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‘Prachtige bloem’
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De familie van de gentiaanachtigen telt circa tachtig
geslachten, waarvan Gentiana met circa vierhonderd
soorten veruit het grootste is. En het bekendst, vanwege
de diepblauwe bloemkleur van sommige soorten. Blauw
speelt bij bloemen immers een bijzondere rol; blauwe
bloeiers, zoals Delphinium, Meconopsis en Myosotis,
spreken tot de verbeelding. En waarom wordt er al zo
lang gezocht naar een blauwe roos?
Gentiana hoort ook in dat rijtje bijzondere blauwbloeiers thuis. Niet voor niets verwijst de kleur gentiaanblauw naar deze bijzondere vaste plant. Vanwege die
magie rondom blauw publiceerden Rob Leopold en
Rieteke Verel enkele decennia geleden het boek Blauwe
Bloemen. Hierin laten diverse groenauteurs hun licht
schijnen op de blauwe bloem. Wiert Nieuman noemt
Gentiana in dit boek de ambassadeur van blauwbloeiende planten, omdat deze vooral bekend is om de vaak
diepblauwe kleur.
Ook Boy Jochems is fan van Gentiana. Samen met
partner Patricia Mouton heeft hij een kwekerij in het
Zuid-Franse Lauzerte, net boven Toulouse; La Vida Verda. Zijn favoriete soort is G. sino-ornata. De soortnaam
verwijst naar zijn vindplaats – het nieuw-Latijn voor
China is sina – én naar de soort waarmee hij in beginsel
werd verward, G. ornata. “Als plant stelt hij niet zo veel
voor, de bloem daarentegen maakt alles goed.” De circa
5 cm langgerekte bloemen zijn helderblauw van kleur
met aan de buitenzijde subtiele donkerblauwe en groengele strepen. “Hét pluspunt.”

ONDERBEPLANTING
G. sino-ornata is een zodevormende plant die van nature
in West-China en Tibet voorkomt. Daar groeit hij in de
hooggebergtes waar hij tot -15°C verdraagt. “Hij verlangt
een goed vochtdoorlatende bodem, liefst rotsachtig en
in de zon of halfschaduw. Hier in Zuid-Frankrijk heeft
de plant het daarom goed naar zijn zin. Periodes van
droogte worden zeer goed verdragen.” Met een hoogte
tot 15 cm beveelt Jochems deze gentiaan aan als onderbeplanting bij transparante heesters of bomen. “Het
mooist in kleine groepen.” Daarnaast vindt hij de soort
goed bruikbaar in een rotstuin. “Ondanks dat hij licht
woekert, zal hij zeker niet gaan overheersen.”
Het blad van G. sino-ornata staat aan rechtopstaande,
onbehaarde, korte stengels en altijd in een rozet. Het
is 4 tot 6 mm lang, 2 tot 5 mm breed. De bovenste bladeren staan rond de bloem. De alleenstaande bloemen
verschijnen aan het einde van de stengel. Bij de soort
zijn deze blauw, bij cultivars komen variaties voor in
blauwtinten en wit. Ook blauwwit gestreept is mogelijk.
“Groot voordeel is de bloei vanaf mei tot ver in oktober.
Een goede aanvulling op ons brede sortiment vaste planten en perfect voor P9-pot.”

Soort: Gentiana sino-ornata
18 januari 2018
Familie: Gentianaceae
Groeivorm: kruipend
18 relatief
januari 2018
Bloem: blauw,
groot
Blad: smal, donkergroen
Extra: tot in herfst bloeiend
18 januari 2018
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