Monarda
Sortimentsonderzoek en
keuringsrapport
Ir M.H.A. Hoffman

Het Boomteeltpraktijkond~r~oek heeft in samenwerking met de keuringscommissies
van de KVBC en de Veremgmg van Vaste-plantenkwekers een sortimentsonder oek
Monarda (Bergan:zotplant) uitgevoer~·l!ierbij lag de nadruk op de vatbaarheid :oor
meeldauw. Aantastmgdoor meeldauw ts m de praktijk een grootprobleem bt"' .".
d
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. , , utm er tg cu ttvars ZIJn getest, beschreven en gekeurd.

ge::;:;~av~o::~ ;:ze;;:::::~~~:':::::~~::~== de.~amiaceae (Lipblo~mfam~fie).

Het
geplaatst,.en het typisch aromatische blad. Monarda wordtb::o:;a~;=~~::::r~e~ ~~ s~hl)nhoofdjes
. laatste Jaren neen:zt ook het g~br~ik als snijbloem sterk toe. Daarnaast wo~;t :;;~r:~a~:C';;ede
J:la~ g~br~~kt voor. de wmn~~g van bergamotolie (oa. gebruikt in Earl-Grey thee).
oo1 ge rut als tumplant ZIJn ca. 75 soorten en cultivars in omloop- hiervan wordt
'
ongeveer de helft in Nederland gekweekt.
Aanleiding onderzoek
Aantasting van Monarda door meeldauw is
zowel voor kwekers als voor gebruikers een probleem. Er waren duidelijke aanwijzingen dat de
vatbaarheid voor meeldauw per cultivar verschilt, maar de meningen hierover waren niet
e~nduidig. Zo zijn er de afgelopen tien jaar veel
meuwe cultivars van Monarda op de markt gekomen. Vele daarvan werden aangeprezen vanwege de resistentie tegen meeldauw, die in een
later stadmm niet (meer) aanwezig bleek. Er was
dus behoefte aan een objectief onderzoek, aan de
hand waarvan een advieslijst van goede, gezonde cultivars kon worden gegeven. Ook andere
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gebruikswaarde-aspecten waren daarbij van belang. Daarnaast was er bij een aantal cultivars
sprake van naamsverwarring. Genoeg aanleiding
voor de Vereniging van Vasteplantenkwekers
om een verzoek tot onderzoek in te dienen. Het
onderzoek vond plaats bij het BoomteeltpraktiJkonderzoek(Proefstation) te Boskoop. Daarbij
werd het sortiment door de keuringscommissie
van de KVBC in samenwerking met de keurmgscommissie van de Vereniging van Vasteplantenkwekers gekeurd voor gebruik als tuinplant. Ook is de collectie enkele malen
beoordeeld als snijbloem door een commissie
van de studieclub zomerbloemen van de LTO.

Doelstellingen van het onderzoek
• het vaststellen van de vatbaarheid voor
meeldauw van de verschillende cultivars
• het bepalen van de invloed van terugknippen
van het gewas in het late voorjaar op de aantasting door meeldauw
• het bepalen van andere gebruikswaarde-aspecten, zoals hoogte, stevigheid en groeikracht
• juiste identificaties en benamingen van de
cultivars
samenstelling goede cultivarbeschrijvingen,
met dia's en herbariummateriaal
geven van een heldere indeling van de cultivars in kleurgroepen
geven van een sterrenbeoordeling voor gebruik als tuinplant
het geven van extra beoordeling voor gebruik
als snijbloem
Opzet van het onderzoek
In 1995 zijn in eerste instantie 35 verschillende
planten onder verschillende namen verzameld.
Deze zijn in het eerste jaar grotendeels geïdentificeerd. In het tweede jaar is de collectie zoveel
mogelijk compleet gemaakt tot 37 verschillende
cultivars. Deze zijn vermeerderd en in het voorjaar van 1997 met ruime plantafstand in 5 blokken op drie verschillende locaties opgeplant
(Boskoop/veen, Horst/zand en Lienden/klei). In
Boskoop zijn 5 blokken extra aangelegd die in
het late voorjaar eenmalig werden teruggeknipt,
teneinde de invloed hiervan op de meeldauwaantasting te bepalen. Door de proef op deze manier in herhalingen op te zetten konden de waarnemingen aan meerdere planten gedaan worden
en konden de bepalingen van aantasting door
meeldauw en stevigheid op een statistisch verantwoorde manier verwerkt en geïnterpreteerd
worden. De waarnemingen zijn in 1997, 1998 en
1999 gedaan.
In 1998 is op verzoek van de keuringscommissie
een extra blok aangelegd, waar de cultivars op
kleur geplant zijn, waardoor vergelijk gemakkelijker werd.
Belangrijkste resultaten
• Er zijn duidelijke (significante) verschillen in
vatbaarheid voor meeldauw tussen de cultivars: 'Marshall's Delight', ' Kardinal' en
'Snow Queen' kwamen als minst vatbaar naar
voren. Ook 'Talud', 'Squaw', ' Kruisbekje',
'Elsie's Lavender', ' Cambridge Scarlet', 'Fishes', ' Balance' en 'Scorpion' en 'Winter's

Pink' bleken weinig vatbaar voor meeldauw.
• Het terugknippen in het late voorjaar (eind
mei I begin juni) veroorzaakt significant minder aantasting door meeldauw. De bloei wordt
echter dermate teruggedrongen dat deze methode in praktijk alleen zin heeft als de planten
niet mooi hoeven te bloeien (bijvoorbeeld bij
planten voor vermeerdering, op de kwekerij).
Er waren lichte verschillen in bloeitijd, meeldauwaantasting, bloemkleur en hoogte op de
verschillende locaties. In Horst (zandgrond)
bloeiden de planten iets vroeger, bleven de
planten relatief laag en kwam de meeste aantasting door meeldauw voor. In Lienden (klei)
werden de planten het hoogst, bloeiden de cultivars het laatst en kwam de minste meeldauwaantasting voor. Hier was de aanslag relatief laag, maar de wel aangeslagen planten
waren zeer vitaal. Op kleigrond is de bloemkleur iets donkerder (intensiever) dan op zandgrond. Boskoop (veengrond) was voor alle
kenmerken intermediair.
• Relatief gezien was er niet of nauwelij ks verschil in meeldauwaantasting bij de cultivars:
De meeste vatbare cultivars waren overal het
meest aangetast en de minst vatbare op alle locaties het minst.
• Er waren vrij duidelijke verschillen in stevigheid tussen de cultivars: ' Cherokee', 'Croftway Pink' , 'Elsie's Lavender'en 'Twins' hadden de meest stevige stengels. Ook ' Beauty of
Cobham', 'Blaustrumpf, Gardenview Scarlet' , 'Melissa', 'Mrs. Perry' , 'Prärienacht' en
'Winter's Pink' hadden vrij stevige stengels.
• Er waren verschillen in groeikracht (vitaliteit).
Sommige cultivars vielen vaak uit of groeiden
erg slecht. De meeste groeikracht hadden:
' Gardenview Scarlet', 'Beauty of Cobham ',
'Cherokee', ' Croftway Pink', 'Elsie's Lavender', 'Marshall' s De light' , 'Melissa', 'Mohawk' en 'Scorpion'.
• Er is een indeling in de volgende kleurgroepen
gemaakt: rood, paarsrood, paars, lichtpaars,
(paars)roze, licht (paars)roze en (bijna) wit.
Zie "Indeling in kleurgroepen".
Er is een sortimentskeuring voor gebruik als
tuinplant uitgevoerd. Het hoogst gewaardeerd
zijn 'Marshall's Delight', ' Scorpion' en 'EIsie's Lavender' (allen drie sterren).
• Daarnaast is er een keuring voor gebruik als
snijbloem uitgevoerd. De resultaten zijn in de
gebruikswaardetabel weergegeven.
• De cultivars zijn beschreven: zie cultivarbeschrijvingen.
• De cultivars zijn vastgelegd middels dia's en
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middels herbariummateriaaL Deze collecties
hggen opgeslagen bij het Boomteeltpraktijkonderzoek. Van alle cultivars liggen herbariumduphcaten bij de RHS in Wisley (Engeland).
Morfologie
Monarda-soorten zijn vasteplanten of soms éénJangen. De meeste soorten hebben een dicht ondergronds stelsel van kruipende wortelstokken
(rhtzomen). De stengels zijn gewoonlijk opgaand, enkelvoudig of vertakt en al dan niet be~aard. D~ bladeren zijn enkelvoudig, eirond tot
Junvormtg, meestal gezaagd aan de rand en dal
dan met .gesteeld. De bloemen staan meestal in
dtchte. emdstandige, solitaire schijnhoofdjes of
soms m een onderbroken aarvormige bloeiwijze
gewoonlijk omgeven door meer of minder op~
vallende schutbladen. De kelk is buisvormig, 1315-nervtg, me~stal behaard aan de binnenzijde
~n heeft 5 gelijke of ongelijke tanden. De kroon
ts ste:k 2-lippig; de bovenlip is opgaand en lijnvormig of gebogen; de onderlip heeft drie afstaande eivormige lobben, waarbij de middelste
lob gewoonlijk het g.rootst is .. Er zijn twee (fertiele) meeldraden, dte al dan niet uit de kroon
steken. Er is één stamper, met aan de basis een
4~delig vruchtbeginsel, waaruit zich vier éénzadtge vruchten (nootjes) ontwikkelen.
Systematiek en verspreiding
De naam Monarda is ontleend aan Nicholas Monardes (1493-1588) een Spaanse botanicus en
geneeskundige. Alle soorten komen van narure
mt No?rd-Amerika en/of Mexico. De groeiplaats ~~. afbankelij~ van de soort. M. didyma
groeit biJvoorbeeld m vochtige bossen, langs rivteren en onder kreupelhout. Monarda fistulosa
groett van narure onder droog kreupelhout aan
bosranden, langs droge hellingen of op de praine.
Tegenwoordig worden ongeveer 15 soorten onderscheiden. In totaal zijn in het verleden circa
75 soorten beschreven, de meeste bleken echter
later synoniem van anderen. Enkele soorten
zoals M. fistulosa en M. punctata zijn zeer vanabel van vorm.
De belangrijkste soorten zijn:
• M. citriodora Cerv. ex Lag. (incl. M. Gitriodora ~ar. austromontana (Epling) B.L. Turner)_
eenJange
• M. didyma L.
• M_· fistul osa L. (incl. M. fistulosa var. clinopodw (L.) T.S. Cooperrider en M. fistulosa
subsp. menthifolia (Grahm.) L.S. Gill)

• M. pectinata Nutt. - eenjarige
• M. punctata L.
• M. russeliana Nutt. (syn. M. bradburiana
Beek)
De cultivars van Monarda stammen vooral af
van M. didyma, M. jistulosa en M. punctata.
Doordat de meeste cultivars twee of meer soorten als (voor)ouder hebben worden tegenwoordtg alle ~ultivars van Monarda zonder de soortsaandmdt~g vermeld. Een indeling van de
cultivars m cultivargroepen lijkt op termijn zinvol. Htervoor is is het hoofdsruk "Indeling in
kleurgroepen" een voorzet gemaakt.

