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Persicaria is een vaste plant die de laatste jaren sterk in
populariteit is gestegen. Meest gekweekt is P. amplexicaule. Kweker Jos van der Palen van Bamboekwekerij Kimmei
###Plat
in Valkenswaard is fan van P. virginiana, in het bijzonder
de cultivar ‘Lance Corporal’.
P. amplexicaule groeit van nature van Afghanistan tot
in Zuidwest-China onder kreupelhout en in bergweiden
langs water. Met de bloemaren haalt de soort circa een
meter hoogte. De populariteit van deze soort kwam in de
lift toen Piet Oudolf vaste planten met een natuurlijke
uitstraling begon te promoten, vaak en veel gecombineerd
met siergrassen. In gemengde beplantingen gebruikt hij
deze relatief laatbloeiende soort graag als ‘bossige gatenvuller’.
In zijn boek ‘Ontwerpen met planten’ prijst hij die late
en vooral lange bloei. Tijdens het verval gedurende de
herfstmaanden blijft P. amplexicaule tussen de bruin wordende buurplanten ‘bloeien tot het te vaak en te hard
gaat vriezen, waarna de plant instort’. Van de soort zijn
in de Naamlijst van Vaste Planten inmiddels 33 cultivars
opgenomen.

VAN LATE LENTE TOT LATE HERFST
P. virginiana groeit van nature in Noord-Amerika. Bij de
showtuin van Jos van der Palen staat meteen bij de entree
de indrukwekkende bamboe Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’. Groots met zijn circa 10 meter hoogte én de heldergele stengels met een doorsnede van rond de 10 cm.
Aan de voet van deze bamboe staat P. virginiana ‘Lance
Corporal’. “Ooit bij een verzamelaar gevonden, in de handel komt hij niet veel voor.” ‘Lance Corporal’ heeft lichtgroene bladeren waarop zich een donkere vlek bevindt.
“Die sierwaarde is er van de late lente tot de late herfst.”
De bloei is wat minder opvallend, de ragfijne bloemaren
hebben een donkerrode kleur maar zijn zo fijn dat ze
slechts bescheiden opvallen. In volle bloei combineren
die bloemstengels echter wel heel goed met de donkere
vlekken op het blad. “Daarnaast gaat het ook om de subtiele habitus, de plant blijft compact en is niet dominant
aanwezig. Mooi om solitair aan te planten, maar zeker
ook mooi in groepen. Extra is dat de planten, die zo’n 7080 cm hoog worden, niet omvallen.”
In de tuin van Van der Palen zaait de cultivar zich licht
uit. Meestal laat hij de zaailingen opkomen omdat hij de
plant overal toepasbaar vindt. Hij vermeerdert de planten zelf via zaad, maar inmiddels ook via stek. “Ik ben
gaan stekken omdat alles simpelweg was uitverkocht.
Veel klanten hier vinden het een mooie plant om erbij
te hebben, mede door de rijke bloei tot aan het einde van
het tuinseizoen.” In zijn eigen tuin hebben de planten
het de afgelopen droge en warme zomer goed gedaan. Ze
groeien er op humusrijke grond die tijdens droge periodes
geregeld water krijgt.

Cultivar: Persicaria virginiana ‘Lance
Corporal’
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Polygonaceae
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Bloem:fijne,
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