Steeds meer kleur
in siergrassen
De laatste week van september vond bij CNB de jaarlijkse
Siergrassenweek plaats. Inzenders lieten de volle breedte
van het sortiment zien, met enkele opvallende noviteiten.
Duidelijk is dat kleur een steeds belangrijker aspect wordt.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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1. Waar Pennisetum meestal roodbruin is,
heeft P. orientale ‘Karley Rose’ duidelijk een
roze kleur. Goed bruikbaar voor de hoge border en het gemengde boeket. Inzender was
A.P.J. Meiland.
2. Miscanthus sinensis is een zeer variabele
soort in hoogte en kleur. A.P.J. Meiland zette
op deze show een fraaie diversiteit neer die
vooral wordt gebruikt voor de snijteelt. Een
ervan was de bekende selectie ‘Malepartus’.
3. Cortaderia selloana of pampasgras is vooral bekend vanwege de zeer forse lengte van
de stelen waarop pluimen staan. De combinatie Kwekerij Eikholt en Stauden Peters liet
met de cultivar ‘Junior’ zien dat er ook een
compacte versie beschikbaar is.
4. Zeer bruikbaar voor de lage border op
een zonnige, droge plaats is Festuca glauca
‘Azurit’, die ook op pot goed toont vanwege
de bijzonder blauwgroene kleur. Deze werd
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geshowd door de combinatie Kwekerij Eikholt
en Stauden Peters.
5. Niet echt een gras, maar wel vaak meegenomen in dit segment, is Ophiopogon planiscapus ‘Niger’, geshowd door André Weijers.
Juist in het najaar, als alle kleur uit de tuin
wegvalt, is deze bijna zwart ogende vaste
plant nog een aantrekkelijk element.
6. Veredelaar Hans Mesker zette enkele nieuwe aanwinsten neer, die al op pot in het tuincentrum mooi kleuren, waaronder deze nieuwe selectie van Miscanthus sinensis. De kleur
rood komt al vroeg in het seizoen in het blad.
7. Een minder bekend gras is Schizachyrium
scoparium, ofwel klein prairiegras. Binnen
dit soort is veel kleur te vinden. De nieuwe
selectie ‘Chameleon’ doet haar naam eer aan.
Tijdens de groei verandert deze selectie telkens van kleur. Inzender was de combinatie
Kwekerij Eikholt en Stauden Peters.
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