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Thalictrum behoort tot de Ranunculaceae, de ranonkelfamilie. Aquilegia, Aconitum, Anemone en Ranunculus
zijn een paar namen van familiegenoten. De geslachtsnaam Thalictrum komt van de oude Griekse plantennaam ‘thaliktron’, maar onduidelijk is welke plant daar
ooit mee werd benoemd. Het geslacht telt circa 150
soorten die met name op het noordelijk halfrond te vinden zijn, enkele soorten zijn inheems in Nederland en
België. Kenmerkend bij Thalictrum is het fijne blad en
het feit dat de meeste bladeren grondstandig zijn; ze bevinden zich onderaan in de plant. Vanuit dat bladrozet
verschijnen de meestal hoge bloemstengels met bovenin
een groot aantal kleine bloemen in trossen of pluimen.
Die bloemen hebben geen kroonbladeren maar alleen
vier tot vijf kelkbladeren die snel afvallen. Het zijn daarom de talrijke meeldraden die opvallen en de bloem een
donzig uiterlijk geven.
Henny van Lent van Lepona Plantencentrum en Hoveniersbedrijf in Balgoij-Wijchen is gepassioneerd plantenmens. Haar kennis is breed, op de verkoopvloer van
het plantencentrum is dat duidelijk te zien. Er zijn veel
vaste planten en Thalictrum is een van haar favorieten.
“Die is terug van weggeweest. Mensen weten de plant
weer te vinden omdat deze een natuurlijke uitstraling
heeft en eigenlijk nooit overheersend is vanwege de
transparante habitus en subtiele bloeiwijze.”

WOLK VAN WITTE BLOEMETJES
Een bekende soort is T. aquilegifolium, die inheems is in
Europa. Deze soort heeft blauwgroen blad – qua vorm
gelijkend op dat van de akelei – en bloemstengels tot
een kleine meter hoog. Van mei tot juli verschijnen de
lichtpaarse bloemen in ijle trossen. ‘Album’ bloeit wit,
de bekendste is ‘Thundercloud’, die circa 50 cm hoog
wordt – hoewel in de handel vaak ook hogere varianten
worden aangeboden – met blauwgrijs blad en donkerlila bloemen. Van Lent ziet bij voorkeur T. delavayi en
dan de cultivars ‘Album’ en ‘Splendide White’. De eerste
bloeit met een wolk van witte bloemetjes in de periode
juli-augustus, de hoogte bedraagt circa 140 cm. De eveneens witbloeiende ‘Splendide White’ wordt iets hoger en
heeft als voordeel de stevigere stengels en de voor een
witte Thalictrum grootste bloemen. “Beide mooi voor in
kleine groepen in borders. En aangeplant als een transparante ‘haag’ kunnen ze met name de kleinere tuin
spannend maken.” Een andere bekende cultivar van T.
delavayi is ‘Hewitt’s Double’ met gevulde lila bloemen.
Thalictrum vraagt volgens Van Lent weinig onderhoud,
groeit op bijna iedere grondsoort en neemt genoegen
met een lichte bemesting in het voorjaar. “Extra is nog
dat de plant goede snijbloemen geeft, waarbij zowel het
opvallende blad als de fijne bloem sierwaarde heeft.”
Binnen het sortiment is er volgens haar al veel keuze,
maar nieuwe introducties zijn altijd welkom. “Met bijvoorbeeld nog meer nadruk op selecties die niet hoger
worden dan 50-60 cm.”

Geslacht: Thalictrum
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2020
Nederlandse naam:
ruit
Aantal soorten: 150
Bloem: opvallende meeldraden
11 september 2020
Bloemkleuren: (geel)wit tot (paars)
roze
Extra: transparante habitus
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