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‘Mooi wintersilhouet’
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Monarda is ingedeeld bĳ de Lamiaceae, de lipbloemenfamilie. Daartoe behoren veel geliefde tuinplanten als Salvia, Mentha, Phlomis, Stachys en Nepeta. Veel vertegenwoordigers zĳn geurende planten, zo ook Monarda. De
veertien soorten zĳn af komstig uit Noord-Amerika en
verschillende dienden bĳ de Indianen als keukenkruid.
Bekend voor de tuin zĳn M. didyma en M. fistulosa, beide belangrĳke ouderplanten voor de vele cultuurvariëteiten die momenteel beschikbaar zĳn. In de Naamlĳst
voor Vaste Planten staan er bĳna honderd. Twee minder
bekende soorten die bĳ sommige kwekerĳen te vinden
zĳn, zĳn M. punctata en M. bradburiana.
M. bradburiana is een favoriet van Frank Heijligers,
die tuinontwerpen en beplantingsplannen verzorgt en
in Nuenen kwekerĳ en showtuin Plantwerk heeft. Bĳ
beplantingen zet hĳ jaarrond sierwaarde centraal en
M. bradburiana voldoet daar volgens hem aan. “Deze
plant is mooi van het begin tot het einde, dat is wat je
zoekt in een groot gedeelte van de beplanting.”
M. bradburiana is pas in 2009 geïntroduceerd. De plant
is meegenomen door Cassian Schmidt van de Duitse
Herrmanshof. Tĳdens een plantenreis naar Missouri,
USA, zag Schmidt deze soort in de vrĳe natuur en nam
enkele exemplaren mee. “Volgens mij heeft hij toen
ook Schizachyrium scoparium ‘Ha Ha Tonka’ meegenomen. Een prachtig siergras met roodgetinte stelen en
grĳsblauw blad dat een donsachtige beharing heeft.”
M. bradburiana loopt in het voorjaar uit met aantrekkelĳk rood getint blad. Al snel ontwikkelt zich een stevige
volle plant met blad dat dik van structuur en diep generfd is. Eind mei verschĳnen de bloemknoppen aan de
plant. “Ik heb dat ook wel eens eerder zien gebeuren.”
Begin juni openen zich dan de grote lichtroze bloemen.
“Na de bloei houd je dat mooie blad over en in de herfst
verkleurt dat ook nog eens roodbruin. De plant is tot nu
toe ongevoelig gebleken voor meeldauw.”
Extra is nog het wintersilhouet; gedurende de winter
blĳven de bloemstengels met de uitgebloeide bloemen
stevig staan en dat zorgt nogmaals voor een decoratief
beeld. “Dat betekent dus ook dat de tot 50-60 cm hoge
plant het hele seizoen stevig overeind blijft staan.”
Heijligers zet M. bradburiana vaak in groepen, circa
zeven stuks per vierkante meter. “Ze als het ware uitstrooien tussen planten met contrasterende bladvormen
kan ook heel goed.”
Een andere belangrĳke eigenschap is dat de bloemen
veel vlinders en bĳen aantrekken, waaraan tuinbezitters
tegenwoordig steeds meer waarde hechten. Monarda
heeft het op zware, natte grond niet naar zĳn zin, van
compost en bladaarde wordt de plant blĳ. In de regel lopen de planten na een paar jaar terug en is scheuren en
herplanten gewenst. “Dit bevordert ook de groeikracht.”

Soort: Monarda bradburiana
19 juni 2020
Nederlandse naam: bergamotplant
Blad: rood uitlopend, rode herfstkleur
Bloem: lichtroze19 juni 2020
Bloeitijd: juni-augustus
Extra: meeldauwvrij
19 juni 2020
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