange en middelvroege bloei. 'Dropmore ' is het best vergelijkbaar met ' Six Hill ' s
Giant' maar verschilt vanwege de iets geringere
hoogt~ en de minder lange en minder dichte
bloeiwijzen (minder bloemen per (schut)bladoksel). Ten opzichte van ' Wa1ker' s Low ' is de
plant beduidend lager en zijn bovendien de bloemen iets lichter.
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N. xfaassenii 'Superba': N. racemasa 'Superba'
N. x faassenii '·Walker's Low' : N. 'Walker's
Low' [Faassenii Group]

N. gavaniana Bent.
syn. Dracacephalum gavanianum

64 N. 'Dropmore' [Faassenii Group)

65 N. govaniana

De keuringscommissie heeft 'Dropmore' naast
de topper 'Walker's Low' een hoge waardering
gegeven vanwege de duidelijke verschillen en de
meerwaarde. De plant is vooral geschikt voor
rand- en vakbeplanting.
Volgens de winner is het een kruising tussen N.
racemasa en N. ucranica. De plant is ook in omloop onder de naam 'Dropmore Blue'. De plant
is in eerste instantie in omloop gebracht onder de
naam 'Dropmore Hybrid' . Daar deze naam in
praktijk niet meer wordt gebruikt en het woord
"hybrid" in een cultivarnaam door de cultuurplantencode wordt afgeraden, wordt de naam
'Dropmore' als voorkeursnaam gebruikt.

tivargroep Faassenii Group te gebruiken; zie discussie onder kopje "Classificatie en namen van
cultivars". De beschrijving volgt hierna.

N. xfaassenii Bergmans ex. Stearn
syn. N. pseudamussinii Floto; N. mussinii
HORT.
Het is een kruising tussen N. racemasa en N. nepetella; die gewoonlijk steriel is. De kruising is
ontstaan in cultuur, ca. 1853, maar de plant pas in
1939 benaamd. De naam faassenii is ontleend aan
J.H. Faassen-Hekkens, voormalig boomkweker te
Tegelen. Rondom deze naam bestaat veel verwarring. Daar het bij een aantal cultivars discutabel is
in hoeverre zij werkelijk alleen N. nepetella en N.
racemasa als oudersoorten hebben, wordt voorgesteld om voor het indelen van cultivars de cul-

N. Faassenii Group
Hoogte 40-80 cm. Stengels schuin opgaand,
soms iets opstijgend; vanaf de basis sterk vertakt. Bladeren langwerpig tot eirond, 1-4 cm
lang, duidelijk getand, gewoonlijk met afgeronde of wigvormige basis, soms iets hartvormig,
zwak tot vrij sterk behaard; bladsteel duidelijk
aanwezig. Bloeiwijze pluim- tot aarvormig, met
5-1 5 schijnkransen, de onderste vaak losstaand
en al dan niet kort gesteeld. Bloemen 1-1,6 cm
lang. Bloeitijd lang tot zeer lang; eind mei I juni
tot eind augustus I half september. Winterhardheid goed tot zeer goed. De meeldraden (stuifmeel) zijn al dan niet steriel.
Ten opzichte van N. racemasa zijn deze cultivars over het algemeen robuuster, hebben smaller blad en bloeien rijker en iets later. De planten
groeien het liefst op zonnige, droge plaatsen.
N. x faassenii 'Dropmore': N. 'Dropmore'
[Faassenii Group]
N. xfaassenii ' Six Rill 's Giant': N. 'Six HiJI's
Giant' [Faassenii Group]
N. xfaassenii 'Snowflake': N. racemasa 'Snowflake'

Kleverige, zeer aromatische, dicht vertakte, opgaande vaste plant, 60-120 cm hoog. Bladeren
relatief groot, 8-12 cm lang, eirond tot langwerpig of ovaal, aan de basis afgerond, soms iets
hartvormig of iets wigvormig, de randen getand
of uitgeschulpt, gewoonlijk (vrijwel) kaal, zeer
sterk weeïg-kruidig geurend; bladsteel relatief
kort (ca. 1,5 cm). Bloeiwijze los, uitgerekt, 1530 x 8-12 cm, met 3-6 gesteelde armbloemige
kransen; schutblaadjes tot 6 mm, eirond-lancetvormig. Kelk tot 9 mm, gebogen, met duidelijk
scheve mond; tanden vrijwel gelijk. Kroon 2,5-3
cm lang, gebogen; kroonbuis smal, naar de
mond toe breder, meestal geel, soms bleekpaars;
middenlob onderlip 6xl2 mm. Bloeitijd eind
juni-eind augustus. Winterhardheid redelijk
(USDA-zone: 7)
Verspreidingsgebied: W. Himalaja. Deze soort
groeit het liefst op vochtige enigszins zure grond
op een niet te warme plek.

N. grandijlara Bieb.
Vaste plant, 40- 120 cm hoog, met opgaande,
vertakte kale of iets behaarde stengels. Bladeren
2-6(- 10) cm lang, (langwerpig)eirond, hartvormig aan de basis, gekarteld, (vrijwel) kaal; bladsteel kort. Bloeiwijze breed aarvormig, de onderste schijnkransen vaak kort gesteeld en ver
uit elkaar staand; schutblaadjes 2-3 mm, lijnpriemvormig. Kelk 9,5-11 mm, vaak blauwachtig; tanden 1,5-2 mm, lijnvormig, spits. Kroon
14-17 mm lang, paarsblauw, soms lichtpaars.
Bloeitijd in Nederland juni-juli. Winterhardheid
uitstekend (USDA-zone: 4).
Verspreidingsgebied: Oost en Centraal-oost Europa & Kaukasus. Een algemeen voorkomende
soort in zijn verspreidingsgebied; daarbuiten op
veel plaatsen verwilderd. Groeit van nature in
zon en halfschaduw, in weiden en onder kreupelhout. Zaait zich in cultuur gemakkelijk uit.

N. grandijlara 'Blue Danube'
(C.H. Kress, Innkreiss, Oostenrijk, ca. 1998)
syn. N. 'Blue Danube'
GROEIWIJZE: hoogte, 60-90 cm, middelbreed,
dicht vertakt; stengels enigszins stijf opgaand,
vrij stevig; vitaliteit goed.

BLADEREN: 3- 6 x 2-4 cm, eirond, top spits tot
stomp, basis hartvormig, rand vrij sterk getand,
middelgroen, onderzijde vrijwel kaal; geur vrij
sterk (weeïg) kruidig; steel ca. I cm.
BLOEIWIJZE: 12-20 x 3-5 cm (vrij smal), dichtheid gemiddeld, met 6-9 (schijn)kransen waarbij de onderste 2-4 (zeer) ver uit elkaar staan;
20-45 bloemen per (schut)bladoksel (=veel).
BLOEMEN: paarsblauw (94BC), vrij sterk paars &
iets wit gevlekt (basis onderlip), 1,4-1,6 cm
lang, 0,8-1 cm breed, onderlip 4x9 mm; kelk
roodachtig; bloeitijd vrij lang, laat, half juni tot
eind augustus; stuifmeel fertiel.
Ontstaan als toevalszaailing van N. grandijlara
'Pool Bank'. Oorspronkelijk werd gedacht dat
N. racemosa de andere ouder is, maar het blijkt
een zuivere N. grandijlara te zijn. Typisch aan
' Blue Danube' zijn de (voor een N. grandijlara)
geringe hoogte, de vrij stijf opgaande groeiwijze
en de vrij opvallende paarse vlekken op de onderlip ( middenlob).
oN. grandijlara 'Bramdean'
(Green Farm Plants, Hampshire; Engeland, ca.
1995?)
GROEIWIJZE: halfhoog, ca. 100 cm, relatief
breed, dicht vertakt; stengels (schuin) opgaand,
vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 4--6 x 2,5-4 cm, (breed) eirond, top
spits tot stomp, basis hartvormig, rand vrij sterk
getand, middelgroen, onderzijde vrijwel kaal;
geur vrij sterk (weeïg) kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 10- 23 x 3-5 cm (middellang en vrij
smal), dichtheid gemiddeld, met 5- 10
(schijn)kransen waarbij de onderste 2-4 (zeer)
ver uit elkaar staan; 15-45 bloemen per
(schut)bladoksel (=veel).
BLOEMEN: paarsblauw (94C), zwak donkerpaars
gevlekt (basis onderlip), 1,5- 1,6 cm lang,
0,9- 1,1 cm breed, onderlip 4x7 mm; kelk roodachtig; bloeitijd vrij lang, laat, half juni tot eind
augustus; stuifmeel fertiel.
'Bramdean' kenmerkt zich vooral door de voor
N. grandijlara brede en niet al te hoge groeiwij ze. Ook het blad en de bloeiwijzen zijn iets breder dan die bij de andere cultivars van N. grandijlara . Ten opzichte van ' Poolbank' is
' Bramdean' duidelijk lager en breder en heeft
iets lichter gekleurde bloemen. Ten opzichte van
' Wild Cat' gelden dezelfde verschillen, maar de
eerste twee in iets mindere mate; 'Wild Cat'
heeft bovendien veel rodere kelken en stomper
blad.
Dendroj/ora nr 38 2001
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*** N. grandijlora 'Wild Cat'
(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 120 cm, relatief middelbreed, dicht vertakt; stengels (schuin) opgaand, vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 3-7 x 2-4,5 cm, eirond, top spits tot
stomp, basis hartvormig, rand vrij sterk getand,
middelgroen, onderzijde vrijwel kaal; geur vrij
sterk (weeïg) kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 15-30 x 4-6 cm (vrij lang en smal),
vrij compact, met 4-8 (schijn)kransen waarbij
de onderste 2-4 (zeer) ver uit elkaar staan;
15-45 bloemen per (schut)bladoksel (=veel).
BLOEMEN: paarsblauw (94BC), zwak paars en
wit gevlekt (basis onderlip), 1,5-1,7 cm lang,
0,8-1,1 cm breed, onderlip 4x8 mm; kelk opvallend paarsrood; bloeitijd vrij lang, vrij laat,
begin juni tot eind augustus; stuifmeel fertiel.

