VASTE PLANTEN

‘Bijna goudkleurig’
Tekst en foto: Emiel van den Berg

Miscanthus is een siergras dat de laatste decennia behoorlijk in de belangstelling staat. Het geslacht behoort
tot de Poaceae, de grassenfamilie, waartoe circa 8.000
soorten behoren die verspreid over de hele wereld te
vinden zijn. Miscanthus, ofwel prachtriet, telt er zo’n
twintig, die van nature voorkomen in de subtropische
en tropische regio’s van Afrika en Zuid-Azië. Over het
algemeen vormen zich forse, flink uitstoelende pollen
met lang, smal blad met een scherp aanvoelende rand.
De bloemstengels steken vaak ruim boven dat blad uit.
M. sinensis is veruit de bekendste soort en al jaren te
vinden in de Nederlandse tuin. Bij veel oude selecties
is de bloei af hankelijk van de intensiteit en duur van
de zomer. De bekende Duitse kweker Ernst Pagels introduceerde verbeterde selecties die vrijwel probleemloos bloeien in ons klimaat. Hij selecteerde overigens
niet alleen op de omvang en kleur van de bloempluimen, maar ook op de herfstverkleuring van het blad.
“M. sinensis is van origine een oeverplant die van stevige, vruchtbare grond houdt”, vertelt kweker Koen van
Poucke, die bekend staat om zijn bijzondere sortiment
planten, waarvan sommige vrijwel nergens te koop zijn.
Van M. sinensis verkoopt hij onder andere de bekende
cultivar ‘Gracilimus’. “Een stevige plant van circa 1,60
meter met fijn groen blad met een licht streepje in het
midden.”

ROTSPLANT
Opvallender binnen zijn sortiment is de veel minder
bekende M. nepalensis. “Ik vloog ooit naar Nepal om
deze plant, en uiteraard vele andere, in de natuur te aanschouwen.” M. nepalensis is van nature een rotsplant
die hoog in de bergen groeit, tot 3.000 m hoogte. “Hij
vraagt een warme, beschutte standplaats en verdraagt
goed droogte en felle zon. Daarom ook is het een toekomstplant wellicht, in ieder geval ideaal voor in bijvoorbeeld een grote rotstuin.” Op natte klei is de plant
volgens hem vorst- en rotgevoelig, hij adviseert voor de
winter ook altijd om de pol te beschermen met een laag
herfstblad.
Van Poucke is erg gecharmeerd van de bloeiwijze van
M. nepalensis. “Bijna goudkleurige pluimen, losser dan
bij de meeste andere Miscanthus. De soort heeft een
exotische uitstraling, die goed past in de jungletuin die
ik sinds een paar aan het aanleggen ben.” Hij vindt de
pluimen zeker ook heel mooi voor bloemschikkers. “Zelf
heb ik bij de kwekerij een bloemenwinkel. Ik heb daarom een eigen kijk ontwikkeld op kleuren en bloemen.”
Van Poucke ontdekte M. nepalensis voor het eerst in de
tuin van Great Dixter en was meteen verkocht. “Ik ben
gecharmeerd van hun manier van aanplanten, wars van
alles, ik houd niet conventioneel tuinieren.” Op zijn eigen kwekerij staat M. nepalensis jaarlijks rijk in bloei.
”Dat is het moment dat ik dit siergras het best verkoop.”
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Soort: Miscanthus nepalensis
Hoogte: 120-140 cm
31 januari 2020
Bloeiwijze: goudgeel
Blad: smal, overhangend
Extra: wintersilhouet
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