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Delphinium behoort tot de Ranunculaceae, de familie
van de ranonkelachtigen. Bekende familieleden zijn
Anemone, Aquilegia en Trollius. Het geslacht telt ruim
250 soorten die allemaal opvallen met hun indrukwekkende bloei. Van nature groeien ze op het hele noordelijke halfrond, in de gematigde en subtropische landstreken. Een klein aantal is te vinden in de tropische
berggebieden van Afrika. Er zijn zowel een- en tweejarigen als vaste planten bekend. Sommige eenjarigen
zijn inmiddels ingedeeld bij het geslacht Consolida. De
wetenschappelijke naam Delphinium is afgeleid van het
Griekse ‘delphinion’, wat ‘dolfijn’ betekent en te maken
heeft met de vorm van de bloemen.
Kenmerkend voor alle Delphinium is het diep ingesneden, handvormige blad en de bloei in vertakte of onvertakte aren. Kweker Peter Houben van Amara Florea
is fan. “Mijn passie is aangewakkerd door mijn vader,
die een snijbloemenkwekerij had. Van kinds af aan ben
ik tussen de bloemen opgegroeid.” Houben kweekt gestekte planten in 1,5 liter-pot, waaronder enkele eigen
selecties. Hij vertelt dat bij Delphinium als snijbloem alles draait om houdbaarheid, uniformiteit, kleurvastheid
en stevige stelen. “Anders dan bij tuincultivars, waar het
draait om een perfecte kleur en om planten die goed
terugkomen en minder hoog worden in verband met
het transport.”
Het belangrijkste advies van Houben is om geen zaailingen in P9 te kopen. Zaailingen zitten vooral in de Pacific
Giant Group. Deze op kleur te zaaien selecties bloeien
het eerste jaar al goed, maar zijn in het Nederlandse
klimaat kortlevend en de bloemtrossen zijn in verhouding zo zwaar dat ze ondersteuning verlangen. “Voor
de tuin zijn de vegetatief vermeerderde selecties veel
succesvoller.”

SPECIALISTENWERK
Dat vegetatief vermeerderen via stekken, scheuren of
weefselkweek is volgens hem wel specialistenwerk. Bij
vegetatieve vermeerdering gaat het om planten uit de
Bellamosum Group en de Elatum Group. Planten uit de
eerste groep blijven relatief laag en de bloemstelen –
“één plant maakt er vijftien tot dertig” – vertakken zich
goed. Planten uit de tweede groep groeien beduidend
hoger en maken vijf tot tien bloemstelen. Opmerkelijk is
dat er nog vele oude cultivars verkrijgbaar zijn, wat iets
zegt over de kwaliteiten ervan. Ook is er nog een groep
van hybriden. “De meeste blauwe riddersporen komen
uit de collectie van Karl Foerster, andere kleuren als
wit, roze en zachtgeel komen van Engelse veredelaars
als Blackmore and Langdon.”
Traditioneel is Delphinium een Engelse borderplant, van
oudsher is het daar een statussymbool. Houben ziet de
belangstelling in Nederland toenemen. Hij merkt dat
aan de vele reacties die hij op liefhebbersbeurzen krijgt.
Wie op zijn website kijkt, leest alles over de historie en
het onderhoud. “En, niet onbelangrijk, over het genieten
van riddersporen. Wie de plant goed behandelt, heeft er
vele jaren plezier van.”
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Geslacht: Delphinium
Soorten: ruim 250
22 november 2019
Hoogte: 50-180
cm
Bloeiwijze: opgaande aren
Extra: uitbundige bloei

22 november 2019

22 november 2019

051 Vaste planten delphinium.indd 51

51

15-11-19 09:04