66 N. grandflora 'Dawn to Dusk'

67 N. grandflora 'Pool Bank'

68 N. grandflora 'Wild Cat'

Ondanks het feit dat 'Bramdean' een stevige, gezonde en rijkbloeiende cultivar is, krijgt ze van
de keuringscommissie een negatieve beoordeling omdat 'Poolbank' en 'Wild Cat' beter zijn.
In eerste instantie in omloop geweest onder een
tijdelijke handelsnaam Upright Form. Staat in
sommige lijsten foutief geschreven als 'Bramsdean' . De naam Bramdean is ontleend aan het
landgoed waar de plant is gevonden.

0,8 cm breed, onderlip 4x8 mm; kelk opvallend
paarsrood; bloeitijd vrij lang, laat, half juni tot
begin september; stuifmeel fertiel.

tand, (licht)groen, onderzijde vrijwel kaal; geur
vrij sterk (weeïg) kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 15-30 x 3-5 cm (vrij lang en smal),
dichtheid gemiddeld, met 5-8 (schijn)kransen
waarbij de onderste 2-4 (zeer) ver uit elkaar
staan; 25-55 bloemen per (schut)bladoksel
(=zeer veel).
BLOEMEN: paarsblauw (94BC), zwak paars &
wit gevlekt (basis onderlip), 1,4-1,6 cm lang,
0,8-1 cm breed, onderlip 4x8 mm; kelk roodachtig; bloeitijd vrij lang, laat, half juni tot eind
augustus; stuifmeel fertiel.

** N. grandijlora 'Dawn to Dusk'
(Coen Jansen, Dalfsen, 1993)
syn. N. ' Dawn to Dusk'
GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 105 cm, relatief vrij
breed, normaal vertakt; stengels (schuin) opgaand, vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 4- 7 x 2- 3,5 cm, (langwerpig) eirond, top spits tot stomp, basis afgerond-hartvormig, rand vrij sterk getand, middelgroen, onderzijde vrijwel kaal; geur vrij sterk (weeïg)
kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 15- 25 x 3- 5 cm (middellang en
smal), vrij compact, met 5- 10 (schijn)kransen
waarbij de onderste 2-4 (zeer) ver uit elkaar
staan; 20-40 bloemen per (schut)bladoksel
(=veel).
BLOEMEN: lichtpaars (76C), zwak paars en wit
gevlekt (basis onderlip), 1,3- 1,6 cm lang, 0,7-

Vooral kenmerkend door de lichtpaarse bloemen
(in handel vaak roze genoemd) en de opvallend
paarsrode kelken. ' Dawn to Dusk' is vanwege
de bloemkleur niet te verwarren met een van de
andere cultivars. Wel is er vetwarring mogelijk
met veelvuldig opkomende zaailingen, die
meestal ook een lichtpaarse bloemkleur hebben,
vaak echter fletser en met minder rode kelken.
Om deze reden is er ook onecht materiaal in omloop.
Vanwege de unieke bloemkleur, de rijke bloei
en goede groeiwijze krijgt de plant twee sterren.
De cultivar is vooral geschikt voor vakbeplanting en als borderplant

* N. grandijlora ' Pool Bank'
(Monksilver Nursery, Cambridge, Engeland,
voor 1994)
syn. N. 'Pool Bank'
GROEIWIJZE: hoog, ca. 140 cm, middelbreed,
dicht vertakt; stengels opgaand, vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 3-8 x 1,5-4,5 cm, eirond, top spits
tot stomp, basis hartvormig, rand vrij sterk ge-

'Pool Bank' kenmerkt zich vooral door de hoge
en opgaande groeiwijze (hoogste Nepeta!). De
cultivar is vergelijkbaar met ' Bramdean' en
'Wild Cat'. Voor verschillen met 'Bramdean',
zie aldaar. De belangrijkste verschillen met
'Wild Cat' zijn de iets hogere en meer opgaande
groeiwijze, de iets lossere en smallere bloeiwijze, de minder paarsrode kelken en de iets latere
bloeistart.
Hoewel de cultivar wordt overtroffen door 'Wild
Cat' heeft de keuringscommissie toch één ster
toegekend vanwege de rijke en aantrekkelijke
bloei en vooral de aanzienlijke hoogte. Vooral
geschikt als hoge borderplant
De plant wordt ook wel aangeboden onder de
foutieve naam ' Poolbank'.

Vooral kenmerkend door de vrij hoge groeiwij ze, het relatief stompe blad, de zeer rijke bloei en
de paarsrode bloemkelken. Voor verschillen met
'Pool Bank' en 'Bramdean', zie aJdaar.
Het is een selectie uit enkele honderden zaailingen van N. grandijlara van diverse herkomst, op
het proefveld van PPO.
Hoewel deze nieuwe cultivar zich in de praktijk
nog moet bewijzen heeft de keuringscommissie
toch 3 sterren toegekend omdat de plant op het
proefveld erg opviel vanwege de zeer rijke bloei,
de mooie paarsblauwe bloemkleur en de paarsrode kelken, waarmee de plant ook na de bloei
nog veel sierwaarde heeft. Hiermee is de plant
uitstekend toepasbaar voor vakbeplanting in
grote tuinen en plantsoenen. Net als de andere N.
grandijlara zaait de plant zich gemakkelijk uit.
Extra opletten op de soortechtheid dus.

** N. 'Kit Cat' [Faassenii Group]
(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
GROEIWIJZE: laag, ca. 40 cm, relatief breed, dicht
vertakt; stengels schuin opgaand, stevig; vitaliteit vrij goed.
BLADEREN: 1-1,5 x 1-1,3 cm (relatief zeer
klein), breed eirond, top spits, basis hartvormig,
rand vrij sterk getand, (grijs) groen, onderzij de
vrij sterk behaard; geur vrij sterk (weeïg) kruidig; steel 0,7 cm.
BLOEIWIJZE: 10-15 x 3-4 cm (vrij kort en vrij
smal), dichtheid gemiddeld, met 5-10
(schijn)kransen waarbij de onderste 1-4 iets uit
elkaar staan; ca. 15 bloemen per (schut)bladoksel (=gemiddeld).
BLOEMEN: (donker) paarsblauw (94B), donkerDendraflora nr 38 2001
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gels. Bladeren eirond tot driehoekig-hartvormig,
2-6 x 1,5-4 cm, bovenzijde iets behaard, onderzijde dicht behaard, hartvormig tot afgeplat aan
de basis, gezaagd tot gekarteld aan de rand, spits
of zelden stomp aan de top; bladsteel 0,2-1 ,2 cm.
Bloemen in aarvormige bloeiwijzen; schutbladen purperachtig, rood aan de top, lijnvormig,
dicht behaard. Kelk buisvormig, ca. 6-8 x 2 mm;
tanden zeer smal naald-lancetvormig, ca. even
lang als buis, boventanden iets langer dan de ondertanden, de randen dicht behaard. Kroon
blauwpaars, ca. 1,5 keer zo lang als de kelk;
kroonbuis ca. 1,5 mm in diameter tot 5 mm in
diameter aan de top; lobben van bovenlip rondeirond, ca. 2 x 2 mm; middenlob van de onderlip, ca. 3 x 5,5 mm. Nootjes grijsgroen, ca. 1,5 x
1 mm. Bloeitijd juli-augustus. Winterhardheid
zeer goed (USDA-zone: 5).
Verspreidingsgebied: W. Himalaja, Sichuan, Xizang, Yunnan, Afghanistan. Medicinaal gebruikt
als zweetdrijvend middel.

N. 'Leporello' [Faassenii Group)
(C.H. Kress, Innkreiss, Oostenrijk, 2001)
syn. N racemosa ' Leporello'

BLADEREN: onregelmatig roomwit gevlekt tot
geheel roomwit tot geheel groen
Outaan als sport aan N ' Walker' s Low' [Faassenii Group]. Op het bonte blad na lijkt de plant
verder in alles op 'Walker' s Low'. Er ontstaan
vaak scheuten die terugslaan naar grij sgroen.
Deze moeten verwijderd worden. Hierdoor is de
bontheid van de plant niet erg stabiel.
Daar de plant pas laat is aangeplant heeft de
plant niet met de sterrenkeuring meegedaan.
N longipes: N. ' Veluw's Blauwtje'
N macrantha: N. sibirica
N. manchuriensis S. Moore

N lanceolata: N. nepetella

69 N. 'Kit Cat' [Faassenii Group]
paars gevlekt (basis onderlip), 1,2-1,3 cm lang,
0,7- 0,9 cm breed, onderlip 4x6 mm; kelk roodachtig; bloeitijd vrij lang, Iaat, half juni tot eind
augustus; stuifmeel (gedeeltelijk) steriel, meeldraden meestal wel normaal ontwikkeld.