Teelt en vermeerdering
De meeste Monarda's worden vermeerderd door
mtddel van scheuren in het voorjaar. Vanwege
het uitgebreide stelsel van wortelstokken is dit
een gemakkelijke en efficiënte methode. Ook
vermeerdering door middel van deling van de
wortelstokke~. m de winter of het vroege voor~aar ts mogelijk. Verder is stekken in het voorJaar of de vroege zomer een mogelijkheid. Het
voordeel van stekken is dat er geen bodemaaltjes
worden meegenomen
Me~ name de éénjarige soorten worden vaak gezaatd. Ook van de vasteplanten cultivars zijn er
enkele zaatrassen, bijvoorbeeld Monarda 'Panorama Red Shades'. Bijna alle andere cultivars
ZIJn met zaadvast. De kiemduur van de zaden is
ca. 7 dagen.
Gebruik als tuinplant
Monarda is vooral vanwege de mooie, in schijnhoofdjes geplaatste, bloemen een veel gebruikte
rumplant Met name de laatste jaren is het gewas
erg po~ulatr geworden, onder andere door de introductie van veel nieuwe cultivars. Hierbij heeft
vooral kwe~.er Piet Oudolf een belangrijke rol
gespeel~. HtJ g.ebruikt veel Monarda's voor zijn
tnnovattev~ rumontwerpen. Hiervoor heeft hij
rutm 15 meuwe cultivars geselecteerd en geïntroduceerd.
In de ruinzijn Monarda's over het algemeen vrij
gemakkelijke planten. Alleen aantasting door
meeldauw kan afhankelijk van de locatie en van
de culttvar de sierwaarde belemmeren. Ook is
een aantal cu.ltivars minder groeikrachtig waardoor eerder mtval optreedt. Het omvallen van de
stengels kan worden voorkomen door middel
van .planten.steunen of door het kiezen van een
stevtge culttvar. De keuze van de cultivar is erg
bepalend voor de ~ate van meeldauwaantasting,
groetkracht en stevtghetd (zie beschrijvingen en
gebrutkswaardetabel).

Monarda's groeien in principe op iedere grondsoort, het liefst in de zon of in halfschaduw, op
vochtige tot droge grond. Daarbij groeit M. didyma (en de rode cultivars) wat beter op vochtige grond en M. fistul osa en M. punctata (en de
meeste anders dan roodbloemige cultivars) op
wat drogere grond. De planten breiden zich jaarlijks flink in de breedte uit. Meestal sterven de
planten na 3 of 4 jaar vanuit het centrum af. Het
wordt aangeraden om de planten in dit stadium
te verjongen met materiaal van de randen.
Monarda leent zich vooral voor gebruik in de
vasteplantenborder of russen struiken. In het
openbaar groen zijn alleen de stevige, groeikrachtige en gezonde selecties geschikt. Vooral
de wat minder fel gekleurde cultivars hebben
een mooie natuurlijke uitstraling. Veel soorten
zijn ook uitstekende bijenplanten vanwege
goede nectarproductie. Daarnaast wordt het aromatische blad gebruikt voor de winning van bergamotolie (oa. gebruikt in Earl-Grey thee). Het
blad wordt in gedroogde vorm ook gebruikt in
geurzakjes of potpourri's. Voor gebruik als ruinplant zijn in de gematigde landen in totaal ca. 75
soorten en cultivars in omloop.

gemaakt van de geschiktheid als snijbloem. Er
zijn bijvoorbeeld geen houdbaarheidsproeven
gedaan.
Zeer goed en/of zeer veel gebruikt: 'Aquarius',
'Marshall's Delight' en 'Snow Queen' . Goede
en/of veel gebruikte cultivars zijn: 'Beauty of
Cobham', 'Cambridge Scarlet', 'Cherokee',
'Fishes', 'Gardenview Scarlet', ' Kardinal',
' Pawnee', 'Prärienacht', 'Purple Ann', 'Rosalinde', ' Scorpion', 'Sioux', 'Squaw' en ' Twins'.
In de gebruikswaardetabel aan het eind van dit
rapport wordt een compleet overzicht gegeven.

Gebruik als snijbloem
De laatste jaren is het gebruik van Monarda als
snijbloem toegenomen. Meestal worden bestaande (ruin)cultivars gebruikt, maar er zijn ook
al enkele specifieke snijrassen ontwikkeld. Monarda's die voor de snij worden geteeld worden
meestal enkele malen preventief tegen meeldauw gespoten (bv. met zwavel); de schadedrempel is hier erg laag. De cultivars die minder
gauw worden aangetast door meeldauw, kunnen
met minder bespuitingen toe. Dit is onder andere aantrekkelijk voor de biologische teelt. De
bloemtakken kunnen in een zeer vroeg stadium
(rauw) gesneden worden, op de vaas zullen de
bloemen zich verder ontwikkelen. Als de bloemtakken in een laat stadium van ontwikkeling
zijn, kunnen evenmeel de losse bloemetjes eraf
worden getrokken, waardoor alleen het bloemhart overblijft, welke zeer decoratief is. Etagevmming is geen belemmering voor de verkoop.
Er is samen met de srudieclub zomerbloemen
van de LTO een lijst opgesteld met cultivars die
meer of minder geschikt zijn voor gebruik als
snijbloem. Dit is gedaan aan de hand van de ervaringen van kwekers en de sortimentsproef in
Boskoop. Hierbij moet worden benadrukt dat
deze proef niet is opgezet als snijproef Er is
door de snijbloemenkwekers aan de hand van de
planten op het veld per cultivar een inschatting

Ziekten en plagen
Meeldauw is de meest voorkomende ziekte bij
Monarda, vooral in hete droge zomers. Deze
schimmelziekte wordt met name veroorzaakt
door Erysiphe biocellata en enkele andere verwante soorten. De ziekte kenmerkt zich door een
witte aanslag op de boven- en!of onderzijde van
het blad. Bij ernstige aantasting is het blad geheel grauwwit en valt het vroegtijdig af.
De beste manier om (schadelijke) aantasting
door meeldauw te voorkomen is het gebruiken
van weinig-vatbare cultivars (zie cultivarbeschrijvingen). Indien Monarda op geïsoleerde
plaatsen wordt aangeplant, bijvoorbeeld in een
border russen andere soorten, zal de kans op
schadelijke aantasting veel lager zijn dan op
plaatsen waar de infectiedruk hoog is (bijvoorbeeld op een kwekerij of proefveld tussen vele
andere planten). Ook een goede hygiëne draagt
bij aan het verminderen van de kans op meeldauwaantasting, bijvoorbeeld door het verbranden van de verdroogde stengels in de herfst.
Andere waardplanten van Erysiphe biocellata
zijn onder andere: Agastache, Ajuga, Mentha,
Lycopus, Nepeta, Salvia en Thymus.
Evenmeel is preventieve en/of curatieve chemische bestrijding mogelijk.
Verder worden Monarda's soms aangetast door
spint of bodemaaltjes (bekend zijn: Heteradera
cruciferaea (Koolcysteaaltje) en Pratylenchoides laticanda (een soort Wortellesieaaltje)
Onderzoek in buitenland
Gedurende het onderzoek in Boskoop waren er
nog drie plekken waar sortimentsproeven van
Monarda werden uitgevoerd.
Royal Horticultural Society (RHS), Wisley,
Engeland
Bij de RHS in Wisley staat vanaf 1997 een sortimentsopplant van Monarda. Ruim 70 Manarda's van verschillende herkomsten zijn opgeplant (in totaal ca. verschillende 40 cultivars).
Dendraflora nr 36 !999
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De planten staan in enkelvoud in korte rijen opgeplant, ze zijn voorzien van plantensteunen en
ze worden regelmatig tegen meeldauw gespoten. De keuringscommissie van de RHS beoordeelt de planten, waarbij de mooiste cultivars
een "RHS Award of Garden Merit" krijgen. De
uiteindelijke AGM-winnaars worden in 2000
gekozen.
De Boskoopse en Engelse collecties zijn over
en weer bezocht en er is informatie en herbarium- en plantmateriaal uitgewisseld.
België
Bij de Proefstation voor de Sierteelt in Destelbergen heeft omstreeks 1993-1996 een collectie
Monarda opgeplant gestaan van ca. 20 cultivars. Er zijn korte beschrijvingen gemaakt en er
zijn op grond van ca. drie planten per cultivar
waarnemingen gedaan naar de aantasting door
meeldauw.
Botanical Garden Chicago
Bij deze tuin heeft van 1993 tot 1996 een sortimentsonderzoek Monarda plaats gevonden, met
name gericht op de vatbaarheid voor meeldauw.
Er werden 40 verschillende cultivars getest,
allen verkrijgbaar op de Amerikaanse en Canadese markt. Het onderzoek is in hoge mate vergelijkbaar met het onderzoek in Boskoop, de
proef was echter niet in herhalingen opgezet.
De geteste cultivars waren gedeeltelijk hetzelfde als die van Boskoopse onderzoek en gedeeltelijk anders. Er was een aantal specifieke Amerikaanse en Canadese cultivars opgenomen die
niet in het Boskoopse onderzoek zaten, terwijl
in Boskoop een aantal nieuwe Europese cultivars was opgeplant, die niet in het Amerikaanse
onderzoek zaten (bijvoorbeeld de selecties van
Piet Oudolf).
De resultaten komen in grote lijnen overeen met
de Boskoopse resultaten. M. 'Marshall's Delight' komt als één van de beste naar voren ( de
in Boskoop niet geteste 'Purple Mildew Resistant' was daar het minst vatbaar). Cultivars
zoals M. 'Mahogany', M. 'Prärienacht', M.
'Beauty of Cobham' en M. 'Croftway Pink'
komen in beide onderzoeken als erg vatbaar
voor meeldauw naar voren. Het meest opvallende verschil zit bij M. 'Snow Queen' : in het
Amerikaanse onderzoek zeer vatbaar voor
meeldauw en in het Boskoopse onderzoek weinig vatbaar. De oorzaak is wellicht het feit dat
deze cultivar in het Amerikaanse onderzoek
niet soortecht was. Er zijn namelijk in het Amerikaanse onderzoek geen inspatming verricht
om de namen van de cultivars te controleren.
Het resultaten zijn gepubliceerd met de inge-

zonden namen. Voorts heeft dit onderzoek veel
zinvolle informatie opgeleverd.

