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Verbena bonariensis behoort tot de Verbenaceae, de ijzerhardfamilie. Een groot deel bestaat uit warmteminners die
voornamelijk in de (sub)tropen voorkomen. Lantana is een
bekend voorbeeld. Een mediterrane vertegenwoordiger is
Aloysia triphylla, bekender onder zijn oude naam Lippia
citriodora. Bij de vaste planten is Verbena een bekende
vertegenwoordiger: het geslacht telt circa 250 soorten. In
Nederland en België komt van nature alleen V. officinalis
(ijzerhard) voor. Bij de tuinplanten is V. bonariensis (stijf
ijzerhard) de bekendste, minder bekend is V. hastata. Bij de
groep eenjarigen zijn nog tal van opvallende rijkbloeiende
soorten te vinden.
Voor Rob Mocking van hoveniersbedrijf Mocking – participant van Dutch Quality Gardens – is V. bonariensis een
geliefde tuinplant die hij veel in beplantingsplannen verwerkt. “Vanwege de lange en rijke bloei.”
Bij zijn beplantingsschema’s past hij de plant altijd secuur
in. Aan die schema’s besteedt hij altijd veel aandacht. Klanten stuurt hij vaak naar De Tuinen van Appeltern om daar
met het sortiment kennis te laten maken. De soort, vroeger
V. patagonica geheten, komt van nature voor in Zuid-Amerika; Zuid-Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. De
soortnaam bonariensis betekent ‘van Bonaria’, de latinisering van Buenos Aires. In Zuid-Amerika groeit de plant
in vochtige velden en op braakliggende terreinen waar hij
zichzelf makkelijk uitzaait. “Slechts bij weinig planten
wordt dat uitzaaien gewaardeerd, maar bij deze Verbena
is dat eigenlijk nooit een probleem. De plant is te mooi.”

PLANT DOET HET GOED IN GEMENGDE BORDERS
Mocking gebruikt V. bonariensis graag als ‘strooigoed’
overal tussendoor. Vooral in natuurlijke tuinen is dat prima te doen, “in gemengde borders komt de plant altijd
goed tot zijn recht”, maar ook in bijvoorbeeld een strakke
siergrassenborder mag deze Verbena zich frivool mengen.
Dat de bloemen graag door vlinders worden bezocht, is
een extra. “En is V. bonariensis eenmaal aangegroeid, dan
laat ik hem vrij uitzaaien.”
Bij dat uitzaaien is het handig dat de plant niet al te veel
ruimte in beslag neemt. De ruw behaarde bladeren blijven laag bij de grond en de bloemen verschijnen aan vrijwel kale vierkante eveneens behaarde stengels van rond
de meter hoog, soms hoger. “Een luchtige habitus die
niks en niemand in de weg zit.” De lila-paarse bloemen
staan steeds boven aan de stengels, ze torenen overal bovenuit. De onderlinge kleine bloemen staan gegroepeerd
in kleine schermen, plus de bloemstengels vertakken zich
zodat die schermen zich overal bevinden.
V. bonariensis is kort levend en niet echt winterhard.
“Soms heb je pech en vriest alles kapot, maar gegarandeerd dat er na die winter weer hier en daar zaailingen
tevoorschijn komen. Voor grote problemen zorgt dat volgens hem nooit. “Zaailingen zijn makkelijk weg te plukken.” Mocking koopt V. bonariensis altijd in potmaat P9.
“Een grotere maat is niet nodig.”
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