N. latifolia DC.

Opgaande vaste plant, 50-140 cm hoog, weinig
vertakt, dicht behaard; stengels vaak kleverig
aanvoelend. Bladeren 3-7,5 cm lang, (breed) eirond tot langwerpig-eirond, vaak meer of minder
hartvormig tot iets stengelomvattend aan de
basis, met stompe top, de randen gekarteld of
gezaagd, onderzijde iets behaard; bladsteel (vrijwel) afwezig. Bloeiwijze lang en smal, aarvormig, 20-40 cm lang, met 10-15 (schijn)kransen,
met kleine onopvallende lancetvormige schutbladen (3,5-5 mm lang). Kelk 7-9 mm; tanden 23 mm, lancetvormig, vaak paarsachtig; boventanden ca. even lang als ondertanden. Kroon
8-12 mm, paarsblauw. Bloeitijd in Nederland
juni-augustus. Winterhardheid redelijk-matig
(USDA-zone: 7b-8a).
Verspreidingsgebied: Pyreneeën en Iberisch
schiereiland.

'Kit Kat' kenmerkt zich vooral door geringe
hoogte, de stevige schuin opgaande stengels, het
kleine en relatief brede blad en de donkere en
vrij kleine bloemen. Ten opzichte van de andere
cultivars uit de Faassenii Group is bovendien de
bloeitijd later en iets minder lang. Verder is het
stuifmeel geheel of gedeeltelijk steriel. De cultivar is enigszins te vergelijken met 'Senior',
maar de groeiwijze is veel minder breed, de stengels zijn steviger en meer opgaand en het blad is
kleiner en veel breder.
Vanwege deze unieke eigenschappen, waarmee
de plant vooral als potplant en kleine (rots)tuin** N. latifolia 'Super Cat'
plant zeer geschikt is, heeft de kemingscommis(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
sie de hoge waardering van twee sterren gegeven.
'Kit Cat' is een zaailing van 'Walker's Low' geGROEIWIJZE: hoog, ca. 135 cm, relatief middelvonden in de sortimentstuin van PPO in Bosbreed,
normaal vertakt; stengels stijf opgaand,
koop.
vrij stevig; vitaliteit goed; blad en stelen iets kleverig.
N. laevigata (D.Don) Hand-Mazz
BLADEREN:
4-7,5 x 3,5- 5 cm, (breed) eirond, top
syn. N spicata Benth.
stomp, basis hartvormig, rand vrij sterk getand,
(grijs)groen, onderzijde vrijwel kaal; geur vrij
Vaste plant, 20-80 cm hoog, met behaarde stensterk weeïg-kruidig; steel afwezig; bladvoet iets
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70 N. latifolia 'Super Cat'
stengelomvattend.
BLOEIWIJZE: 15-30 x 3,2-4,5 cm (vrij lang en
smal), vrij compact, met 10-15 (schijn)kransen
waarbij de onderste 1-3 iets uit elkaar staan;
15-25 bloemen per (schut)bladoksel (=vrij
veel) .
BLOEMEN: paarsblauw (94BC), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 0,9-1, 1 cm lang, 0,5- 0, 7
cm breed, onderlip 3x7 mm; kelk opvallend donker paarsrood; bloeitijd middellang, laat, half
juni tot begin augustus; stuifmeel fertiel.
Het is voor zover bekend de eerste selectie uit de
veelbelovende soort N latifolia. 'Super Cat' is
geselecteerd uit een zaaisel van deze soort, waarbij lichte verschillen zaten in bloeirijkheid, stevigheid en groeikracht. ' Super Cat' was in deze
de beste. Ook is de plant in de sortimentskeuring
vergeleken met een op beperkte schaal gekweekte kloon van N latifolia. Hierbij was
'Super Cat' de betere. Ook na de bloei heeft de
plant sierwaarde vanwege de donker paarsrode
bloemkelken.
Deze nieuwigheid is het meest geschikt als halfhoge tot hoge borderplant Ook als snijbloem is
deze plant zeker de moeite waard. De praktijk
zal uitwijzen of 'Super Cat' hierin ook commercieel aantrekkelijk is.

Vaste plant, tot 1,2 m hoog; stengels opgaand,
kaal of zwak behaard. Bladeren lancetvormig tot
15 x 4( -7) cm, dun, donkergroe!f en vrijwel kaal
van boven, onderzijde grijsgroen en iets behaard; bladvoet afgerond tot afgeplat; top spits
of toegespitst; rand gezaagd, de bovenste bladeren vaak gaafrandig; bladsteel 0,3-0,5 cm. Bloetwijze relatief kort en breed, aarvormig, 10-15 X
5-7 cm, met 4-7 schijnkransen; bloemsteeltjes
tot 1,5 cm. Kelk 8,5-9,5 mm, dicht bezet met
klierharen; tanden lancetvormig, met toegespitste top, vaak vrij opvallend paarsrood. Kroon
paarsblauw, 1,7-2,3 cm lang, dicht bezet met
klierharen; middenlob van de onderlip ca. 4x8
mm. Bloeitijd juni-augustus. Winterhardheid
zeer goed (USDA-zone: 5).
Verspreidingsgebied: China (Heilongjiang),
Japan, Rusland. Komt van nature voor in gemengde bossen en langs rivieroevers. Verlangt
een niet te droge standplaats.

N mussinii Spreng.: N. racemosa
N mussinii HORT.: N. x faassenii & Faassenii
Group
N. nepetella L.
syn. N lanceolata Lamarek

Vaste plant, 30-80 cm hoog; stengels vertakt,
met zachte tot fluwelige haren. Bladeren 1-4 x
0,5-2 cm, (langwerpig-)lancetvormig, gewoonlijk wigvmmig aan de basis of (zelden) hartvormig, gekarteld tot diep getand, grijsgroen tot
groen, zacht tot wollig behaard, gewoonlijk ge-

Dendraflora nr 38 2001
Dendraflora nr 38 2001

99

•
gewoonlijk iets behaard, soms kaal. Bladeren 26(-8) cm lang, eirond tot langwerpig-eirond,
meer of minder hartvormig aan basis, gekarteld
of gezaagd, iets behaard; de onderste bladeren
ongesteeld of kort gesteeld, de bovenste bladeren ongesteeld. Bloeiwijze aarvormig, 10-35 cm
lang, met 7-25 (schijn)kransen, de onderste l-3
iets uit elkaar staand; schutblaadjes 2-3 mm,
lijnvormig tot lijn-lancetvormig, korter dan de
kelk. Kelk 4-7 mm; tanden l-2 mm, ca. gelijk
aan elkaar. Kroon 6-8(-ll) mm paarsblauw tot
paars tot wit. Bloeitijd in Nederland juni-juli.
Winterhardheid goed (USDA-zone: 6b).
Verspreidingsgebied: Z. & C. Europa, Azië.
Zeer variabele soort, vooral qua bloemkleur, beharing en vorm en afmeting van de bloeiwijze.
Op grond van bloemkleur, beharing en lengte
van de schutbladen wordt een aantal ondersoorten onderscheiden (oa. subsp. nuda, subsp. glandulifera, subsp. lydiae en subsp. albijlora.)

BLOEIWIJZE: 15-20 x 2,5-3,5 cm (middellang en
smal), dichtheid gemiddeld, met 5-8 (schijn)kransen waarbij de onderste 1-3 vrij ver uit elkaar staan; 10-15 bloemen per (schut)bladoksel
(=gemtddeld).
BLOEMEN: lichtpaarsblauw (91B), wit & donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 1-1,2 cm lang,
0,8-1 cm breed,_ onderlip 4x6 mm; kelk onopvallend roodachttg; bloeitijd vrij lang, vrij vroeg,
half met tot emd augustus.
'Porzellan' kenmerkt zich vooral door de lichtpaarsblauwe_bloemkleur. De cultivar is hiermee,
m combmatte met de typische eigenschappen
van N. nepetella, met geen enkele andere cultivar te verwarren.
De keuringscommissie heeft één ster toebedeeld
aan deze cultivar, met name vanwege de typische bloemkleur en de geschiktheid als potplant
Een echte topper is de plant echter niet, omda~
zowel de wmterhardheid als de vitaliteit (in Nederland) te wensen over laten.

o N. nuda 'Accent'
(Kwekerij B. Kabbes, Suameer, 1998)
GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 120 c91, relatief middelbreed, normaal vertakt; stengels opgaand, ste-

N. nervosa Royle ex. Benth.

klierd;_ bladsteel tot 1~ mm. Bloeiwijzen gewoonltJk aar- tot plmmvormig; de onderste
s_~hutbladen bladachtig; schutblaadjes 2-4 mm
ltJn~lancetvormig. Kelk 5-8 mm, zacht tot lang~
hang, met tetwat scheve mond; tanden driehoektg, vaak paars of blauw getint. Kroon 10-12
mm, cylmdnsch-klokvormig, duidelijk boven de
kelk uitstekend, gebogen, wit, roze of blauwpaars. (2n=34). Winterhardheid matig (USDAzone: 8a).
Verspreidingsgebied: ZW. Europa tot z It 1'··
N Afr'k
· a te,
.
. 1 a. Deze soort is zeer polymorf met
name m Spanje; dit is gedeeltelijk te wijte~ aan
de Uiteenlopende groeiomstandigheden.
De subsp. amethystina (Poir.) Briq. heeft een
blauw~aarse kroon en komt van nature voor in
N. Afnka en op het Iberisch schiereiland.