s
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Indeling in kleurgroepen
Het belangrijkste onderscheidingskenmerk van
de cultivars van Monarda is de bloemkleur.
Daarom zijn de cultivars ingedeeld in zeven
kleurgroepen. Deze indeling is tevens een voorzet voor een eventuele indeling in cultivargroepen op termijn. Vooral als het sortiment de komende jaren groter wordt, is structuur in de
vorm van cultivargroepen zeer gewenst. Aan de
hand van de naam van de cultivar wordt dan
meer inzicht over het uiterlijk van de plant verkregen, in dit geval de bloemkleur. Voor de
roodbloemige cultivars zou bijvoorbeeld Scarlet Group kunnen worden gegeven en voor de
witbloemige cultivars Snow Group. Daarbij
horen dan bijvoorbeeld de cultivarnamen M.
'Squaw' [Scarlet Group] en M. ' Sioux' [Snow
Group]. (Zie ook artikel 'Naamgeving van planten' elders in deze uitgave)
Rood
'Adam'
'Cambrigde Scarlet'
'Gardenview Scarlet'
'Mrs Perry'
'Squaw'
Paarsrood
'Balance'
'Kardinal'
'Kruisbekje'
'Mahogany'
'Purple Ann'
'Talud'
Paars
'Aquarius'
'Blaustrumpf
'Mohawk'
' Prärienacht'
'Scorpion'

(Paars)roze
'Comanche'
'Croftway Pink'
'Marshall' s Delight'
'Melissa'
'Pink Tourmaline'
'Rosalinde'
'Twins'
Licht (paars)roze
'Beauty ofCobham'
'Cherokee'
'Chippawa'
'Fishes'
'Ou' Charm'
'Winter's Pink'
(Bijna) wit
'Schneewittchen'
'Sioux'
'Snow Queen'

Licht paars
'Elsie's Lavender'
'Pawnee'

Keuringsrapport
Waardering:
*** = uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
** = zeer goed (very goodlsehr gut)
*
= goed (goodlgut)

= voor speciale doeleinden (for special
purposes/ für Spezialzwecke)
=kan vervallen (can be eltmmatedlentbehrlich)

Monarda 'Adam'
.
(Earl of Darnley, Gayborder Nursenes, Engeland, voor 1965)
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0.8-1.0 hoog, met redelijke groeikracht; stengels vrij stevig.
.
BLADEREN: 7-10 cm lang en 3-4 cm breed, etrond gezaagd, midgroen en zwak donkerrood,
zwak behaard aan de onderzijde.
BLOEIWIJZE: 6-9 cm breed; schutbladen opvallend donkerrood.
BLOEMEN : ca. 3.5 cm lang, (roze)rood (RHS-CC
47 B); kelken (hart) roodgroen; bloeitijd (zeer)
vroeg ca. eind juni - juli.
.
ZIEKT~GEVOELIGHEID: tamelijk gevoeltg voor
meeldauw (op basis van enkele planten).

GROEIW!JZE:

Kenmerkend aan deze cultivar zijn de paarse
bloemen, het donkerrode hart en het opvallend
smalle en weinig tot niet ingesneden blad. ,Q~_a
bloemkleur lijkt ' Aquarius' het meest op Prarienacht'. Het smalle en gladdere blad, de smallere en hogere groeiwijze en het donkerder
bloemhart maakt het onderscheid echter dmde1IJ.. k . 0 0 k ' Mohawk' heeft dezelfde bloemkleur,
.
f" t
maar deze heeft een sterk tweekleung e tec .
Ten opzichte van M. 'Blaust~mpf zijn naast de
bladverschillen de bloemen ltchter.
. ..
De groeikracht, stevighe~d en gez?ndhetd ztJn
allemaal redelijk goed. Dtt tn combmatte met de
typische smalle groeiwijze rechtvaardtgen een
waardering met één ster.

Deze cultivar valt vooral op vanwege (roze)rode
bloemen en de opvallend donkerrode schutbladen.
.
1.
Ten opzichte van de andere roodbloemtge cu ttvars, zoals 'Gardenview Scarlet' en ' Cambndg~
Scarlet' zijn de bloemen iets rozer en ts de bloel
iets later.
Omdat de plant toch tamelijk gevoelig is voor
meeldauw en de stevigheid en groetkracht met
optimaal zijn, is het verder geen waardevolle
toevoeging aan het sortiment.

* Monarda 'Aquarius'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1988)
(foto p. 149)
syn. Monarda 'Waterbearer'
0.8-1.2 hoog en 0.2-0.7 breed(= relatief smal), met redelijke groeikracht; stengels
(vrij) stevig.
BLADEREN : 6-9 cm lang en 2-3 cm breed (= opvallend smal), eirond-langwerpig, gezaagd tot
gaafrandig, (donker)groen en zwak do~errood
generfd, zwak behaard aan de onderztJde, textuur (vrijwel) glad.
..
BLOEIWIJZE : 5-7 cm breed; schutbladen vnJ opvallend groenrood; vrij weinig etagebloei.
BLOEMEN : ca. 2.6 cm lang, paars (RHS-CC 78B);
kelken (hart) donkerrood; bloeitijd middelvroeg,
ca. half juli - augustus.
..
ZIEKTEGEVOEL!GHEID : licht tot tameltJk meeldauwgevoelig.

GROEIWIJZE:

Monarda 'Balance'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1990)

0

syn. Monarda 'Libra'
0.7-1.3 hoog en 0.3-1.0 breed, met
.
sterke groeikracht; stengels vrij stevtg.
BLADEREN: 6-10 cm lang en 3-? cm breed, etrond, gezaagd, midgroen en zwak donken:?od
generfd, zwak kaal behaard aan de onderztJde,
textuur bobbelig.
..
BLOEIWIJZE: 5-7.5 cm breed; schutbladen vnJ opvallend groenrood; niet of nauwelijks etage-

GROEIWIJZE:

bloei.

ca. 3.5 cm lang, paarsrood (~S-CC
58B); kelken (hart) donkerrood; bloettlJd (mtddel)vroeg, ca. juli - augustus.
.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht meeldauwgevoeltg.

BLOEMEN:

M 'Balance' kenmerkt zich met name vanwege

d~ typische paarsrode bloemen met donkerode
harten en de aanzienlijke hoogte. Qua kleur ts de
cultivar het best te vergelijken met M. 'Talud'.
deze laatste is echter donkerder van kleur, heeft
een gladdere bladtextuur en een sterkere beharing en een later bloeitijd. In deze kleurgroep
wordt M. 'Balance' overtroffen door M. ' Talud',
met name vanwege de sterkere bloemkleur en de
betere gezondheid.

** Monarda 'Beauty of Cobham'
(Engeland,?) (foto p. 145)
0.6-1.1 hoog en 0.4-1.4 breed, met
sterke groeikracht; stengels stevig, re latlef dtk. .
BLADEREN : 6- 10 cm lang en 3-4 cm breed, etrond-ovaal, gezaagd, (donker)groen en zwak
donkerrood generfd, kaal tot zwak behaard aan
de onderzijde, textuur vrij bobbeltg.

GROEIWIJZE:
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BLOEIWIJZE: 5-7.5 cm breed; schutbladen opvallend groenrood tot donkerrood; vrij vaak etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, (licht) paarsroze
(RHS-CC 73BC), wit met donkerroze gevlekt;
kelken (hart) donkerrood; bloeitijd (middel)
vroeg, ca. juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: behoorlijk meeJdauwgevoelig.
Als de meeldauw hier geen roet in het eten had
gegooid was dit ongetwijfeld de beste Monarda
van het sortiment. Het is een mooie stevige cultivar met een sterke groeikracht en een zeer rijke
bloei. Vooral de gevlekte paarsroze bloemen in
combinatie met de opvallend donkerrode schutbladen en donkerrode bloemharten zijn zeer kenmerkend. Daarmee is geen verwarring mogelijk
met andere cultivars.

o Monarda 'Blaustrumpf'
(Kayser & Seibert, Duitsland, 1955)
syn. Monarda 'Biue Stocking'
GROEIWTJZE: 0.7-l.J hoog en 0.4-1.5 breed, met
sterke groeikracht; stengels stevig.
BLADEREN: 7- 11 cm lang en 3.5-5 cm breed, eirond, gezaagd, (donker)groen en tamelijk donkerrood gerand, tamelijk behaard aan de onderzijde, textuur vrij bobbelig.
BLOEIW!JZE: 5-7 cm breed; schutbladen onopvallend groen lichtgroen met rode nerf; niet of nauwelijks etagebloei.
BLOEMEN: ca. 2.4 cm lang, (donker)paars (RHSCC 80A); kelken (hart) roodgroen; bloeitijd
middelvroeg en lang doorbloeiend, ca. halfjuliseptember.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: behoorlijk meeldauwgevoelig.

en wellicht niet soortecht in Nederland aanwezig
is. Mocht blijken dat het toch om één en dezelfde plant gaat, dan zou M 'Violacea' de correcte
naam zijn, want deze is al voor 1935 gegeven.

M 'Biue Stocking': M. 'Biaustrumpf'

* Monarda 'Cambridge Scarlet'
(Prichard, Christchurch, Engeland, voor 1913)
GROEIWIJZE: 0.5-0.9 hoog en 0.4-0.8 breed, met
vrij zwakke groeikracht; stengels vrij slap tot
vrij stevig, relatief dik.
BLADEREN: 6- 11 cm lang en 3.5-5 cm breed, eirond, gezaagd, (donker)groen en tamelijk donkerrood generfd, zwak behaard aan de onderzijde, textuur bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-8 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; vrij weinig etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.5 cm lang, rood (RHS-CC 45A);
kelken (hart) roodbruin; bloeitijd zeer vroeg, ca.
half juni - juli.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Jicht meeJdauwgevoeJig.

