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Het geslacht Teucrium telt circa driehonderd soorten,
waarvan er in de Naamlijst voor Vaste Planten van Naktuinbouw achttien worden genoemd, een enkele met
een paar cultivars. Teucrium behoort tot de Lamiaceae,
de lipbloemigen, ook wel Labiatae genoemd. Mentha,
Stachys, Thymus, Salvia en Nepeta zijn willekeurig wat
namen van familiegenoten. De geslachtsnaam zou verwijzen naar een Trojaanse prins met diezelfde naam die
de geneeskrachtige eigenschappen van de plant zou hebben ontdekt. Het gaat daarbij om T. chamaedrys, die al
in de oudheid om zijn geneeskrachtige eigenschappen
werd gewaardeerd, met name als middel tegen jicht en
koorts. Alle soorten van Teucrium groeien van nature in
de gematigde tot matig warme gebieden van de wereld,
vooral in het Middellandse Zeegebied komen er veel
voor. Voor vrijwel alle soorten geldt dat het aromatische
planten betreft, binnen het geslacht zijn een- en meerjarige planten en (half)heesters te vinden.
Met Teucrium als vaste plant is nooit heel veel gebeurd.
In tuinen kom je deze gamander weinig tegen en ook
als het gaat om vernieuwingen binnen het sortiment is
het stil. Toch noemt Alejandro O’Neill het een van zijn
favorieten, met name T. hyrcanicum. O’Neill is geboren
in Urugay en woont momenteel in Zuid-Frankrijk, waar
hij veel samenwerkt met James Basson, verschillende
keren prijswinnend met zijn tuinen bij de Chelsea Flower Show.

DROOGTEBESTENDIGE TUINEN
Zowel O’Neill als Basson heeft als specialisme droogtebestendige tuinen. “En daar past deze Teucrium-soort
prima in, met droge zandgrond heeft hij geen probleem.
Waar andere planten af haken, blijft deze mooi. En
dat geldt ook voor andere soorten als T. chamaedrys,
T. x lucidrys, T. marum en T. fruticans.”
Hij merkt dat T. hyrcanicum altijd en overal vrijwel hetzelfde groeit, en overal doet hij dat naar tevredenheid.
In zijn tuinen zet O’Neill de soort liefst in groepen. “Bij
beplanting kijk ik nooit naar de plant als individu, het
totaalplaatje is wat telt.” Hij noemt deze Teucrium een
sociale plant, een plant die overal bij past. Met name tussen siergrassen vindt hij hem mooi. “En ook functioneel
vanwege de verticale habitus. Mooi contrasterend met
die los groeiende grassen.”
De aarvormige bloem vindt hij mooi van opbouw en de
doorbloei noemt hij een extra, net als de verdroogde
zaadhoofden die nog lang decoratief blijven. “In Nederland is door uitgebloeide bloemen weg te halen extra
op die doorbloei in te zetten. Hier in Zuid-Frankrijk is
het te warm en te droog om de plant maandenlang te
laten presteren.” Wie de plant in Nederland in de tuin
verwerkt, kan een bossige en goed vertakte plant verwachten met een hoogte van 60-70 cm. De bloei begint
in juni en kan duren tot ver in september. Lichte uitzaai
is mogelijk.

Soort: Teucrium hyrcanicum
Nederlandse naam: gamander
Groeivorm: opgaand
Bloem: purperroze, in aren
Bloeiperiode: juni-september
Extra: droogtebestendig
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