* N. nepetella 'Porzellan'
(P. Oudolf, Hummelo, ca. 1994)
syn. N. 'Porzellan'
GROEIWIJZE: laag, ca. 50 cm, relatief breed, dicht
stengels schuin opgaand, vrij stevig; vitalttett mattg.
BLADEREN: 1-3,5 X 0,7-1,2 cm, langwerpig eirond, top. _sptts, basis afgerond, rand matig getand, (gnJs)groen, onderzijde matig behaard·
'
geur sterk weeïg-kruidig; steel o, 5 cm.
verta~t;
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Vaste pl_ant met opstijgende tot opgaande stengels, (vnJwel) kaal. Bladeren 4-10 cm lang, lijnlancetvormig, gaafrandig of zwak getand, sterk
generfd; steel kort, de bovenste bladeren vaak
~ngesteeld. Bloeiwijze aarvormig, compact, 5. 5 cm lang, met 5-10 schijnkransen; schutblaadJeS etrond tot lancetvormig, met spitse top langer dan de kelk. Kelk ca. 7 mm lang, met i~twat
scheve mond; tanden lijnvormig, lang, ca. even
lang als bms, met afstaande haren. Kroon tot 1 5
cm ~ang, gebogen, paarsblauw met lichtere o~
derhp ?f geel. Bloeitijd juni-augustus. Winterhardhei~ goed (USDA-zone: 6).
Verspret~mgsgebied: Kasjmir. De geelbloemige
planten ZIJn benaamd als var. lutea J.D . Ho ok er.

* N. nervosa 'Forncett'
(Four Seasons Nursery, Norwich Engeland
1990)
'
'ca.
GROEI~IJZE: laag, ca. 50 cm, relatief breed, dicht
ve_rtakt, stengels opgaand, vrij stevig; vitaliteit
vnJ slecht.
BLADEREN'
. etrond,
.
. · 4-6 x 1' 5- 2 cm , 1angwerptg
to~ sptts, basis afgerond, rand matig getand
mtd~elgroen, onderzijde kaal; geur vrij zwak
weetg-krutdtg; steel 0,2 cm (zeer kort).
BLOEIWIJZE: 5-10 x 2- 3 cm (vrij kort en vrij
slllal), compact, met 5-10 (schijn)kransen waarbiJ de onderste 0-1 iets uit elkaar staan. ca 6
bloemen per (schut)bladoksel (=weinig). , .

72 N. nervosa 'Forncett'

BLOEMEN: (donker) paarsblauw (94B), vrijwel
egaal, 1,6-1,7 cm lang, 0,7-0,8 cm breed, onderlip 4x4,5 mm; kelk onopvallend roodachtig;
bloeitijd middellang, laat, half juni tot half augustus.

vig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 3,5-6 x 1,5-2,5 cm, (langwerpig) eirond, top spits, basis afgerond(-hartvormig),
rand vrij sterk getand, middelgroen, onderzijde
kaal; geur vrij sterk kruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 5-10 x 2,5-3,5 cm (vrij kort en
middelbreed), vrij
compact, met 5-10
(schijn)kransen waarbij de onderste 0-1 iets uit
elkaar staan; 10-25 bloemen per (schut)bladok-

'Fomcett' kenmerkt zich vooral door het relatief
smalle en weinig ingesneden blad en de korte en
sel (=vrij veel).
compacte bloeiwijzen, wat ook de soortkenmerBLOEMEN: lichtpaarsblauw (94D), donkerpaars
gevlekt (basis onderlip), 0,7-0,9 cm lang,
ken van N. nervosa zijn.
Er zit weinig of geen verschil tussen de kloon
0,5-0,7 cm breed, onderlip 3x5 mm; kelk onopdie in Nederland onder de naam N. nervosa in
vallend roodachtig; bloeitijd vrij kort, (vrij) laat,
omloop is en deze 'Fomcett'. Daar de (wilde)
begin/half juni juni tot eind juli; stuifmeel fersoort vrij variabel is, is het wel zinvol om de
tiel.
naam 'Fomcett' in stand te houden, dit ter onderscheiding van de afwijkende vormen van N.
Vooral kenmerkend door de lichtpaarsblauwe
nervosa, die ongetwijfeld op de markt zullen
bloemen, de vrij korte bloeiwijzen. 'Accent' is
verschijnen of er inmiddels al zijn.
vergelijkbaar met 'Anne's Choice' en 'Purple
De vitaliteit en winterhardheid van 'Fomcett'
Cat' . Ten opzichte van de eerst heeft 'Accent'
(en ook N. nervosa) is in Nederland vrij slecht.
duidelijk kleinere bloemen (vooral de onderlip)
Toch heeft de keuringscommissie één ster gegeen is de plant iets minder hoog. Van 'Purple Cat'
ven vanwege de prachtige bloeiwijzen en donkeverschilt 'Accent' vooral vanwege de lichtere
re bloemkleur. De plant wordt ook wel aangebobloemkleur, de kortere bloeiwijzen en het gerinden onder de naam 'Fomcett Select'.
gere aantal kransen per bloeiwijze. Bovendien
heeft 'Purple Cat' veel meer roodkleuring (anthocyaan) in de stengels, bloemstelen en kelk.
N. nuda L.
Met name vanwege de langere en meer statige
syn. N. pannonica L.
bloeiwijzen en de donkere bloemkleur (incl.
Vaste plant, 50-130 cm hoog, opgaand; stengels
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' Purple Cat' kenmerkt zich vooral door de vrij
aanzienlijke hoogte, de paarse bloemen (donkerder dan andereN. nuda), de lange smalle bloeiwijzen met veel kransen, het relatief smalle blad
en de roodverkleuring van stengels, bloemstelen
en kelk. De cultivar is vergelijkbaar met 'Accent' en 'Anne' s Choice'; voor verschillen, zie
aldaar.
Met name vanwege de mooie bloemkleur en de
lange statige bloeiwijzen is de plant met één ster
gewaardeerd.

*** N. nuda 'Snow Cat'
(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)

73 N. nuda 'Barbara Flyn'

74 N. nuda 'Purple Cat'

75 N. nuda 'Snow Cat'

roodkleuring van vegetatieve delen) van 'Purple
Cat', wordt 'Accent' hierdoor overtroffen.

kortere bloeiwijzen, de iets grotere bloemen, de
iets lichtere bloemkleur en het niet of nauwelijks
voorkomen van roodkleuring van de vegetatieve
delen. De keuringscommissie acht ' Anne Choice' overtroffen door 'Purple Cat'.

Vooral kenmerkend door de kleine bleekpaarsblauwe bloemen, zonder vlekken en de smalle
bloeiwijzen. Hiermee is de cultivar met geen enkele cultivar te verwanen. Vanwege de typische
bloemkleur en rijke bloei krijgt ' Barbara Flyn'
van de keuringscommissie één ster toebedeeld.
Het is een mooie borderplant met een natuurlij ke uitstraling.

o N. nuda 'Anne's Choice'
(De Bloemenhoek, De Bilt, ca. 1992)
GROEIWIJZE: hoog, ca. 130 cm, relatief middelbreed, normaal vertakt; stengels opgaand, vrij
stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 4,5-7,5 x 1,5-3,5 cm, (langwerpig)
eirond, top spits, basis afgerond( -hartvormig),
rand vrij sterk getand, middelgroen, onderzijde
kaal; geur vrij sterk kruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 10- 15 x 3,5-4,5 cm (vrij kort en
vrij smal), vrij compact, met 10- 20 (schijn)kransen waarbij de onderste 2-3 iets uit elkaar staan;
25- 50 bloemen per (schut)bladoksel (=veel).
BLOEMEN: (licht)paarsblauw (85B), donkerpaars
gevlekt (basis onderlip), 0,9- 1,1 cm lang,
0,5- 0,8 cm breed, onderlip 4x7 mm; kelk onopvallend roodachtig; bloeitijd vrij kort, vrij laat,
begin juni tot eind juli; stuifmeel fertiel.
'Anne's Choice' kenmerkt zich vooral door de
relatief grote (licht)paarsblauwe bloemen en de
flinke hoogte. De cultivar is vergelijkbaar met
'Accent' en 'Purple Cat'. Voor verschillen met
'Accent' , zie aldaar. Van ' Purple Cat' onderscheidt 'Anne's Choice' zich vooral vanwege de

* N. nuda 'Barbara Flyn'
(Engeland?)
GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 120 cm, relatief middel breed, normaal vertakt; stengels opgaand, vrij
stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 5-7 x 2-3 cm, (langwerpig) eirond,
top spits, basis afgerond( -hartvormig), rand vrij
sterk getand, donkergroen, onderzijde vrijwel
kaal; geur vrij sterk kruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 12-25 x 2- 3 cm (middellang en
zeer smal), dichtheid gemiddeld, met 7-11
(schijn)kransen waarbij de onderste 1-3 iets uit
elkaar staan; 10- 20 bloemen per (schut)bladoksel (=gemiddeld).
BLOEMEN: bleekpaarsblauw (85D), zonder vlekken, de binnenwijze vrijwel wit, 0,6- 0,8 cm
lang, 0,3- 0,5 cm breed, onderlip 2x4 mm; kelk
onopvallend roodachtig; bloeitijd vrij kort, vrij
laat, begin juni tot eind juli; meeldraden meestal
maar half ontwikkeld, stuitmeel voor zover aanwezig steriel.