M 'Cambridge Scarlet' is één van de oudste en
tevens meest bekende cultivars. Het meest Kenmerkend aan deze cultivar zijn de vroege bloei
en intens rode bloemkleur, het donkerst van alle
roodbloemige cultivars. De cultivar vertoont het
meest gelijkenis met 'Adam' en 'Mrs Perry'.
Van 'Mrs Perry' verschilt M 'Cambridge Scarlet' met name vanwege de duidelijk grotere bladeren en bloeiwijzen en het lichtere hart. Het
verschil met 'Adam' zit vooral in de donkerder
bloemkleur en de donkerder bladeren. Voor de
verschillen met 'Gardenview Scarlet' en
'Squaw', zie aldaar.
Een groot nadeel van 'Cambridge Scarlet' is de
vrij zwakke groeikracht en de relatief vrij slappe
stengels. Vanwege de zwakke groeikracht komt
veel uitval voor en laat de bloeirijkheid nogal
eens te wensen over. Alle andere roodbloemige
cultivars scoren wat dat betreft beter. De lichte
gevoeligheid voor meeldauw en de prachtige
donkerrode bloemkleur geven uiteindelijk de
doorslag voor de positieve waardering.

Kenmerkend aan M 'Blaustrumpf' zijn de (donker)paarse bloemen en de lange bloei. Hierin onderscheidt de cultivar zich van 'Prärienacht' en
'Mohawk', die lichtere bloemen hebben en minder lang doorbloeien. Voor andere verschillen
zie aldaar. M ' Scorpion ', die ook een lange
bloeitijd heeft, heeft juist donkerder bloemen
** Monarda 'Cherokee'
dan 'Biaustrumpf'. Deze eerste heeft ook bedui(Kwekerij
P. Oudolf, Hummelo, 1992)
dend meer kwaliteit in huis, met name qua ge(foto p. 149)
zondheid en bloemkleur.
Bij Nederlandse kwekers wordt dezelfde plant
GROE!WTJZE: 0.8-1.2 hoog en 0.4- 1.2 breed, met
ook onder de naam M 'Violacea' (of Mpunctata
zeer sterke groeikracht; stengels zeer stevig.
'Violaceae') aangetroffen. Vooralsnog wordt er
BLADEREN: 5-8 cm lang en 2-4.5 cm breed, eivanuit gegaan dat de echte 'Violacea' anders is
rond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
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generfid, kaal tot zwak behaard aan de onderzijd textuur bobbelig.
e,
. 5_8 cm breed·
BLOEIWIJZE.
. .' schutbladen
· opval!end bleekgroen; vrij wemtg ~tagebloetRHS CC
BLOEMEN: ca. 2.8 cm lang, (licht)roze ( . - ·_
62B); kelken (hart) lichtgroen groenrood, bloet
C d vroeg ca. juli _ half augustus.
.
tamelijk meeldauwgevoelig.

;~KTEGE;OELIGHEID:

Het meest Kenmerkend aan M . ' Cherokee' zijn
de (licht)roze bloemen met opvallend?leekgroene schutbladen en de vrij vroege blo:t. I?e cultt:
var is enigszins vergelijkbaar met M Chtppawa
[" hztch
en M ·p·IShes' . Deze laatste onderscheidt
hte~ vanwege de lichtere bloemkleur,. IC ter:
en geringer hoogte. M 'Chtppawa
onderscheidt zich met name va~wege de genngere hoogte, dichtere bladbehanng en tets donkerder schutbladen.
.
M 'Cherokee' is vanwege de zeer sterke groetkr~cht en uitstekende stevigheid ee~ sterke robuuste plant. Omdat de plant emgszm~ last van
meeldauw kan hebben, heeft de keurmgscommissie twee in plaats van drie sterren gegeven.

~~oemharten

o Monarda 'Chippawa'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1992)
GROEIWIJZE: 0.5-0.9 hoog en 0.4-0.9 breed, met
sterke groeikracht; stengels (vrij) stevtg, relattef
dun
· d
.
. 5- 7 cm lang en 3-4 cm breed,
BLADEREN.
d etronfd'
ezaagd midgroen en zwak donkerroo gener
g
,d tamelijk behaard aan de onderziJde,
en
geranVriJ
: . bobbelig·, blad opvallend dicht betextuur
haard
1
BLOEIWIJZE: 5-7 cm breed; schutbladen onopva .1 d lichtgroen met rode nerf; wetmg etagebJoeL
en
paarsroze
BLOEMEN:
ca. 3 ·0 cm lang ' (licht)
.
d
(RHS-CC 68C); kelken (hart) lichtgroen roo groen; bloeitijd (middel)vroeg, ca. JUli - augus-

~~~TEGEVOELIGHEID: tamelijk meeldauwgevoelig.
Kenmerkend aanwege de (licht) paarsroze
bloemkleur, de geringe hoogte en de re latie~
t ke bladbeharing. De cultivar wordt overtrof
door M. 'Cherokee' en M. 'Fishes' . Voor verschillen hiermee, zie aldaar.

~e~

o Monarda 'Comanche'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1992)

sterke groeikracht; stengels vrij stevig.
. d
BLADEREN.. 6 -9 cm lang en 3-5 cm breed, etron ,
d donkergroen en zwak donkerrood gegezaag ,
d ··d t tuur
nerfd, zwak behaard aan de on erziJ e, ex
bobbelig.
5-7 cm breed·' schutbladen
opvalBLOEIWIJZE:
.
!end groenrood; weinig etagebloet.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, paarsroze (RHS-CC
68B); kelken (hart) donkerrood; bloeitiJd mtddelvroeg, ca. half juli - augus~s .
ZIEKTEGEVOEL!GHEID: behoorliJk mee!dauwgevoelig.
Kenmerkend aan 'Comanche' zijn de vrij aanzienlïke hoogte, de paarsroze bloemen met d~n
harten en het donkergroene, bobbelige
bi d Qua bloemkleur vertoont de culttvar het
overeenkomst met M.
deze
laatste is veel lager. Ten opztchte van A-!· Croft' p·nk' ziJ'n de bloemen paarser en tets .don:
way I Ten opztchte
.
kerder.
van 'Me rtssa ' , 'Rosalmde
. .
en 'Marshall's Delight' zijn de bloemen JUISt

kerro~e
m:e~t

~Twins,, ma~r

lichter.
· h ·d
meel
Met name vanwege de gevoelig et voor
d auw wordt 'Comanche' niet. áanbevolen. Met
name M. 'Marshall's Delight' IS veel beter.

* Monarda 'Croftway Pink'
(Toynbee, ca. 1932)
GROEIWIJZE.. 0 ·8-1 ·2 hoog en 0.3-0.9 breed,· met
zeer sterke groeikracht; stengels (zeer) stev~g ..
. 5-10 cm lang en 2-3.5 cm bree ' etBLAdDEREN. d (donker)groen en zwak donkerron gezaag ,
d
d .. de
roo d, generfid , zwak behaard aan e on erztJ ,
textuur bobbelig.
..
BLOEIWIJZE.. 5 -7 cm breed·' schutbladen
· vnJ opvallend groenrood; weinig etage~~·-CC 62A);
. el)
BLOEMEN: ca. 3.5 cm lang, roze ( . ..
kelken (hart) roodgroen; bloeitiJd (mtdd
vroeg, ca. juli - augustus.
.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: zeer meeldauwgevoeltg.
M ' Croftway Pink' is één van de oudste cultiv~rs. Vooral kenmerkend zijn de zmv~ r~:
bloemen en de zeer sterke groetkrac t.
bloemkleur is lichter dan van 'Marshal,l's Delight' 'Melissa', 'Twins' en 'Comanche. I'
, is de cu Iti.var erg meeldauwgevoe
Helaas
.
. tg.
..Vanwege de zeer krachtige en stevi g~. groer.WIJ
ze en de rijke en mooie bloei, is toch een ster gegeven.

GROEIWIJZE.. 0 ·9 - 1·2 hoog en 0.4-1.1 breed, met
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*** Monarda 'Elsie's Lavender'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo 1990)
(foto p. 147)
'

re M 'Ch .

bloe~le::pa~a ' z~

GROEIWIJZE: 0.9-1 .2 hoog en 0.4-0.9 breed
zeterfsdterke
la Je un. groeikracht; stengels zeer stevig,,~~
BLADEREN: 5-8 cm lang en 2-3 5
b
.
rond 0
1
· cm reed, ei- vaa , gezaagd, lichtgroen en zwak donk rood generfd, tamelijk behaard aan de d ~:
de, textuur (vrijwel) glad.
on erziJBLOErwuzE· 6-7 cm br d
h
!end licht .
ee ; se ~tb laden opvalgroen met rode nerf; wemig etagebl .
BLOEMEN: ca. 2 7 cm 1
.
Oei.
(RHS CC 7
.
ang, hebt (blauw)paars
tïd I 6~); kelken (hart) roodgroen; bloeiJ aat, ca. emd JUli - half septemb
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig tot Jich~~eeldau
gevoelig.
w-

~~is één van de drie toppers van het Monarda
Iment. Het meest Kenmerkend aan 'El . , . k
Sie s
Lavender' ziJ·n d
kl
d
.
e ume e (blauw)paarse bloem. eur, e hebtgroen bladkleur de
hebtgroene schutblad
d ,
opvallend
mee
.
en en e late bloei. Hieronderscheidt deze cultivar zich duid l .. k
van alle andere paarse cultivars.
e lJ
Naast de aantrekkelijke bloemkleur m k
d
zeer sterke groeikracht en stevigheida eenn de
goede gezondheid de plant tot één der besten. e

* Monarda 'Fishes'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo 1988)
(foto p. 147)
'
syn. Monarda 'Pishes'
GROEIWIJZE: 0.6-0.8 hoog en 0 4-1 2 b d
·kr h
· · ree , met
sterke
groei ac t; stengels vrij stevig
BLADEREN: 5-8 cm lang en 3-4 cm bre~d eirond
gezaagd, donkergroen en zwak donk , d
,
nerfd, zwak beh d
erroo gebobbelig.
aar aan de onderzijde, textuur
BLOEIWIJZE: 5-7 5 cm b
.
vallend 1. h
.
reed, schutbladen vrij opIe tgroen tot bleek
. ·
lijks etagebl oei..
groen, met of nauweBLOEMEN: ca 3 0
I
.
CC 68D)· k. 1. cm ang, licht paarsroze (RHS, e ken (hart) licht
· ··
vroeg, ca. juli - half au u
groen; bloeitiJd
g stus; de kelken (bloemharten) bi ..
IJ Ven na de bloei opvallend aanw .
ZIEKTEGEVOEL!GHEID· Jicht
Jd
ezig.
·
mee auwgevoelig.

M 'Fishes' kenmerkt zich vooral v
nnge hoogte de licht
anwege de gegrote lichtg;oene blo p~sroze bloemkleur, de
bloei. Het versch·l
e arten. en de vroege
.
I met de emgszms vergelijkba56
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vooral in de iets lichtere
.
'
oem arten en schutbladen d
veel rumder sterke bladb h .
. , e
kerder blad.
e anng en het Iets don-

~u~u1;zondhheid, stevigheid en groeikracht doet

Ivar et goed.
Opvallend. bij M 'Fishes ' is dat de bloemharten
na de bloei lang intact en op kleur blijven.

** Monarda 'Gardenview Scarlet'
(H. Ross, Springbrook G d
ar ens, Verenigde Staten 1990) ("'
,
wto p. 145)
GROEIWIJZE: 1.0-1.3 hoog en 0 9-2 0 b d
zeer sterke
·kr
· · ree , met
dik.
groei acht; stengels stevig, relatief

:o~~EREN:

7-12 cm lang en 4-7 cm breed ei, gezaagd, midgroen en tamelijk donk , d
generfd, tamelijk behaard aan de ond .. derroo
tuur bobb e I.1g.
erziJ e, te xBLOEIWIJZE: 6-) 0
b
.
vallend
cm .~eed, schutbladen vrij opgroenrood; VriJ vaak etagebloei
BLOEMEN: ca 4 0 cm J
.
45AB) · k Ik . .
ang, rood (RHS-CC
bi ·c'd e en (hart) groenrood tot roodbruin ·
oei IJ zeer vroeg, ca. half juni -juli
,
~IEKTEGEVOELIGHEID: tamelij.k me Jd .
hg.
e auwgevoeHet meest Kenmerkend aa

M 'G

.

~~a~~~~~n de rode bloemen, ~e g;ote~~~;~:::
. groeikracht. Deze cultivar is het

mee~· groeikrachtig van het hele sortiment met
~~~iv IJna woekerend karakter. Hierdoor is de
d ar gemakkeiiJk te onderscheiden van de
an ere roodbloemige cultivars
Deze sterke groe ·kr h
·
maken de plant m ~ ac t en stevige stengels
tuinen en plants e na~ geschikt voor grotere
d nk
oenen. elaas IS de plant ona s de stoere verschijning toch tam l .. k
voehg voor meelda
e IJ gev dr.
uw, waardoor twee in plaats
an Ie sterren werden gegeven.

