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Het geslacht Baptisia behoort tot de Fabaceae, de vlinderbloemfamilie. Cytisus, Laburnum en Cercis zijn bekende
houtige gewassen die eveneens tot de familie behoren.
Bij de vaste planten zijn dat onder andere Lathyrus, Lupinus en Trifolium. De geslachtsnaam is afkomstig van het
Griekse ‘baptizein’, wat indompelen, verven betekent. Het
verwijst naar de blauwe verfstof van B. tinctoria. Ook de
Nederlandse naam valse indigo verwijst naar dat blauw.
De blauwe verf uit B. tinctoria, maar ook uit B. australis,
wordt gebruikt als een substituut voor indigo, hoewel de
kleurintensiteit zwakker is. Van de circa 35 Baptisia-soorten, die allemaal van nature in Noord-Amerika te vinden
zijn, zijn er een kleine tien geschikt voor het Hollandse
klimaat.
Voor Annemieke Langendoen van ontwerp- en adviesbureau Hollands Groen in Amsterdam is B. australis een van
haar favoriete vaste planten. Het is de voor Nederland
bekendste soort met indigoblauwe bloemen. “Ik vind
sowieso vlinderbloemigen vaak mooi. Ze bloeien indrukwekkend en trekken veel bijen en andere insecten aan.
Een eigenschap waar we tegenwoordig meer belang aan
hechten.”

GROTE POLLEN
De soort vormt in Noord-Amerika grote pollen met rechtopstaande stengels tot soms wel twee meter hoogte. In
Nederland is de hoogte meestal zo rond één meter. In de
regel maakt de plant stevige stengels die goed overeind
blijven. “Maar op een door ons aangelegde daktuin viel
dat dit jaar toch wat tegen. De planten die daar al enkele jaren staan, oogden wat rommelig met kronkelende
stengels, slapper dan gewoonlijk. Geen idee waarom, misschien vanwege de extreme droogte gecombineerd met
stortbuien.”
Aan die stengels verschijnen drietallige blauwgroene bladeren die goed combineren met de donkerblauwe bloemen. De bloeiwijze in juni lijkt met de rechte eindstandige trossen op die van de lupine. Na de bloei verschijnen
dikke peulen. “Niet iedereen vindt dat mooi, maar voor
mij is het een meerwaarde voor later in het seizoen. Extra
is dat ook het blad tot laat in het seizoen mooi blijft, het
is een gezonde plant.”

LANGZAME START
Nadeel van B. australis vindt Langendoen de langzame
start. “Er is een paar jaar geduld nodig voordat de plant
zich goed heeft ontwikkeld. Daarom probeer ik vaak grote potmaten te kopen, maar het aanbod is bescheiden.
Overigens moet je ook bij grotere potmaten nog wel even
geduld hebben.” Ander nadeel vindt ze de relatief hoge
aanschafprijs. “Bij B. australis gaat dat nog wel. De gekleurde cultivars en hybriden zijn vaak duurder.” Bij die
gekleurde Baptisia is er de laatste jaren behoorlijk wat
ontwikkeling. Kweker Hans Kramer is er intensief mee
bezig. In zijn catalogus is te lezen dat het om zaailingen
gaat van kruisingen
waarvan ‘Chocolate Chip’, B. sphaer6 december 2018
ocarpa en B. australis de ouderplanten zijn. Hij benadrukt
bij al die zaailingen met name de kleurdiversiteit.
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Soort: Baptisia australis
Nederlandse naam: Valse indigo
Groeivorm: opgaande pollen
Bloem: in opstaande trossen
Extra: decoratief blad
Toekomst: talrijke nieuwe kruisingsvormen
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