* N. nuda ' Purple Cat'
(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 125 cm, relatief vrij
smal, los vertakt; stengels opgaand, vrij stevig;
vitaliteit goed.
BLADEREN: 3,5- 6 X 1- 1,5 cm, langwerpig eirond, top spits, basis afgerond( -hartvormig),
rand vrij sterk getand, middelgroen, onderzijde
kaal; geur vrij sterk kruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 15- 35 x 2,5-4 cm (vrij lang en zeer
smal), dichtheid gemiddeld, met 10- 25
(schijn)kransen (veel), waarbij de onderste 1-2
iets uit elkaar staan; 10- 25 bloemen per
(schut)bladoksel (=vrij veel).
BLOEMEN: paars (87C), donkerpaars gevlekt
(basis onderlip), 0,8-0,9 cm lang, 0,3-0,5 cm
breed, onderlip 4x6 mm; kelk onopvallend roodachtig; bloeitijd vrij kort, (vrij) laat, begin/half
juni juni tot eind juli; stuifmeel fertiel.

GROEIWIJZE: vrij hoog, ca. 110 cm, relatief middelbreed, normaal vertakt; stengels opgaand, stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 3-5 x 1- 1,5 cm (relatief vrij klein),
langwerpig ei rond, top spits, basis afgerond(hartvormig),
rand
vrij
sterk
getand,
(donker)groen, onderzijde kaal; geur vrij sterk
kruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 15-35 x 3-4 cm (vçij lang en zeer
smal), vrij compact, met 10-20 (schijn)kransen
waarbij de onderste 2-4 vrij ver uit elkaar staan;
15-50 bloemen per (schut)bladoksel (=veel).
BLOEMEN: wit (155D), vrijwel egaal, 0,6-0,9 cm
lang, 0,4- 0,5 cm breed, onderlip 2x4 mm; kelk
lichtgroen; bloeitijd vrij kort, laat, half juni tot
begin augustus; meeldraden meestal maar half
ontwikkeld, stuifmeel voor zover aanwezig steriel.
Vooral kenmerkend door de witte bloemen, die
zeer mooi contrasteren tegen de donkergroene
bladeren. Ook de vrij lange en zeer smalle bloeiwijzen met vrij kleine bloemen zijn typerend.
Verder is het stuifmeel geheel of gedeeltelijk
steriel.
'Snow Cat' is met drie stenen het hoogst gewaardeerd van alleN. nuda. Ondanks het feit dat
met deze nieuwigheid nog geen praktijkervaring
is opgedaan, was ze dermate aantrekkelijk en
veelbelovend dat deze hoge waardering is toegekend. Het is een prachtige borderplant
N. pannonica: N. nuda
N. 'Pooi Bank': N. grandijlora 'Pool Bank'
N. ' Porzellan': N. nepetella 'Porzellan'
N. pseudomussinii: N. x faassenii & Faassenii
G roup
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soort oa. met N nepetella, N transcaucasica en
wellicht ook met N grandiflora.

'Snowflake' is vanwege de witte bloemen uniek
in het lage sortiment Kattekruid. De plant kan
soms volop en prachtig bloeien. Het nadeel is
echter de matige vitaliteit. Vaak verdwijnt de
plant na enkele jaren. Ook in de teelt is er vaak
vrij veel uitval. Al met al reden om de 'Snowflake' wel te belonen, maar "slechts" met één ster.

** N. racemosa 'Grog'
(Kwekerij Kabbes, Suameer, 1998)
GROEIWIJZE: laag, 30-50 cm, relatief zeer breed,
normaal vertakt; stengels opstijgend, vrij slap;
vitaliteit goed.
BLADEREN: 2-3 x 1,5-2 cm, (breed) eirond, top
stomp, basis hartvormig, rand matig getand,
grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard; geur
sterk kruidig-citroenachtig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 10-20 x 2,5- 3,5 cm (middellang en
smal), dichtheid gemiddeld, met 5-10
(schijn)kransen waarbij de onderste 1-3 vrij ver
uit elkaar staan; 8-15 bloemen per (schut)bladoksel (=gemiddeld).
BLOEMEN: donkerpaarsblauw (94A), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), I ,2-1 ,4 cm lang,
0,8- 0,9 cm breed, onderlip 3x5 mm; kelk opvallend paarsrood; bloeitijd zeer lang, vroeg, begin
mei tot half september; stuifmeel fertiel.
76 N. racemosa 'Grog'

N. racemosa Lam.
syn. N mussinii Spreng. in Henck.

'Grog' kenmerkt zich vooral door de mooie donkerpaarsblauwe bloemen, de opvallend paarsrode kelken en de citroenachtige geur van het blad.
De cultivar is vergelijkbaar met 'Superba', maar
verschilt vanwege de iets grotere hoogte, de iets
langere bloeiwijzen, met meer schijnkransen, de
iets donkerder bloemen en de rodere kelken.
Samen met een over het algemeen rijkere bloei
en betere vitaliteit is 'Grog' absoluut een verbetering van 'Superba'. Daarom kreeg de plant de
welverdiende twee sterren van de keuringscommissie. Het is één van de beste Nepeta's voor
toepassing als bodembedekker, bijvoorbeeld tussen rozen.
De naam 'Grog' is door de winner gegeven in
een bui van zelfbeklag tijdens een griep.

Vaste plant, 20-50 cm hoog, relatief breed, gewoonlijk met liggende tot opstijgende stengels,
soms opgaand; gewoonlijk sterk behaard, inclusiefklierharen. Bladeren vrij klein, 1-3 x 0,5-2,5
cm, (breed) eirond tot langwerpig-eirond, gekarteld-getand, met stompe top, (sterk) hartvormig aan de basis, (vrij) dicht behaard aan onderzijde, inclusief klierharen; geur sterk
weeïg-kruidig; bladsteel kort, 0,3-1 ,5 cm, de
bovenste vaak ongesteeld. Bloeiwijze bestaande
uit vele losstaande schijnkransen, veelal niet
duidelijk aarvormig, de onderste meestal kort
N racemosa 'Leporello ': N. 'Leporello' [Faasgesteeld; ca. 7-11 bloemen per schutbladoksel;
senii Group]
schutblaadjes onopvallend, lancetvormig, 2-3
mm lang. Kelk breed buisvormig, 6-10 mm
oN. racemosa 'Little Titch'
lang, zacht behaard, paarachtig, sterk gebogen,
(Four Seasons Nursery, Norwich, Engeland,
met een scheve mond; boventanden smal lanvoor 1988)
cetvormig,l-2 mm, duidelijk langer dan de ondertanden. Kroon paars tot paarsblauw, soms
GROEIWIJZE: laag, ca. 20 cm; stengels opstijgend,
wit, 1-1 ,8 cm lang; kroonbuis smal, naar boven
vrij slap; vitaliteit matig.
toe breder wordend, gebogen. Nootjes langwerBLADEREN: (breed) eirond, top stomp, basis sterk
pig tot omgekeerd eirond, ca. 2 x 1,2 mm. Bloeihartvormig, (grijs)groen van kleur.
tijd mei-september. Winterhardheid uitstekend
BLOEMEN: paarsblauw; bloeitijd mei-september.
(USDA-zone: 4).
Verspreidingsgebied: Caucasus, N. & NW. Iran.
Deze cultivar heeft wel op het proefveld gestaan,
Zeer variabele soort. Bovendien hybridiseert de
maar is vroegtijdig uitgevallen. Hierdoor is geen
104

oN. racemosa 'Superba'
(J. Bergmans, Oisterwijk, ca. 193 5)
N x faassenii 'Superba'

77 N. racemosa 'Snowflake'
volledige beschrijving gemaakt. De plant is echter wel beoordeeld door de keuringscommissie.
Een aantal kwekers had inmiddels ervaring met
'Little Titch'. Aan de hand hiervan is 'Little
Titch' negatief beoordeeld. Het is een zwakke
plant die moeilijk te kweken is en in de gebruiksfase snel uitvalt. De cultivar wordt overtroffen doorN 'Kit Cat'.

* N. racemosa 'Snowflake'
(voor 1980)
syn. N xfaassenii 'Snowflake'
GROEIWIJZE: zeer laag, ca. 30 cm, relatief zeer
breed, normaal vertakt; stengels opstijgend, vrij
slap; vitaliteit matig.
BLADEREN: 2- 3 x 1,5- 2 cm, (breed) eirond, top
stomp, basis sterk hartvormig, rand matig getand, grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard;
geur sterk weeïg-kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 5- 10 x 2-3 cm (vrij kort en vrij
smal),
dichtheid gemiddeld,
met 4-7
(schijn)kransen waarbij de onderste 1- 3 iets uit
elkaar staan; ca. 10 bloemen per (schut)bladoksel (=vrij weinig).
BLOEMEN: wit (155D), vrijwel egaal, 1,3- 1,4 cm
lang, 0,5- 0,9 cm breed, onderlip 4x7 mm; kelk
lichtgroen; bloeitijd zeer lang, vrij vroeg, half
mei tot half september; stuifmeel fertiel.

GROEIWIJZE: laag, 25-40 cm, relatief zeer breed,
normaal vertakt; stengels opstijgend, vrij slap;
vitaliteit vrij goed.
BLADEREN: 2-3 x 1,7-2,5 cm, breed eirond, top
stomp, basis hartvormig, rand matig getand,
grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard; geur
sterk weeïg-kruidig; steel 1 cm.
BLOEIWIJZE: 7-15 x 2-2,5 cm (vrij kort en smal),
dichtheid gemiddeld, met 4- 7 (schijn)kransen
waarbij de onderste 1-3 vrij ver uit elkaar staan;
8-10 bloemen per (schut)bladoksel (=vrij weinig).
BLOEMEN: (donker) paarsblauw /(94B), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 1,1-1 ,3 cm lang,
0,6-1 cm breed, onderlip 4x6 mm; kelk roodachtig; bloeitijd zeer lang, middelvroeg, eind
mei tot half september; stuifmeel fertiel.
'Superba' kenmerkt zich vooral door de vrij
donkere bloemkleur. De cultivar is het best vergelijkbaar met 'Grog' . Voor verschillen hiermee, zie aldaar. Zeer veel jaren heeft 'Superba'
zijn diensten bewezen, maar is inmiddels overtroffen door 'Grog'.