M 'Gemini': M. 'Twins'

**Monarda 'Kardinal'
(E. Pagels, Duitsland, ca. 1983) (foto p. 149)
GROEIWIJZE: 0. 7-l.I hoog en 0.3-0.8 b d
VriJ zwakk
.kr
ree , met
..
. e groei acht; stengels vrij slap tot
VriJ stevig.
BLADEREN: 5-8 cm lang en 2 5-4
b
.
·
cm reed e1
rond
, gezaagd tot gaafrandig (donk )
, -

:~~~~~~:~~rr~od ~enerfd ~n gerane~, ~~=~ t:~
bobbelig.

an

e onderziJde, textuur vrij

BLOEIWIJZE: 5-6.5 cm breed; schutbladen opvallend donkerrood; vrij weinig etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, roodpaars (RHS-CC
61A); kelken (hart) donkerrood; bloeitijd middelvroeg, ca. half juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : weinig meeldauwgevoelig.
Het meest Kenmerkend aan M. 'Kardinal' is de
roodpaarse bloemkleur. Slechts M. ' Purple Ann'
(foto p. ) en M. 'Mahogany' hebben een vergelijkbare kleur. Daarnaast zijn ook de niet tot weinig ingesneden bladeren en de opvallend donkerrode schutbladen typerend. Het grootste
verschil met M. 'Purple Ann' is de geringere
hoogte en de beduidend kleinere en relatief bredere bladeren. Ten opzichte van M. 'Mahogany'
is de plant hoger, zijn de bloemen iets donkerder, de schutbladen roder en de bladeren minder
ingesneden Ook M. 'Kruisbekje' doet enigszins
aan ' Kardinal' denken. M. 'Kruisbekje' is echter
lager dan 'Kardinal' en heeft kleinere bloeiwijzen. Bovendien heeft 'Kruisbekje ' een minder
rode bloemkleur.
Evenals de twee genoemde cultivars is de groeikracht niet sterk, waardoor het een wat "moeilijke" plant is . Qua gezondheid daarentegen is het
één van de betere. Daarom is ' Kardinal ' in het
kleine sortiment van roodpaars-bloemigen de
beste.

o Monarda 'Kruisbekje'
(Kwekerij Hessenhof, Ede, ca. 1990)
GROEIWIJZE: 0.6-0.8 hoog en 0.2-0 .5 breed, met
vrij zwakke groeikracht; stengels slap.
BLADEREN: 5-8 cm lang en 2.5-4 cm breed, eirond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
gerand generfd, zwak behaard aan de onderzijde,
textuur bobbelig.
BLOEIWIJZE: 4.5-5 cm breed; schutbladen opvallend donkerrood; niet of nauwelijks etagebloei.
BLOEMEN: ca. 2.8 cm lang, donker paarsroze
(RHS-CC 72A); kelken (hart) donkerrood;
bloeitijd middel vroeg, ca. half juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig tot licht meeldauwgevoelig.
Een plant die met name opvalt vanwege de typisch donker paarsroze bloemkleur, de geringe
hoogte en de slappe stengels. Van alle Monardacultivars vallen de stengels van 'Kruisbekje' het
snelste om. Dit in combinatie met de vrij zwakke groeikracht maakt dat M. 'Kardinal' een betere vervanger is.

Deze cultivar is geselecteerd oor Dhr. en mevr.
Arnold te Wijchen.
M . 'Libra' : M. 'Balance'

* Monarda 'Mahogany'
(voor 1963)
GROEIWIJZE: 0.7-0.8 hoog en 0.4-1.2 breed, met
vrij zwakke groeikracht; stengels vrij stevig, relatief dik.
BLADEREN: 6-9 cm lang en 3-4.5 cm breed, eirond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
generfd, zwak behaard aan de onderzijde, textuur vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-8 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; niet of nauwelijks etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.2 cm lang, roodpaars (RHS-CC
6IAB); kelken (hart) groenrood; bloeitijd (middel)vroeg, ca. juli - augustus .
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Jicht tot tamelijk meeldauwgevoelig.
Deze cultivar kenmerkt zich met name vanwege
de unieke bloemkleur en de geringe hoogte. Qua
bloemkleur is de plant enigszins te vergelijken
met M. ' Balance' en M. 'Talud' . Voor verschillen, zie aldaar.
De vrij zwakke groeikracht en redelijke gezondheid maken in combinatie met de unieke bloemkleur een waardering met één ster gerechtvaardigd.

*** Monarda 'Marshall's Delight'
(Morden Research Station, Canada, ca. 1989)
(foto p. I 50)
GROEIWIJZE: 0.9-1.0 hoog en 0.5-1.4 breed, met
zeer sterke groeikracht; stengels vrij slap tot vrij
stevig.
BLADEREN: 4-8 cm lang en 2-4 cm breed, eirond,
gezaagd, (donker)groen en zwak donkerrood generfd, zwak behaard aan de onderzijde, textuur
vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-8 cm breed; schutbladen onopvallend lichtgroen roodgroen; niet of nauwelijks
etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.2 cm lang, paarsroze (RHS-CC
61C); kelken (hart) groenrood; bloeitijd vroeg,
ca. juli - half augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig meeldauwgevoelig.
Dit is de topper van de roze Monarda. In de sorDendraflora nr 36 /999
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Monarda 'Prärienacht'

timeutsproef kwam M. 'Marshall's Delight' als
minst gevoelige naar voren. Kenmerkend zijn
verder de opvallend paarsroze bloemkleur en de
vroege bloei . Qua bloemkleur komt de cultivar
het meest overeen met M. 'Melissa', Van deze
laatste zijn de bloemen iets lichter, de groeiwijze iets hoger en de bloei iets later. Bovendien is
'Melissa' zeer gevoelig voor meeldauw.
Een ander sterk punt van' Marshall's Delight' is
de zeer krachtige groei. Het is bijna de ideale
Mon arda, ware het niet dat de stengels niet bijzonder stevig zijn, wat maakt dat de planten bij
slecht weer soms iets uiteenvallen.
M. 'Marshall 's De light' is afkomstig uit een
kruising tussen M. didyma en M. fistulosa var.
menthifolia.

o Monarda 'Melissa'

BLOEIWIJZE: 5-7.5 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; zeer veel etage bloei.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, paars (RHS-CC 80B),
donkerpaars lichtpaars gevlekt; kelken (hart)
donkerrood; bloeitijd middel vroeg, ca. half juli augustus.
ZIEKTEGEVOELJGHEID: behoorlijk meeldauwgevoe!ig.
Het meest Kenmerkend aan M. 'Mohawk' zijn de
gevlekte paarse bloemen en het donkerrode
bloemhart. Dit maakt het verschil met bijvoorbeeld ' Prärienacht' en 'Blaustrumpf duidelijk.
Ook komt etagebloei bij deze cultivar veel voor.
Sterke punten van 'Mohawk' zijn vooral de zeer
sterke groeikracht en rijke bloei. Een zwak punt
is de gevoeligheid voor meeldauw. Al met al met
één ster toch positief beoordeeld.

(voor 1963)

* Monarda 'Mrs Perry'
GROEIWIJZE: 0.9-1.3 hoog en 0.4-1.2 breed, met
zeer sterke groeikracht; stengels stevig.
BLADEREN: 6-ll cm lang en 3-6 cm breed, eirond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
generfd en gerand, tamelijk behaard aan de onderzijde, textuur bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-7 cm breed; schutbladen onopvallend lichtgroen roodgroen; niet of nauwelijks
etage bloei.
BLOEMEN: ca. 3.2 cm lang, paarsroze (RHS-CC
67C); kelken (hart) roodgroen; bloeitijd middelvroeg, ca. half juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer meeldauwgevoelig.
Deze paarsroze M . 'Melissa' moet bezwijken
voor de enorme overmacht van de concurrent
M. 'Marshall 's De light' (voor verschillen, zie aldaar).
Met name de grote gevoeligheid voor meeldauw
zorgt voor de negatieve beoordeling.
Van deze cultivar worden ook planten aangeboden onder de naam M. 'Pink Tourrnaline' (voor
meer info, zie aldaar).

