VASTE PLANTEN

‘Lange bloeiperiode’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

De afgelopen decennia is Persicaria amplexicaulis (ook
nog bekend onder de oude naam Polygonum amplixicaule) uitgegroeid tot een van de populairste vaste planten. Resultaat daarvan is dat het aantal cultivars enorm
is toegenomen; de Naamlijst van Vaste Planten, editie
2016-2020, telt er ruim dertig. De afgelopen jaren is dat
aantal zeker verder uitgebreid. Persicaria is lid van de
Polygonaceae, de duizendknoopfamilie, net als onder
andere Fallopia en Rumex.
Persicaria amplexicaulis is een vaste plant die Erik Funneman van Funneman Tuin Design in vrijwel elke tuin
verwerkt. “De belangrijkste reden daarvoor is de zeer
lange bloeiperiode, van juni-juli tot vaak nog in november. Dat geldt voor alle cultivars.” Die cultivars hebben
vooral bloemkleuren in roze en rode tinten, enkele
bloeien wit. Daarnaast verschillen de hoogtes nogal: de
laagste zitten rond de 40 cm, een groep blijft net onder
de meter en een deel komt daar bovenuit. Hij heeft een
verzameling in zijn eigen tuin om uit te proberen. “Bij
sommige cultivars in rood of roze zijn de verschillen
minimaal. Ik zoek er de beste uit. Zo vind ik ‘Pink Elephant’ wat kwetsbaar bij vorst; die heb ik laten vallen.”

LAAGBLIJVENDE INTRODUCTIES
‘Pink Elephant’ behoort samen met ‘Inverleith’ tot de
nieuwere, laagblijvende introducties. Beide komen tot
de 40-50 cm hoogte. Zoeken doet hij bij verschillende
kwekers die vaak verschillende cultivars hebben. Sommige zijn vaste leveranciers, af en toe bezoekt hij ook
voor hem nieuwe kwekers. “Het is niet altijd eenvoudig
precies die cultivar te vinden die ik zoek. Soms ook loop
ik per toeval tegen iets nieuws aan.” Ook op tuinbeurzen
zoals die van Bingerden en bij een uitgebreide kwekerij
zoals De Hessenhof zoekt hij naar wat de moeite is.
Voordeel vindt Funneman dat P. amplexicaulis in de
regel goed blijft staan. Hij vindt het daarom een perfecte plant om mee te combineren. Bij voorkeur plant
hij de lage cultivars in grote groepen, prima voor in de
kleine tuin. ”Daarvoor is ‘Blackfield’ ook geschikt, die
bloeit donkerrood en komt tot 70 cm hoogte.” Hogere
cultivars, die ook forser uitgroeien, zet hij graag tussen
siergrassen. Hij noemt cultivars als ‘Alba’, ‘Rosea’ en ‘Fat
Domino’. De laatste haalt zelfs een hoogte boven de 1,5
meter. “Het komt geregeld voor dat ik in een tuin wel
drie of vier cultivars aanplant.”
Van een wintersilhouet is geen sprake. “Jammer, want
ik houd van planten die dat wel hebben. Deze Persicaria zakt echter helemaal in elkaar. Daarom probeer ik
zoveel mogelijk buurplanten te gebruiken die wel nog
sierwaarde in de winter hebben, zoals grassen.” Extra
vindt Funneman nog het feit dat de bloemen van P. amplexicaulis veel bijen en vlinders aantrekken. “Iets waar
klanten steeds meer om vragen.”

Soort: Persicaria amplexicaulis
22 mei 2020
Nederlandse naam: duizendknoop
Groeivorm: forse pollen
mei 2020
Bloem: in lange22
aren
Bloeitijd: tot ver in de nazomer
Extra: trekt bijen en vlinders aan
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