N sibirica ' B!ue Beauty': N. sibirica 'Souvenir
d' André Chaudron'

* N. 'Senior' [Faassenii Group]
(Naamgever: Nederlandse Vaste Plantenkwekers, ca. 1990)
GROEIWIJZE: laag, ca. 45 cm, relatief zeer breed,
zeer dicht vertakt; stengels opstijgend, vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 2-3 x 0,8- 1,5 cm, langwerpig-eirond, top spits, basis afgerond, rand vrij sterk getand, grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard;
geur sterk weeïg-kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 7-12 x 2-4 cm (vrij kort en middelbreed), vrij los, met 5- 10 (schijn)kransen waarbij de onderste 2- 5 iets uit elkaar staan; 7- 10
bloemen per (schut)bladoksel (=vrij weinig).
BLOEMEN: paarsblauw (94C), donkerpaars ge-
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78 N. 'Senior' [Faassenii Group]
vlekt (basis onderlip), 0,9- 1.2 cm lang, 0, 7- 0,9
cm breed, onderlip 3x6 mm; kelk onopvallend
roodachtig; bloeitijd zeer lang, middelvroeg,
eind mei tot half september; stuifmeel gedeeltelijk steriel, meeldraden vaak normaal ontwikkeld, soms maar voor een deel.
Vooral kenmerkend door de geringe hoogte, de
zeer dichte groeiwijze, het smalle blad en de vrij
losse bloeiwijze. Voor vergelijking met 'Kit
Cat', zie aldaar.
Onder de naam N xjaassenii was dit in Nederland
in de jaren '80 de beste en meest gekweekte kloon.
Daarom werd in 1990 deze kloon door de Nederlandse Vaste Plantenkwekers 'Senior' genaamd.
De plant is vooral geschikt als randbeplanting en
bodembedekker, bijvoorbeeld tussen rozen.
N. sibirica L.
syn. N macrantha Fisch. ex Benth.; Dracocep-

halum sibiricum
Opgaande vaste planten, 40-120 cm hoog; stengels talrijk, kaal of iets behaard. Bladeren langwerpig-eirond, 4-12 x 1,5-4 cm, (vrijwel) kaal,
wel veel klieren aan onderzijde, de basis afgerond tot iets hartvormig, rand getand, top spits;
bladsteel 0,3-1 ,5 cm, de bovenste bladeren vaak
ongesteeld De geur is sterk weeïg-kruidig.
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79 N. sibirica

Bloeiwijze vrij los aarvormig, eindstandig, 1040 cm lang, met max. 12 schijnkransen waarbij
de onderste 1-5 paren uit elkaar staan; 10-30
bloemen per schutbladoksel; schutbladen lijntot priemvormig, 2,5-3 mm, behaard en gewimperd, veel korter dan kelk; bloemsteeltjes ca. 1
mm. Kelk 9-14 mm, gebogen, dicht klierachtig
behaard, de keel zeer scheef, vaak paarsachtig;
boventanden voor 1/3 tot x met elkaar vergroeid,
lancetvormig-driehoekig, met toegespitste top;
tanden van de onderlip tot aan de basis gescheiden, langer en smaller dan de bovenliptanden.
Kroon paarsblauw, 2-3,5 cm lang, iets behaard;
kroonbuis vrijwel recht, smal; lobben van de bovenlip ovaal, met stompe top; middenlob van de
onderlip sterk gekronkeld en grof gekarteld, ca.
6x l 2 mm. Bloeitijd juni-augustus. Winterhardheid zeer uitstekend (USDA-zone: 3).
Verspreidingsgebied: N. China, Mongolië, N.
Rusland. Komt van nature voor langs berghellingen tot 2700 m hoogte. Groeit het liefst in goede
niet te droge grond in de volle zon. Bron van
etherische olie.

** N. sibirica 'Souvenir d ' André C haudron '
(Frankrijk, voor 1945)
syn. N sibirica 'Blue Beauty'; N 'Blue Beauty'
GROEIWIJZE: vrij laag, ca. 60 cm, relatief vrij

80 N. sibirica 'Souvenir d' André Chaudron'

81 N. 'Six Rill's Giant' [Faassenii Group]

breed, normaal vertakt; stengels opgaand, vnJ
slap; vitaliteit vrij goed.
BLADEREN: 4- 7 x 2-3,5 cm (relatief vrij klein),
(langwerpig) eirond, top spits, basis afgerond(hartvormig), rand vrij sterk getand, middelgroen, onderzijde kaal; geur sterk onaangenaam
kruidig; steel 1 cm.
BLOEIWIJZE: 10-25 x 6,5-8,5 cm (middellang en
middelbreed), dichtheid gemiddeld, met 4- 7
(schijn)kransen waarbij de onderste 1-4 vrij ver
uit elkaar staan; 10-20 bloemen per (schut)bladoksel (=gemiddeld).
BLOEMEN: (donker) paarsblauw (94B), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 2,2-2,5 cm lang,
1,2- 1,7 cm breed, onderlip 6x l 2 mm; kelk roodachtig; bloeitijd middellang, vrij laat, begin juni
tot begin augustus; stuifmeel fertiel.

GROEIWIJZE: halfhoog, ca. 80 cm, relatief zeer
breed, dicht vertakt; stengels schuin opgaand,
vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 2,5-4 x 1,7-2,5 cm, eirond, top spits,
basis afgerond-hartvormig, rand sterk getand,
grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard; geur
vrij sterk (weeïg) kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 15-40 x 4-6 cm (lang en smal), vrij
compact, met 8-1 5 (schijn)kransen waarbij de
onderste 2-4 (vrij) ver uit elkaar staan; 10-30
bloemen per (schut)bladoksel (=vrij veel).
BLOEMEN: paarsblauw (94C), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 1,4-1,5 cm lang, 0,8-1
cm breed, onderlip 5x l 0 mm; kelk roodachtig;
bloeitijd zeer lang, middelvroeg, eind mei tot
half september; stuifmeel fertiel.

'Souvenir d' André Chaudron' kenmerkt zich
vooral door de relatief lage groeiwijze en het,
voor een N sibirica, kleine blad. Vanwege de
rijke bloei met prachtige (donker)paarsblauwe
bloemen krijgt de plant twee sterren toebedeeld
van de keuringscommissie. Ten opzichte van N
sibirica (het gangbare materiaal) is de plant wel
iets minder vitaal en zijn de stengels iets slapper.

* N. 'Six Hill's Giant' [Faassenii Group]
(Ciarence Elliot Nursery, Engeland, voor 1950)

'Six Rill's Giant' kenmerkt zich vooral door de
(voor Faassenii Group) vrij grote afmeting, de
lange bloeiwijzen en grote bloemen. De cultivar
is vergelijkbaar 'Walker's Low' maar verschilt
vooral vanwege de geringere hoogte, de iets
lichtere bloemkleur en iets kleinere bloemen.
Het is een robuuste en goed winterharde kloon
die wordt verdrongen door ' Walker's Low'.
Vanwege de toch vele goede eigenschappen en
grote bekendheid die 'Six Rill 's Giant' heeft, is
toch nog één ster toegekend.
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N. sintenisii Bommuller
Opgaande vaste plant. Bladeren 5-9 cm lang,
lancetvormig, stomp of spits, hartvormige basis,
de randen gekarteld of getand, met grijze, kleverige haren. Bloeiwijze compact, met 6-12 bloemige schijnkransen, de onderste kransen los van
elkaar; schutbladen tot 4 mm lang, lijnvormig.
Kelk 7-8 mm; tanden ca. gelijk, ietwat priemvormig. Kroon 10-12 mm, bleekgeel. Bloeitijd
zomer. Winterhardheid matig (USDA-zone: 8).
Verspreidingsgebied: Caspische zeegebied