* Monarda 'Mohawk'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1992)
(foto p . 149)

(M. Perry, Engeland, voor 1963)
GROEIWIJZE: 0.7-1.0 hoog en 0.6-1.2 breed, met
sterke groeikracht; stengels stevig.
BLADEREN: 5-9 cm lang en 3-5 cm breed, eirond,
gezaagd, (donker)groen en zwak donkerrood generfd en gerand, zwak behaard aan de onderzijde, textuur bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-7 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; vrij weinig etagebloei .
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, rood (RHS-CC 46B);
kelken (hart) donkerrood; bloeitijd zeer vroeg,
ca. half juni -juli.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Jicht tot tamelijk meeldauwgevoelig.
Het meest Kenmerkend aan 'Mrs Perry' zijn de
rode bloemen in combinatie met het kleine blad,
de kleine bloeiwijzen en het mooie donkere hart.
Voor verschillen met vergelijkbare cultivars, zie
bij 'Cambridge Scarlet' en ' Adam'.
De cultivar heeft een goede groeikracht, een stevige groeiwijze en een redelijke gezondheid.
o Monarda 'Ou' Charm'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1994)

syn. Monarda 'Oudolfs Charm'
syn. Monarda 'Tomahawk'
GROEIWIJZE: 1.0-1.2 hoog en 0.4-1 .2 breed, met
zeer sterke groeikracht; stengels vrij stevig.
BLADEREN: 6-9 cm lang en 3-4.5 cm breed, eirond, gezaagd, (donker)groen en zwak donkerrood generfd en gerand, zwak behaard aan de
onderzijde, textuur vrij bobbelig.
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GROEIWIJZE: 0.8-1.0 hoog en breed, met vrij
zwakke groeikracht; stengels vrij slap.
BLADEREN: 6-9 cm lang en 4-6 cm breed, eirond,
gezaagd, (donker)groen en zwak donkerrood generfd en gerand, zwak behaard aan de onderzijde.
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o Monarda 'Rosalinde'
(voor 1990)
GROEIWIJZE: 1.2- 1.3 hoog en 0.5-1.5 breed, met
sterke groeikracht; stengels vrij stevig.
BLADEREN: 7- 10 cm lang en 3.5-4.5 cm breed, eirond, gezaagd, lichtgroen en zwak donkerrood
generfd en gerand, zwak behaard aan de onderzijde, textuur vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-8 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; veel etagebloei.
BLOEMEN: ca. 2.8 cm lang, (donker) paarsroze
(RHS-CC 71D); kelken (hart) donkerrood;
bloeitijd middel vroeg, ca. half juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: behoorlijk meeJdauwgevoelig.
De cultivar valt met name op vanwege de aanzienlijke hoogte, de (donker) paarsroze bloemen
met donkerrode harten, de lichtgroene bladeren
en de korte bloemen. Ook komt bij 'Rosalinde'
veel etagebloei voor. Ten opzichte van de andere (paars)roze cultivars zijn de bloemen iets donkerder.
Helaas is de cultivar erg gevoelig voor meeldauw en deze wordt met name daarom niet aanbevolen.

** Monarda 'Schneewittchen'
(K. Foerster, Duitsland, 1956) (foto p. 147)
syn. Monarda 'Snow Maiden'
GROEIWIJZE: 0.6- 1.0 hoog en 0.2-0.7 breed, met
redelijke groeikracht; stengels vrij stevig, relatief dun.
BLADEREN: 5-9 cm lang en 2.5-4 cm breed, eirond, gezaagd tot gaafrandig, midgroen en zwak
donkerrood generfd, zwak behaard aan de onderzijde, textuur (vrijwel) glad.
BLOEIWIJZE: 4-6 cm breed; schutbladen onopvallend lichtgroen; niet of nauwelijks etagebloei.
BLOEMEN: ca. 2.5 cm lang, wit (RHS-CC 155C);
kelken (hart) groen; bloeitijd middelvroeg, ca.
half juli - augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: Jicht tot tamelijk meeJdauwgevoelig.
M. 'Schneewittchen' is de enige echte witte cultivar is het sortiment. De twee andere "witte",
'Sioux' en ' Snow Queen' zijn beide wit met
veelal een lichtpaarse tint. Ander kenmerken
zijn de weinig tot niet ingesneden bladranden, de
kleine bloeiwijzen en de groene bloemharten.
Qua stevigheid, meeldauwgevoeligheid en

groeikracht is 'Schneetwittchen' niet één van de
sterksten, maar vanwege de zuiver witte bloemen toch hoog gewaardeerd.

*** Monarda 'Scorpion'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1988)
(foto p. 146)
GROEIWIJZE: 1.0- 1.3 hoog en 0.6- 1.5 breed, met
zeer sterke groeikracht; stengels (vrij) stevig.
BLADEREN: 5-9 cm lang en 2.5-4 cm breed, eirond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
generfd en gerand, zwak behaard aan de onderzijde, textuur vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-7 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood met rode nerf; vrij weinig etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, donkerpaars (RHSCC 77A); kelken (hart) donkerrood; bloeitijd
middelvroeg en lang doorbloeiend, ca. half juli september.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: Jicht meeldauwgevoelig.
Dit is één van de drie toppers van het Monardasortiment. Aantrekkelijk en gekenmerkt door de
mooie donkerpaarse bloemen, het donkerrode
bloemhart en de lange bloei. M. 'Scorpion' is een
duidelijke verbetering van M. 'Blaustrumpf,
waarmee de plant het best kan worden vergeleken. Naast de aantrekkelijke bloei dragen ook de
zeer sterke groeikracht en de relatief goede gezondheid bij aan de zeer positieve beoordeling.
Deze nog vrij jonge cultivar, uit de stal van Piet
Oudolf, is in korte tijd terecht uitgegroeid tot één
van de meest gekweekte Monarda's.
o Monarda 'Sioux'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1992)
GROEIWIJZE: 0.9- 1.1 hoog en 0.3- 1.1 breed, met
sterke groeikracht; stengels (vrij) stevig.
BLADEREN: 5-8 cm lang en 3-4 cm breed, eirond,
gezaagd, midgroen en zwak donkerrood generfd,
zwak behaard aan de onderzijde, textuur bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-6 cm breed; schutbladen opvallend lichtgroen; zeer veel etagebloei.
BLOEMEN: ca. 2.8 cm lang, wit (RHS-CC 155A),
veelal met iets paarse tint; kelken (hart) groen
roodgroen; bloeitijd middelvroeg, ca. half juli augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEIO: tamelijk meeldauwgevoe-

Jig.
M. 'Sioux' kenmerkt zich met name vanwege de
(paars)witte bloemen, de kleine bloeiwijzen en

de opvallend lichtgroene schutbladen. Verder
komt bij deze cultivar zeer veel etagebloet voor.
Qua bloemkleur wordt ' Sioux' overtroffen door
'Schneewittchen' en qua gezondhetd en groetkracht door M. 'Snow Queen' .
M. ' Snow Maiden': M. 'Schneewittchen'

** Monarda 'Snow Queen'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1992)
(foto p. 143)
GROEIWIJZE: 0.8-1.3 hoog en 0.5-0.7 breed, met
(zeer) sterke groeikracht; stengels vrij stevig. .
BLADEREN: 7-11 cm lang en 4-6 cm breed, etrond, gezaagd, (donker)groen en zwak do~er
rood generfd, zwak behaard aan de onderztJde,
textuur vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-7 cm breed; schutbladen onopvallend lichtgroen; vrij vaak etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.0 cm lang, wit tot lichtpaars
(RHS-CC 155A I 76D); kelken (hart) ~ro~n
roodgroen; bloeitijd middelvroeg, ca. half JUh augustus.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig meeldauwgevoe-

zeer vroeg, ca. half juni - juli. .
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig tot ltcht meeldauwgevoelig.
..
Kenmerkend aan M. 'Squaw ' ZtJn de _rode bloemen, de grote bloeiwijzen, het relatief smalle,
lichtgroene blad en het veel voorkomen van etagebloei. Samen met 'Gardenview Scarlet' heeft
M. 'Squaw' de grootste bloemen van alle Monarda-cultivars. De bloemkleur ts, vanwege de
iets lichtere tint, iets afwijkend van de andere
roodbloemige cultivars. Het blad lS relatt~f
maller en duidelijk lichter van kleur m vergehJ~ing met bijvoorbeeld 'Cambridge Scarlet' en

lig.
Deze cultivar behoort samen met M. 'Marshall's
Delight' en M. 'Kardinal' tot de drie minst meeldauwgevoelige. M. 'Snow Queen' wordt mgedeeld bij de witbloemigen, maar de blo~men
hebben vaak een lichtpaarse tint. Ten opztchte
van de andere twee witte cultivars, 'Schneewittchen' en ' Sioux', zijn de bloemen (iets) minder
wit en zijn de bladeren groter en donkerder.
De fletse bloemkleur werd niet door alle leden
van de keuringscommissie goed gewaardeerd,
vandaar twee in plaats van drie sterren voor deze
sterke en gezonde plant.

** Monarda 'Squaw'
(foto p. 144)
GROEIWIJZE: 0.9-1.2 hoog en 0.5-1.6 breed, met
sterke groeikracht; stengels vrij slap tot vrij stevig, relatief dik.
BLADEREN: 6- 11 cm lang en 2.5-4 cm breed (=
relatief smal), eirond-langwerpig, gezaagd,
lichtgroen en zwak donkerrood generfd, kaal tot
zwak behaard aan de onderzijde, textuur bobbelig.
..
BLOEIWIJZE: 6-10 cm breed; schutbladen VriJ opvallend groenrood; zeer veel etagebloei.
BLOEMEN: ca. 4.0 cm lang, rood (RHS-CC 44A);
kelken (hart) groenrood tot roodbruin; bloeitijd

'Adam'.
.
· 'S
' h t
Van de roodbloemige cultivars ts . quaw . e
minst gevoelig voor meeldauw. Dtt ~n combmatie met de rijke bloei en goede groetkracht, zoren hoge waardering met twee sterren.
gen voor e
d
.. 1
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Jen.

