DE BELGISCHE VASTEPLANTENVERENIGING STELT VOOR...
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TRACHYSTEMON BORAGINACEAE

dekt het de bodem volledig en geeft het
onkruid heel snel, al twee maanden na
aanplanting, geen kans.
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Trachystemon dankt zijn naam aan de meeldraden (in het Grieks stema) die nogal
ruw zijn (trachys). Van Trachystemon bestaan er slechts twee soorten waarvan er
één wordt geteeld: Trachystemon orientalis.
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Trachystemon orientalis komt van nature voor in grote delen van Oost-Europa
(Oost-Bulgarije, Noord-Turkije, Westelijke
Kaukasus) en Azië. De natuurlijke habitats zijn vochtige bossen, natte velden en
schaduwrijke rivieroevers.
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Het is dan ook een plant die het liefst in de
halfschaduw of schaduw staat en de voorkeur geeft aan een frisse bodem. Trachystemon gedijt goed op zonnige plekken
als de bodem niet te droog is en ook droge
schaduw verdraagt hij zonder probleem.
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De Trachystemon is bodembedekkend,
dit samen met het feit dat hij eigenlijk op
vele plekken kan groeien en oersterk is en
goed te gebruiken is als monobeplanting.

Trachystemon orientalis ingeplant op de
oeverrand. (foto maart 2017)
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De zones waar vroeger tegen onkruid
moest gespoten worden, hebben nu een
sterke bodembedekker die daarenboven
al erg vroeg nectar kan verschaffen aan
de eerste hommels.
Trachystemon is niet bladhoudend in de
winter, het nieuwe blad komt iets later
dan de bloem naar boven.
De plant behoort tot de familie van de
ruwbladigen en dit is meteen voelbaar
wanneer je het blad, stengel of de bloemknoppen aanraakt. Zij hebben alle een
ruwe beharing. Bij kneuzing van het blad
komt een frisse geur vrij die zoals bij Borago officinalis wat aan komkommer doet
denken.
Het frisgroene blad is ei- tot hartvormig,
staat op bladstelen van ongeveer 30 cm
en kan 25 cm groot worden. Hierdoor be-

De 40 tot 50 cm hoge bloemen die in
maart-april naar boven komen groeien in
een schicht, zoals bij alle ruwbladigen. Bij
deze bloeiwijze staan de zijassen om de
beurt links – rechts op de vorige as, dit op
1 lijn. Hierdoor staan alle bloemen op de
steel meestal naar 1 kant gericht.
Verzorging
Trachystemon is echt het toonbeeld van
een plant die weinig tot geen onderhoud
vraagt. Het oude blad kan je na de winter
best laten liggen, dit vormt zo de mulchlaag waar de jonge bloemen als punten
uit naar boven komen. Het is ook dankzij
de goede bescherming van dit afgestorven blad in de winter, dat de plant hier
goed winterhard is. Om deze reden kan je
Trachystemon best aanplanten in de lente of het vroege najaar, zo kan hij nog een
zwaar bladerdek vormen.
Tegen midden april is het bladerdek volledig toegegroeid. Tot dan kan je eventueel
eens tussen de planten lopen om enkele
sporadische onkruiden te wieden.
De plant verspreidt zich via wortelstokken
(rhizoom) en kan makkelijk gescheurd
worden.l

< Tekst en foto’s: Nik Spruyt
De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een
aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er allen een uitgebreid assortiment op na
houden. Samen streven ze een eerlijke samenwerking na en bundelen veel kennis over vaste planten
en het juiste gebruik ervan. Tevens ijveren ze voor
de doelstellingen en normen opgesteld door I.S.U.
(Internationale Stauden Union).
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