N spicata: N. laevigata
N. subsessilis Maxim.
Vaste plant, 50-100 cm hoog; stengels opgaand,
schaars vertakt, iets behaard. Bladeren (breed)
eirond tot breed lancetvormig, 6-12 cm lang en
2,5-8 cm breed, met toegespitste top, afgerond
tot wigvormig aan de basis, met stompe tanden
aan de rand, aan beide zijden zwak behaard of
kaal; bladsteel 3-5 mm of vrijwel ongesteeld.
Bloeiwijze pluimvormig, bestaande uit veelbloemige schijnkransen, de onderste kort gesteeld;
82 N. subsessilis 'Candy Cat'
schutbladen en schutblaadjes tot 7 mm, lijnvormig, onopvallend. Kelk 8-10 mm lang, met
waarbij de onderste 0-2 iets uit elkaar staan;
scheve mond; tanden lijn-lancetvormige, toege20-35 bloemen per (schut)bladoksel (=veel).
spitste. Kroon (blauw)paars, 2,5-3 cm lang, geBLOEMEN: lichtpaars (76C), opvallend paars gebogen. Nootjes omgekeerd eirond-langwerpig,
vlekt (onderlip), 2,2-2,4 cm lang, 0,6-1,1 cm
ca. 3 mm lang, vooral aan de top duidelijk bebreed, onderlip 7x9 mm; kelk roodachtig; bloeihaard. Bloeitijd zomer. Winterhardheid goed tot
tijd middellang, laat, half juni tot half augustus;
redelijk (USDA-zone: 6-7).
stuifmeel fertiel.
Verspreidingsgebied: Japan (Honshu, Hokkaido
en Shikoku). Deze soort komt van nature voor
'Candy Cat' kenmerkt zich vooral door de lichtop natte berghellingen in (half)schaduw.
paarse bloemen, in het handelsverkeer vaak roze
Er is een aantal varieteiten en farma's beschregenoemd. Ook typisch zijn de kleine en donkerven, bijvoorbeeld var. yesoensis Fr. & Sav ..
groene bladeren, de vrij geringe hoogte en de
(bladstelen ca. 1 cm lang; kroon ca. 30 mm lang,
korte brede bloeiwijzen. De bloei is iets minder
meestal blauw-paars, soms wit) en forma a/biuitbundig is dan van de blauwe cultivars van N
flora Tatewaki (bloemen wit).
subsessilis. Al met al reden voor het toekennen
van één ster.
* N. subsessilis 'Candy Cat'
Helaas is de cultivar niet vergeleken met N sub(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
sessilis 'Sweet Dreams', eveneens een roze
bloeiende cultivar, die recent op de markt is verGROEIWIJZE: vrij laag, ca. 70 cm, relatief breed,
schenen (zie niet-beoordeelde cultivars). Het is
dicht vertakt; stengels opgaand, vrij stevig; vitaeen mooie potplant.
liteit goed.
BLADEREN: 4-8 x 2--4,5 cm (relatief vrij klein),
* N. subsessilis 'Cool Cat'
eirond, top spits, basis wigvormig-afgerond,
(PPO Sector Bomen, Boskoop, 2002)
rand matig getand, (donker)groen, onderzijde
matig behaard; geur sterk weeïg-kruidig; steel
GROEIWIJZE: halfhoog, ca. 90 cm, relatief breed,
0,3 cm (zeer kort).
dicht vertakt; stengels opgaand, stevig; vitaliteit
BLOEIWIJZE: 4-8 x 4-6 cm (kort en breed), vrij
goed.
compact, met 2-5 (schijn)kransen (weinig),
BLADEREN: 8-12 x 2,5-6 cm, (langwerpig) ei108
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rond, top spits, basis afgerond, rand vrij sterk getand, lichtgroen, onderzijde matig behaard; geur
sterk weeïg-kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 10-20 x 6-8 cm (middellang en
middelbreed), compact, met 3-6 (schijn)kransen
(weinig), waarbij de onderste 0-2 (zeer) ver uit
elkaar staan; 30-70 bloemen per (schut)bladoksel (=zeer veel) .
BLOEMEN: lichtpaarsblauw (92BC), opvallend
paarsrood gevlekt (onderlip), 2,2- 2,5 cm lang,
1-1,3 cm breed, onderlip 7x9 mm; kelk roodachtig; bloeitijd vrij lang, vrij laat, beginjuni tot
half augustus; stuifmeel fertiel.

BLADEREN: 8-13 x 3,5-7,5 cm, eirond, top spits,
basis afgerond, rand vrij sterk getand, (donker)groen, onderzijde matig behaard; geur sterk
weeïg-kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 10-15 x 6-8 cm (vrij kort en middelbreed), compact, met ca. 5 (schijn)kransen
(weinig), waarbij de onderste 0-2 (zeer) ver uit
elkaar staan; 30- 70 bloemen per (schut)bladoksel (=zeer veel).
BLOEMEN: paarsblauw (92A), paarsrood gevlekt
(onderlip), 2,8-3 cm lang, 1,2-1,3 cm breed, onderlip 7x9 mm; kelk roodachtig; bloeitijd vrij
lang, vrij laat, begin juni tot half augustus; stuifmeel fertiel.

Vooral kenmerkend door de lichtpaarsblauwe
bloemen en het lichtgroene blad. Hiermee verschilt 'Cool Cat' duidelijk van 'Washfield' die in
beide aspecten donkerder is. Vanwege deze kenmerken was 'Cool Cat' opvallend afwijkend en
aantrekkelijk ten opzichte van de andere geteste
N subsessilis. Genoeg redenen voor één ster.

** N. subsessilis 'Washfield'
(Naamgever: Kwekerij de Hessenhof, Ede,
2002)
GROEIWIJZE: halfhoog, ca. 90 cm, relatief breed,
normaal vertakt; stengels (schuin) opgaand, vrij
stevig; vitaliteit goed.

Dit is de beste cultivar van N subsessilis. Vooral kenmerkend door de prachtig paarsblauwe
bloemen, de vrije korte compacte bloeiwijzen en
het (donker)groene blad. De cultivar is vergelijkbaar met 'Cool Cat'; voor verschillen, zie aldaar. Het eerste jaar blijft de plant nog klem en
kan daarom ook als visueel aantrekkelijke containerplant worden gebruikt.
De plant is door kwekerij de Hessenhof omstreeks 1995 in Nederland geïntroduceerd en was
afkomstig van kwekerij Washfield in Hawkhurst
(Kent, Engeland). De cultivar is n.a.v: de sortlmentsproefbenaamd omdat ze er kwahtattefmtsprong boven de andere herkomsten van N sub-
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...
compact, met 10- 15 (schijn)kransen waarbij de
onderste 2-4 (vrij) ver uit elkaar staan; 10-30
bloemen per (schut)bladoksel (=vrij veel).
BLOEMEN: (donker) paarsblauw (94B), donkerpaars gevlekt (basis onderlip), 1,4-1 ,6 cm lang,
0,7-1,1 cm breed, onderlip 5x10 mm; kelk roodachtig; bloeitijd zeer lang, middelvroeg, eind
mei tot half september; stuifmeel fertiel.
Dit is de absolute topper van het sortiment Ne-

peta. Vooral kenmerkend door de (voor Faasse-

85 N. tuberosa

86 N. 'Veluw's Blauwtje'

87 N. 'Walker's Low' [Faassenii Group)

sessilis in de proef. De variatie van deze ver-

iets gebogen, met duidelijke klierharen; tanden
2,5-3 mm lang, de bovenste iets langer dan de onderste. Kroon 9-12 mm, paarsblauw. Bloeitijd
zomer. Winterhardheid matig (USDA-zone: 8).
Verspreidingsgebied: Spanje, Portugal, Sicilië,
Marokko. In Nederland is dit een kort levende
vaste plant, die onder andere door zaad gemakkelijk vermeerderd kan worden.

Vooral kenmerkend door de vrij geringe hoogte,
het ongesteelde grijsgroene blad, de zeer rijke
bloei, de lichtblauwpaarse bloemen en de opvallend licht paarsrode kelk. Een zeer typische cultivar die duidelijk afwijkt van alle anderen.
Met name vanwege de zeer rijke en aantrekkelijk bloei is de cultivar positief gewaardeerd;
echter vanwege het vrij gemakkelijk uiteenvallen van de planten bij slecht weer of naar het
eind van de bloei (slappe stengels), niet meer
dan één ster.
De plant is jarenlang in omloop geweest onder
de niet bestaande soortnaam N longipes. Kwekerij de Hessenhof heeft er voor het eerst (en terecht) een cultivarnaam aan gegeven.
Volgens Engelse bronnen wellicht een hybride
van N multibracteata.

schillende herkomsten was overigens zeer groot.
N. transcaucasica Grossh.
Deze soort is nauw verwant met N racemosa,
waarmee hybridisatie en introgressie in de natuur voorkomt. Deze soort onderscheidt zich van
N racemosa vooral door: sterker opgaande stengels, iets groter blad, kortere bladstelen (onderste bladeren kort gesteeld; de bovenste zittend)
en de iets bredere kelktanden. Waarschijnlijk dat
het hier om één en dezelfde soort gaat. Winterhardheid uitstekend (USDA-zone: 4).
Verspreidingsgebied: Transcaucasus, W. & NW.
Iran.
N. tuberosa L .
Vaste plant, 25-80 cm hoog, met verdikte wortelstokken; stengels onvertakt, meer of minder behaard, soms wat kleverig. Bladeren 3-8 cm lang,
eirond-lancetvormig tot langwerpig, aan de basis
hartvormig, zwak tot sterk behaard van boven en
aan de onderzijde gewoonlijk bijna wollig behaard; bladsteel duidelijk aanwezig. Bloemen in
dichte aarvormige bloeiwijzen, alleen onderin
staan de schijnkransen iets uit elkaar; schutbladen
en schutblaadjes 8-16, breed eirond tot lancetvormig, vliezig, groenachtig-wit tot roze of paarsrood, boven de kelk uitstekend. Kelk 8-11 mm,
110
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* N. 'Veluw's Blauwtje'
(Kwekerij de Hessenhof, Ede, ca. 1993)
GROEIWIJZE: vrij laag, ca. 70 cm, relatief breed,
normaal vertakt; stengels (schuin) opgaand, vrij
slap; vitaliteit goed.
BLADEREN: 3- 6 x 2- 3 cm (middelgroot), (langwerpig) eirond, top stomp tot spits, basis afgerond-hartvormig, rand matig getand, grijsgroen,
onderzijde sterk behaard; geur vrij zwak weeïgkruidig; steel afwezig.
BLOEIWIJZE: 10- 20 x 4-5 cm (middellang en vrij
smal), (vrij) compact, met 5- 10 (schijn)kransen
waarbij de onderste 0- 2 iets uit elkaar staan·
40- 60 bloemen per (schut)bladoksel (=zeer veel):
BLOEMEN: lichtblauwpaars (85A), zwak paarsrood
gevlekt (basis onderlip), 1,2- 1,4 cm lang, 0,6- 0,8
cm breed, onderlip 4x8 mm; kelk opvallend licht
paarsrood; bloeitijd middellang, vrij laat, begin
juni tot begin augustus; stuitmeel steriel.