** Monarda 'Talud'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo/ 1990)
(foto p. 148)
. 0 8 1 2 hoog en 0.2-1.0 breed, met
GROEIWIJZE. · - ·
..
.
sterke groeikracht; stengels VriJ slap.
REN" 6 9 cm lang en 3-4.5 cm breed, etBLADE
· k d nker
rond gezaagd, (donker)groen en zwa o ..rood' generfd, tamelijk behaard aan de onderziJde textuur (vrijwel) glad; vrij sterk behaar~
BL~EIWIJZE: 5-8 cm breed; schutblad~n VriJ opvallend groenrood; niet of nauwehJkS etaged (RHS CC
bloei.
BLOEMEN: ca. 3.4 cm lang, paarsroo . .. 57 AB); kelken (hart) donkerrood; bloelttJd laat,
ca. eind juli - half september.
.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig tot hcht meeldauwgevoelig.
door de paarsM.. 'Ta1ud' kenmerkt zich vooral
d h
de late

rode bloemen met donkerro e arten,
bloeitijd en de vrij sterke bladbeharmg. In deze
kleurgroep zijn er niet veel vergehJkers, ~lle~
M 'Balance' en M. 'Mahogany' ko_men . m e
b . rt Voor de verschillen met de tets bchtere
.
M 'M h gany' verschtlt
uu ·
M ' Balance' zte aldaar. · a 0
.
. M 'Talud' vanwege de donkerder en tets
:~de; rode bloemen, het minder rode bloemhart en de geringere hoogte.
.
De vrij slappe stengels zijn een klem nadeel.
. M. 'Talud' vanwege de sterke groetV erder ts
.
dh .d
prima rumkracht en vrij goede gezon et een
plant.
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..
Er zijn in Nederland onder de naam 'Feuerschopf planten in omloop die in werkelijkheid
deze M. 'Talud' zijn. Er is vanuit gegaan dat deze
planten niet soortecht zijn en dat de echte
M. 'Feuerschopf er anders uit ziet (waarschijnlijk iets roder). Mocht blijken dat het toch om
dezelfde cultivar gaat, dan is iets oudere M. ' Feuerschopf de correcte naam.
M. 'Tomahawk': M. 'Mohawk'

* Monarda 'Twins'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, 1988)

ca. 3.1 cm lang, lichtroze (RHS-CC
62D); kelken (hart) groenrood; bloeitijd zeer laat
augustus - september.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: licht meeldauwgevoelig.
BLOEMEN:

M. 'Winter's Pink' is een typische plant die van
alle andere cultivars afwijkt vanwege de zeer
late bloei, de lichtroze bloemkleur en het vaak
opvallend ingerolde blad. Vooral door het ingerolde blad maakt de plant een erg "rommelige"
indruk. De gezondheid is vrij goed, maar vanwege de geringe sierwaarde scoort 'Winter's
Pink' onvoldoende voor een positieve waardenng.

syn. Monarda 'Gemini '
0.6-0.9 hoog en 0.3-1 .5 breed, met
(zeer) sterke groeikracht; stengels (zeer) stevig.
BLADEREN: 5-8 cm lang en 3-4.5 cm breed, eirond, gezaagd, midgroen en zwak donkerrood
generfd, zwak behaard aan de onderzijde, textuur vrij bobbelig.
BLOEIWIJZE: 5-7.5 cm breed; schutbladen vrij opvallend groenrood; niet of nauwelijks etagebloei.
BLOEMEN: ca. 3.2 cm lang, paarsroze (RHS-CC
68AB); kelken (hart) groenrood; bloeitijd vroeg,
ca. juli - half augustus .
ZIEKTEGEVOELIGHEID: zeer meeldauwgevoelig.
GROEIWIJZE:

Monarda 'Twins' is een zeer krachtige, bloeirijke en stevige plant, die zich verder kenmerkt
door de geringe hoogte, de paarsroze bloemen
en de vroege bloei. De cultivar komt qua bloemkleur het meest overeen met M . ' Melissa' , maar
deze laatste is veel hoger en iets donkerder van
bloemkleur.
Helaas is de cultivar erg gevoelig voor meeldauw, maar vanwege de zeer krachtige en stevige groei en de lage groeiwijze is er toch een
waardering met één ster.

M. ' Waterbearer': M. 'Aquarius'

o Monarda 'Winter's Pink'
(Kwekerij de Morgen, Obdam, ca. 1990)
GROEIWIJZE : 0.8-1.2 hoog en 0.4-0.8 breed, met
redelijke groeikracht; stengels stevig.
BLADEREN: 4-7 cm lang en 2.5-4 cm breed, eirond, gezaagd, opvallend ingerold, midgroen en
zwak donkerrood generfd en gerand, zwak behaard aan de onderzijde, textuur (vrijwel) glad.
BLOEIWIJZE: 6-8 cm breed; schutbladen opvallend lichtgroen met rode nerf; niet of nauwelijks
etage bloei.
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Niet beoordeelde soorten en
cultivars
Monarda 'Blaukranz'
Hoogte 0.60-1.15 m. Bloemkleur paarsrood, de
bloeiwijzen ca. 6 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago
vrij goed bestand tegen meeldauw. De plant
werd in dat onderzoek hoog gewaardeerd. De
plant wordt in de Verenigde Staten wel onder de
handelsnaam Blue Wreath aangeboden.
Monarda 'Bowman'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, ca. 1990)
(syn. M. 'Sagittarius')
M. 'Bowman' heeft (licht) paarse bloemen, vergelijkbaar met 'Elsie's Lavender', maar iets
donkerder. De groeikracht is vrij zwak en de
bloei onregelmatig. Hoogte ca. 1.20 m. Deze
cultivar wordt thans niet of nauwelijks meer gekweekt. Ook Piet Oudolf heeft deze cultivar
laten vallen.
Monarda 'Capricorn'
(Kwekerij P. Oudolf, Hummelo, ca. 1990)
Bloemen paarsrood. Deze cultivar wordt thans
niet of nauwelijks meer gekweekt. Ook Piet Oudolf heeft deze cultivar laten vallen.
Monarda 'Claire Grace'
(syn. M. jistulosa 'Claire Grace')
Hoogte 0.95-1.25 m. Bloemkleur paars, de
bloeiwijzen ca. 5 cm in diameter; bloeitijd laat.
In onderzoek botanische tuin Chicago slecht bestand tegen meeldauw. De plant werd in dat onderzoek laag gewaardeerd.

Monarda 'Colrain Red'
Hoogte 0.85-1.35 m. Bloemkleur diep paarsrood, de bloeiwijzen ca. 6.5 cm in diameter;
bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische
tuin Chicago goed bestand tegen meeldauw. De
plant werd in dat onderzoek hoog gewaardeerd.
Monarda 'Dark Ponticum'
Bloemen paars.
Monarda didyma L.
Hoogte 0.50-0.90 m, met scherp vierkantige
stengels. Bladeren 6-14 cm lang, eirond tot lancetvormig, vaak ruw behaard, duidelijk getand.
Bloeiwijzen enkelvoudig, soms met een extra
kleiner scherm (etagebloei); schutbladen gewoonlijk sterk roodachtig gekleurd. Kelk kaal of
zeer licht behaard in de keel. Bloemen rood, zelden wit, (vrijwel) . Bloeitijd vrij vroeg, juni-augustus. De soort komt van nature voor in vochtige bossen, langs rivieren en onder kreupelhout,
in Noord-Amerika, van Ontario tot Michigan en
Georgia ..
Monarda didyma 'Alba'
Hoogte 0.85-1.15 m. Bloemkleur wit, de bloeiwijzen ca. 4 cm in diameter; bloeitijd laat. In onderzoek botanische tuin Chicago vrij slecht bestand tegen meeldauw. De plant werd in dat
onderzoek redelijk gewaardeerd.
Monarda 'Duddiscombe'
(Engeland, ?)
Groeiwijze zeer hoog, tot 1.5 m. Bloeitijd middelvroeg.
Monarda 'Donnerwolke'
(Marx, Duitsland, 1973)
Hoogte 0.80-1.00 m. Bloemkleur diep donker
paarsrood, de bloeiwijzen ca. 5.5 cm in diameter;
bloeitijd vrij laat. In onderzoek botanische tuin
Chicago slecht bestand tegen meeldauw. De plant
werd in dat onderzoek redelijk gewaardeerd. De
plant wordt in de Verenigde Staten wel onder de
handelsnaam Thundercloud aangeboden.
Monarda 'Falls of Rill's Creek'
Hoogte 0.60-1.15 m. Bloemkleur rood, de bloeiwijzen zeer groot, ca. 9.5 cm in diameter; bloeitijd vroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago
redelijk bestand tegen meeldauw. De plant werd
in dat onderzoek hoog gewaardeerd.

M. clinopodia: M. fistulosa var. dinopodia

Monarda 'Feuerschopf'
(P. Zur Linden, Duitsland, 1985)

Er zijn in Nederland en Engeland onder de naam
'Feuerschopf planten in omloop die in werkelijkheid M. 'Talud' zijn. M. 'Feuerschopf' is
waarschijnlijk iets roder dan ' Talud' . Wellicht
dat deze cultivar in het onderzoek van de botanische tuin Chicago soortecht aanwezig was. De
plant was daar redelijk gezond en kreeg een redelijke totaalwaardering. Ook in de Engelse
praefopplant (RHS) stond M. 'Talud' als M.
'Feuerschopf.

Monarda fistulosa L.
Hoogte 0.70-1.20 m; stengels stomp vierkantig.
Bladeren 4-10 cm lang, eirond tot lancetvormig,
meestal meer of minder getand, soms gaafrandig. Bloeiwijzen enkelvoudig en eindstandig,
met relatief weinig bloemen; schutbladen vaak
iets roodachtig getint. Kelk dicht behaard in de
keel. Bloemen paars tot lichtroze, zelden wit.
Binnen deze polymorfe soort worden onderscheiden var. dinopodia (syn. M. clinopodia) en
subsp. menthifolia (syn, M. menthifolia)
Deze soort groeit van nature onder droog kreupelhout aan bosranden, langs droge hellingen of
op de prairie, in Noord-Amerika, van Ontario tot
Florida en Louisiana.
M.jistulosa 'Claire Grace ': M. 'Ciaire Grace'

Monarda 'Granite Pink'
Hoogte 0.55-1.15 m. Bloemkleur paarsroze, de
bloeiwijzen ca. 5.5 cm in diameter; bloeitijd
middelvroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago slecht bestand tegen meeldauw. De plant
werd in dat onderzoek vrij laag gewaardeerd.
Monarda 'Loddon Crown'
Hoogte 80-85 cm. Bloemen paarsrood, grote
bloeiwijzen, middelvroeg bloeiend.
Monarda 'Meereswogen'
(Marx, Duitsland, 1980)
Groeiwijze compact, 0.75-0.90 cm hoog. Bloemen paars, middelvroeg bloeiend.
M. menthifolia: M. fistulosa subsp. menthifolia

Monarda 'Morgenröte'
(Marx, Duitsland, 197 5)
Hoogte ca. 0.8 m. Bloemen rozerood, vroeg
bloeiend.
Monarda 'Ohio Glow'
Hoogte 0.75-1.20 m. Bloemkleur sterk paarsrood de bloeiwijzen ca. 6 cm in diameter; bloetDendraflora nr 36 /999
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tijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin
Chicago (vrij) goed bestand tegen meeldauw. De
plant werd in dat onderzoek hoog gewaardeerd.

