VASTE PLANTEN

‘Zeer lange bloei’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Pennisetum is een siergras dat binnen het totale sortiment siergrassen als eerste populariteit kende. Daarbij
ging het voornamelijk om P. alopecuroides en de cultivar ‘Hameln’. Later kwam de compacte cultivar ‘Little
Bunny’ op de markt en inmiddels is het aanbod flink
uitgebreid. P. alopecuroides is nog altijd de populairste
soort, maar er is behoorlijk wat bijgekomen op kwekerijen. P. orientale is inmiddels bijna net zo bekend,
maar nog lang niet zoveel aangeplant. Deze is afkomstig
uit Centraal- en Zuidwest-Azië en met name door zijn
bloeiwijze is het een van de opvallendste soorten. Behalve dat de bloei uitbundig en opvallend is, duurt deze
van eind juni tot vaak eind oktober-begin november. De
bloempluimen zijn bijna wit, soms zit er wat lichtroze
in. De rijkste bloei is op voedzame grond op een warme
en zonnige plek. Het sierlijk afhangende dunne blad is
grijsachtig groen.
Voor kweker Arnaud Crosnier, met zijn kwekerij en
tuincentrum gesitueerd in het Loire-gebied, ruim 100
km onder Parijs, is P. orientalis een favoriet. “Eigenlijk
vind ik alle Pennisetum mooi en bruikbaar omdat ze een
sierlijke en vaak compacte habitus hebben waardoor ze
overal toepasbaar zijn én omdat de bloeiwijze luchtig en
zeer decoratief is, de bloempluimen zijn stevig en blijven
lang goed. Maar Pennisetum orientale is mijn favoriet.”

IN GROTE GROEPEN
Crosnier ziet P. orientale (hoogte circa 60 cm) graag in
grote groepen of in gemengde borders tussen bloeiende
vaste planten. “De populariteit van dit gras stijgt mede
ook doordat hij het nog goed doet op een droge standplaats.” Belangrijk om te weten is wel dat de winterhardheid van de soort minder is dan bij cultivars als
‘Karley Rose’ en ‘Robustus’. “Zeker voor het Nederlandse
klimaat zijn deze cultivars daarom beter geschikt dan
de soort.”
Vergeleken met de soort heeft ‘Karley Rose’ (hoogte tot 1
m) donkerder en steviger blad en grotere bloempluimen
met iets meer kleur. ‘Robustus’ groeit, zoals de naam
al aangeeft, een flink stuk hoger, tot boven de meter,
en blijft met zijn habitus opvallend smal. Verder is er
nog de cultivar ‘Flamingo’ (80 cm) met iets roze getinte
bloempluimen en ‘Fairy Tails’ (circa 1 m) die uitermate bloeirijk is en lange bloempluimen vormt. Ook ‘Tall
Tails’ heeft langgerekte bloempluimen die weer ruim
boven de meter uitkomen. “Ze blijven allemaal decoratief tot ver in de herfst. De winteruitstraling is minder
sterk.”
Zichzelf uitzaaien doet de plant volgens hem vrijwel
niet. “Zeker niet invasief.” Vermeerderen gaat overigens
beter via zaad dan via scheuren. Crosnier biedt P. orientale aan in potmaten P9, 1.3L, 2L, 5L,7L en zelfs 10L. “De
vraag vanuit onze klanten is wisselend, daarom kiezen
we voor verschillende potmaten.”

Soort: Pennisetum orientale
15 januari 2021
Cultivars: circa 6
Groeivorm: polvormig
15 januari
Bloem: pluimen
vanaf2021
eind juni
Blad: zeer smal, overbuigend
Extra: lange bloeiperiode
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