*** N. 'Walker's Low' [Faassenii Group]
(Four Seasons Nursery, Norwich, Engeland, 1988)
GROEIWIJZE: halfhoog, ca. 95 cm, relatief breed,
dicht vertakt; stengels schuin opgaand, vrij stevig; vitaliteit goed.
BLADEREN: 2,5-4 x 1,5- 2 cm, (langwerpig) eirond, top spits, basis afgerond-hartvormig, rand
sterk getand, grijsgroen, onderzijde vrij sterk behaard; geur vrij sterk (weeïg) kruidig; steel 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: 20-45 x 4-6 cm (lang en smal), vrij

nii Group) vrij grote afmeting, de lange bloeiwijzen en grote donkere bloemen. Voor
verschillen met 'Six R ill's Giant', zie aldaar.
De naam 'Walker's Low' is wat verwarrend
omdat hiermee een lage plant wordt gesuggereerd. Dit is niet het geval, 'Walker's Low' is
zelfs hoger dan 'Six Rill's Giant'. De naam is
echter ontleend aan een tuin in Ierland, waar de
plant als zaailing van N faassenii door Mrs. Jane
Taylor gevonden is.
Deze plant is in de keuring als beste naar voren
gekomen, vandaar de terechte waardering met
drie sterren. 'Walker's Low' heeft in feite alles
wat een goede vaste plant moet'hebben: gezond,
duurzaam, lange en rijke bloei, sprekende bloemkleur, goede winterhardheid en een uitstekende
en zeer gevarieerde gebruikswaarde (randbeplanting, vakbeplanting, solitair en borderplant).

Niet beoordeelde cultivars
N. 'Auslese' [Faassenii Group]
(Duitsland)
Hoogte ca. 50 cm. Bloemen blauw. Bloeitijd
mei-oktober.
Deze cultivar wordt ook gezaaid. Wellicht is dit
een N racemosa. Het is een discutabele naam;
auslese betekent selectie, wat door de cultuurplantencode voor gebruik als cultivarnaam
wordt verboden.

N 'Blauknirps': N. racemosa 'Blauknirps'
N. kubanica C.Y. Yang & B. Wang
Deze soort wordt in Nederland soms aangeboden. Het is niet bekend of dit soortecht is.

N. nepetella 'Laila'
(C.H. Kress, Innkreiss, Oostenrijk, ca. 1998)
Hoogte ca. 30 cm. Bloemen paarsroze; bladeren
grij sgroen. Droogteminnend gewas.
N. nuda 'Mirador'
(Kwekerij B. Kabbes, Suameer, ca. 1998)
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Ontstaan uit een zaaisel van een wilde vorm.
Groeiwijze recht opgaand en stevig. Bloemen lilaroze.

N. racemosa 'Biue lee'
(Engeland?, ca. 1990)
Witte bloemen met lichtblauwe vlekken.

N. nuda 'Spray'
(Kwekerij B. Kabbes, Suameer, ca. 1997)

N. racemosa 'Biue Wonder'
30-40 cm hoog, compact, met donkerblauwe
bloemen aan ca. 15 cm lange bloeiwijzen. Wellicht een synoniem van 'Blauknirps'.

N. racemosa 'Biauknirps'
(Arends, Duitsland, voor 1970)
syn. N racemosa 'Blue Dwarf; N xfaassenii
'Blauknirps'
Gedrongen groeiwijze, relatief grote bladeren en
bloemen; bloemen donkerblauw, lange bloeitijd.

N racemosa
'Biauknirps'

'Blue Dwarf: N.

N. racemosa 'Karen's Blue'
(John Metcalf, Engeland, ca. 1995)
Hoogte ca. 30 cm. Bloeitijd juni-september.
N. racemosa 'White Wonder'
Lijkt op 'Blue Wonder', maar dan wit.

racemosa
N. subsessilis 'Sweet Dreams'
(Kwekerij B. Kabbes, Suameer, 1996)
Hoogte ca. 70 cm. Bloemen roze.
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Gebruikswaardetabel Nepeta
Waarde Naam

**
0

**
***
**
**

•••
**
0

**

**
***

'Dropmore'[Faassenii Group]
grandijlara 'Bramdean'
grandijlara ' Dawn to Dusk'
grandijlara 'Pool Bank'
grandijl01·a 'Wild Cat'
'Kit Cat' [Faassenii Group]
latifalia 'Super Cat'
nepetella"Porzellan'
N. nervasa 'Forncett'
N. nuda 'Accent'
N. nuda 'Anne's Choice'
N. nuda 'Barbara Flyn'
N. nuda 'Purple Cat'
N. nuda 'Snow Cat'
N. racemasa 'Grog'
N. racemasa 'Little Titch'
N. racemosa 'Snowflake'
N. racemosa 'Superba'
N. 'Senior' [Faassenii Group]
N. sibirica 'Souvenir d' André Chaudron'
N. 'Six Hill's Giant' [Faassenii Group]
N. subsessi/is 'Candy Cat'
N. subsessilis 'Cool Cat'
N. subsessilis ' Washfield'
N. 'Veluw's Blauwtje'
N. 'Walker's Low' [Faassenii Group]
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

hoogte
(cm)
70
100
105
140
120
40
135
50
50
120
130
120
125
110
40
30
30
35
45
60
80
70
90
90
70
95

vitaliteit
goed
goed
goed
goed
goed
vrij goed
goed
matig
vrij slecht
goed
goed
goed
goed
goed
goed
matig
matig
vrij goed
goed
vrij goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed

bladkleur
grijsgroen
middelgroen
middelgroen
(licht)groen
middelgroen
(grijs)groen
(grijs)groen
(grijs)groen
middelgroen
middelgroen
middelgroen
donkergroen
middelgroen
(donker)groen
grijsgroen
grijsgroen
grijsgroen
grijsgroen
grijsgroen
middelgroen
grijsgroen
(donker)groen
lichtgroen
(donker)groen
grijsgroen
grijsgroen

bloemkleur
paarsblauw
paarsblauw
lichtpaars
paarsblauw
paarsblauw
(donker) paarsblauw
paarsblauw
lichtpaarsblauw
(donker) paarsblauw
lichtpaarsblauw
(licht)paarsblauw
bleekpaarsblauw
paars
wit
donkerpaarsblauw
(donker) paarsblauw
wit
(donker) paarsblauw
paarsblauw
(donker) paarsblauw
paarsblauw
lichtpaars
lichtpaarsblauw
paarsblauw
lichtblauwpaars
(donker) paarsblauw

bloeitijd
e.mei - h.sept.
h.juni - e.aug.
h.juni - b.sept.
h.juni - e.aug.
b.juni - e.aug.
h.juni - e.aug.
h.juni - b.aug.
h.mei - e.aug.
h.juni - h.aug.
h.juni- e.juli
b.juni - e.juli
b.juni - e.juli
h.juni - e.juli
h.juni - b.aug.
b.mei - h.sept.
begin mei - h.sept.
half mei-h.sept.
e.mei - h.sept.
e.mei - h.sept.
b.juni - b.aug.
e.mei - h.sept.
h.juni - h.aug.
b.juni - h.aug.
b.juni - h.aug.
b.juni - b.aug.
e.mei - h.sept.

gebruik
BRV
BV
B
BV
BPRT
B
BP
B

B
B
B
BDR
BPR
BR
B
BR
BP
BPV
BPV
B
BRV

Verklaringen termen:
Bij bloeitijd: b. = begin; h. = half; e. = eind
Bij gebruik: B = borderplant; D = bodembedekker; P = potplant; R = randbeplanting; T = rotsplant; V = vakbeplanting
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Summary
Nepeta has become very popu/ar over the last few years. The traditional assortment has been significantly extended and improved. In order to assess this assortment a large number ofspecies and
cultivars have been collected and plantedat the trial field of the Applied Plant Research in Boskoop, completed with selections from the breeding research .. The whole collection has been identified and descri bed. ft has been judged and the best cultivars have been selected by bath the Royal
Boskoop Horticultural Society and the Dutch Perennial Plant Association. Among these recommended cultivars there are 7 new selections, which have been named and wil! be released in 2002.
As part of this research some identification-problems concerning the correct status and classification have been solved.
Zusammenfassung
Nepeta ist ein Gattung, das in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Hi~~bei WUI"de das
traditionelle Sortiment erheblich vergrössert und verbessert. Urn hier eine gute Ubersicht zu erhalten, wurde eine grosse Anzahl van Arten und Kultivaren gesammelt und auf den Testfeldern
van PPO ausgepjlanzt. Diese WUI"den noch ergänzt mit Selektionen, die aus der Veredelungsforschung van PPO stammen. Die Pjlanzen wurden beurteilt, beschrieben und durch den Priifimgsausschuss der KVBC, sowie der "Vereniging van Vaste Plantenkwekers" (Vereinigung der Staudengärtner) bewertet. Hieraus wurde ein empfehlenswertes Sortiment zusammengestellt. Darin
enthalten sind 7 neue Selektionen, die benannt wurden und in 2002 ausgegeben werden sollen.
Ausserdem wurden einige Nomenclaturprobleme hinsichtlich des korrekten Status und der Einteilung bestimmter Kulfivare gelöst.
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