Monarda 'Pale Ponticum'
Bloemen bleekpaars.
Monarda 'Panorama'
Hoogte ca. I. I 0 m. Bloemkleur gemengd; bloeitijd vrij Iaat. In onderzoek botanische tuin Chicago slecht bestand tegen meeldauw. Het is een
zaairas, welke als snijbloem wordt gebruikt. Een
plant uit dat zaadmengsel werd in dat onderzoek
laag gewaardeerd.
Monarda 'Panorama Red Shades' (Benary)
Hoogte ca. 75 cm. Bloemen rood. Dit is een
zaairas, voor gebruik als snijbloem.
Monarda 'Petite Delight'
(Morden Research Centre, Canada, I 998)
Hoogte 0.3-0.4 m (dwerg). Bladeren donkergroen, 4-7 cm lang. Bloemkleur (licht)paars, de
bloeiwijzen 5-6.5 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago
redelijk bestand tegen meeldauw. De plant werd
in dat onderzoek hoog gewaardeerd. Dit is de
laagste Monarda in het huidige sortiment. Eén
van de kruisingsouders is M. ;Marshall's Delight' , de andere een onbenaamde kloon, met als
voorouders oa. M fistulosa, en M 'Souris'.
Monarda 'Pink Tourmaline'
De onder deze naam ingezonden planten bleken
in werkelijkheid M 'Melissa' te zijn. De echte
M 'Pink Tourmaline' is waarschijnlijk rozerood
en niet paarsroze zoals 'Melissa '.
Monarda 'Präriebrand'
(Kayser & Siebert, Duitsland, 1956)
(syn. M . 'Prairie Fire')
Hoogte 0.95-1.30 m. Bloemkleur paarsrood, de
bloeiwijzen ca. 7 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago
zeer slecht bestand tegen meeldauw. De plant
werd in dat onderzoek laag gewaardeerd.
M 'Prairie Fire ': M. 'Präriebrand'

Monarda punctata L
Zeer variabie soort; eenjarig, tweejarig of vasteplant. Hoogte 0.3-1.2 m. Bladeren 2-10 cm lang,
langwerpig tot lancetvormig, getand tot vrijwel
gaafrandig. Bloemen geelachtig tot roze, vaak
met paarse stippen.

Deze soort heeft veel ondersoorten varieteiten:
subsp. punctata (tweejarig tot overjarig), subsp .
arkansana (overjarig), subsp. intermedia (overjarig), subsp. occidentalis, (eenjarig), stanfieldii
(overjarig) en subsp. villicaulis (overjarig).
Deze soort komt van nature voor aan de oostzijde van de Verenigde Staten.

M punctata 'Violacea': M. 'Violacea'

Monarda 'Purple Mildew Resistant'
Hoogte 0.8-0.95 m. Bloemkleur paars, de bloeiwijzen 5-8.5 cm in diameter; bloeitijd vroeg. In
onderzoek botanische tuin Chicago zeer goed
bestand tegen meeldauw (als beste!). De plant
werd in dat onderzoek redelijk gewaardeerd. De
cultivar is namelijk wel erg gevoelig voor roest.
Monarda 'Purpurkrone'
Hoogte 0.90-1.30 m. Bloemkleur paars, de
bloeiwijzen 5-6 cm in diameter; bloeitijd vrij
laat. In onderzoek botanische tuin Chicago
slecht bestand tegen meeldauw. De plant werd in
dat onderzoek laag gewaardeerd.
Monarda 'Raspberry Wine'
Hoogte 1.0-1.25 m. Bloemkleur sterk paarsrood,
de bloeiwijzen klein, ca. 5 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin
Chicago goed bestand tegen meeldauw. De plant
werd in dat onderzoek zeer hoog gewaardeerd!
Monarda 'Rose Queen'
Hoogte ca. 0.95 m. Bloemkleur paarsrood, de
bloeiwijzen ca. 6 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago
goed bestand tegen meeldauw. De plant werd in
dat onderzoek hoog gewaardeerd.

Monarda 'Stone's Throw Pink'
H 00 gte 0.8-1. 3 m. Bloemkleur paarsroze, de
1 ... dI t
. ··
5- 6 ·5 cm in diameter·
bloetWtJzen
.
'. b oeitiJ aa.. ·
In onderzoek botanische tum Chtcago redeliJk
bestand tegen meeldauw. De plant werd m dat
onderzoek redelijk gewaardeerd.
Monarda 'Sunset'
Hoogte 0.95-1.15 m. Bloemkleur paars, ..de
bloeiwijzen 5-8.5 cm in diam~ter; .bloetttJd
vroeg. In onderzoek botanische tum Chtcago redelijk bestand tegen meeldauw. De plant werd m
dat onderzoek redelijk gewaardeerd.
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Monarda 'Souris'
Hoogte 0.6- I .0 m. Bloemkleur roodpaars, de
bloeiwijzen ca. 6 cm in diameter; bloeitijd
vroeg. In onderzoek botanische tuin Chicago redelijk bestand tegen meeldauw. De plant werd in
dat onderzoek redelijk gewaardeerd.

+ + = zeer goed

Monarda 'Violacea'
(F. Gerbeaux, Nancy, Frankrijk, voor 1935)

0

M 'Sagittarius': M. 'Bowman'

Monarda 'Violet Queen'
.
Hoogte 1.0-1 .2 m. Bloemkleur p~~rs, de bloetwijzen ca. 5 cm in diameter; bloetttJd laat. In onderzoek botanische tum Chtcago goed bestand
tegen meeldauw. De plant werd in dat onderzoek
hoog gewaardeerd.
Verklaringen van de tekens:

Monarda 'Vintage Wine'
(Engeland?)
.
Bloemen paarsrood, rmm
middel vroeg.

**
Monarda 'Rosy Purple'
Hoogte 0.95-1.50 m. Bloemkleur diep paarsrood, de bloeiwijzen 6-8 .5 cm in diameter; bloeitijd middelvroeg, lang doorbloeiend. In onderzoek botanische tuin Chicago goed bestand
tegen meeldauw. De plant werd in dat onderzoek
zeer hoog gewaardeerd!

syn. Monarda punctata 'Violacea'
Bloemen paars, ruim 1 m hoog. In Nederland
worden planten onder deze naam aangeboden
die identiek zijn met M. 'Blaustrumpf' (zte aldaar).
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Boomteelt-

Summary
A trail of Monarda has been in progress at The
Research Station for Nursery Stock in Boskoop,
in cooperation with the trial cammiltee of the
KVBC and the Dutch Perennial Plant Society.
The trial was focussed on sensitivity to mildew.
Mildew on Monarda is a major problem in practice. More than 30 cultivars have been tested,
described and evaluated.
The most important results are:
• There are clear differences in sensitivity to
mildew between the cultivars: 'Marshall 's Delight' (picture p . 150), 'Km-dinal' (picture p.
149) and 'Snow Queen' (picture p. 143) were
the healthiest.
• To cut back the young shoots in late spring
causes less mildew. Unfortunately the flowering is dramatically curtailed, so as a methad
it is nat suitable.
• There are differences in stability of the sterns
between the cultivars: 'Cherokee' (picture p .
149), 'Croftway Pink ', 'Elsie's Lavender '
(picture p. 147) and 'Twins ' were the most
stable.
• There were differences in vigour between the
cultivars. Same cultivars died back more than
others or didn 't grow wel!. Most vigorous
were: 'Gardenview Scarlet' (picture p . 145),
'Beauty of Cabham' (picture p . 145), 'Cherokee ', 'Croftway Pink', 'Elsie's Lavender ',
'Marshall 's Delight', 'Melissa ', 'Mohawk'
(picture p. 149) and 'Scorpion ' (picture p .
146).
• There has made a classification of the cultivars in colour-groups: red, purple-red, p urple,
light-purple,
(purple)pink,
light(purple)pink and (a /most) white. See
"Indeling in kleurgroepen ".
• The evaluation for use in the garden gave
three best plants: 'Marshall 's Delight ', 'Scorpion ' and 'Els ie 's Lavender '.
• There was also an evaluation for using Monarda as a cut-jlower. The results are presented in the table at the end of the article.

Zusammenfassun,g
A ,uif dem Gelände der 'Boomteeltpraktijkonderb . . d
k ' in Boskoop ist in Zusammenar ezt mzt em
zoe
d ""
.
Versuchskommitee der KVBC und er r ere ntging van vasteplantenkwekers" eine Sich:ung
van Monarda durchgeführt worden. In dzeser
Sichtung ging es var allem um die Beurtezlung
der Mehltauanfälligkeit der Pjlanzen. Mehltau
stellt eines der Hauptprobleme bei der Kultur
van Monarda dar. Mehr als 30 Sarten sind untersucht, beschrieben und bewertet worden.
Die wichtigsten Resultate:
.
.
• Es bestehen deutliche Unterschzede zn der
Mehltauanfälligkeit zwischen den Sorten:
'Marshall's Delight' (Abbildung S. 150),
'Kardinal' (Abbildung S. 149) und 'Snow
Queen ' (A bbildung S. 143) zeigten dze
geringste Anfälligkeit.
.
.
..
Ein Rückschnitt der neuen Trzebe zm spaten
Frühjahr verringerte den Befall mit Mehltau.
Leider wird die Blütenanzahl dadurch deutlich verringert, so dajJ dies als Methode nicht
zu empfehlen ist.
• Zwischen den Sarten bestehen Unterschiede
in der Bruchfestigkeit der Zweige: '~h:roke~,
(Abbildung
149 ), 'Croftway Pink , Elszes
Lavender' (Abbildung S. 147) und 'Twins'
steilten sich als die stabilsten Sarten heraus.
• Es zeigten sich Unterschiede Z:-_'ischen . den
Sarten bezüglich der Wuchsstarke. Eznzge
Sarten gingen häufiger ein oder entwiekelten
sich nicht so gut wie andere.
Weiterhin wurde eine Unterteilung der Sarten
in Farbgruppen erstellt: rot, lila-rot, lila, ~el
lila, pink, rosa und (annähernd!, weijJ. Szehe
auch "i ndeling in kleurgroepen ·
• Bei der Bewertung bezüglich der Verwendbarkeil als Zierpjlanze stel/ten sich als geeignetste Sarten heraus: 'Mars hall 's De light',
'Scorpion , (A bbildung S. 146) und 'Els ie 's

/

s.

Lavender'.
• Weiterhin wurde eine Bewertung van Monarda als Schnittpjlanze durchgeführt. Die Ergebnisse sind der Tabelle am Ende des Artzkels zu entnehmen.
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