#bovenkop

Geranium

Blijven
vernieuwen?
De Naamlijst voor Vaste Planten uit 1990 telt
circa 150 verschillende geraniums, die van
2016-2020 circa 450. Langzaamaan echter
lijkt het verzadigingspunt bereikt, afnemers
kijken steeds kritischer naar nieuwkomers
en sommigen zoeken het meer dan ooit in de
oude, bewezen selecties.
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg
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Voor de schaduw is G. phaeum interessant. Deze voorjaarsbloeiende soort heeft opvallend donkere bloemen, maar bij nieuwe selecties komen ook lichte tinten voor die schaduwplaatsen wat kunnen oplichten.
Datzelfde geldt ook voor nieuwe bontbladige cultivars,
zoals deze ‘Springtime’.
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e Briellaerd is zowel hoveniersbedrijf, ontwerpatelier, tuinwinkel als wandeldomein. Het bedrijf bezit
de Nationale Planten Collectie Geranium, ruim 200
soorten en cultivars. Bedrijfsleider Fokke Mulder:
“We selecteren kritisch. Zo is de nieuwe G. sanguineum ‘Zartrosa’ amper te onderscheiden van de oude G. sanguineum
var. striatum en bij G. x cantabrigiense lijken ‘Cambridge’
en ‘Karmina’ te veel op elkaar.” Kieskeurigheid is er ook bij
de gevuldbloemigen, die niet allemaal even sterk blijken.
Twee goede bij G. pratense vindt hij ‘Summerskies’ en ‘Cloud
Nine’. “Input van onze klanten helpt bij het selecteren, net
als mijn lidmaatschap van de Nederlandse Pelargonium &
Geranium Vereniging.” Ook is er aandacht nodig bij donkerbladige geranium; sommige lopen makkelijk terug naar
groen, groeien langzaam en/of leven relatief kort. “Ik adviseer
liever donkerbladige Heuchera, Sedum of Persicaria.” Nog een
criterium is stevigheid. “Sommige omvallers zijn geschikt als
weefplant tussen stevige buren, bijvoorbeeld G. psilostemon
en G. ‘Orion’.”
Vergelijkbare selectiecriteria hanteert Tuingoed Foltz, die
rond de zeventig verschillende geraniums aanbiedt. “Bij voorkeur die we zelf mooi vinden en die zich in onze showtuin
hebben bewezen. Twee graadmeters waar onze klanten, particuliere tuinbezitters, al jaren op vertrouwen”, vertelt Andries
Bierling, samen met Bob Foltz eigenaar. Bij de donkerbladige
bleef G. maculatum ‘Espresso’ behouden. “We willen er zeker
één aanbieden.” Ook te koop zijn G. ‘Tanya Rendall’ met lichtbruin blad en G. pratense ‘Marshmallow’ met blad met een
bronsrode gloed. “Binnen die groep donkerbladig mag zeker
nog versterking komen.” Bij de weefplanten noemt Bierling
nog de ‘oudjes’ G. ‘Ann Folkard’ en G. ‘Anne Thomson’. Wat
de afgelopen jaren uit het sortiment verdween, waren vooral
G. x oxonianum. Mulder: “Te sterk uiteenvallend.” Bierling:
“Te weinig sprekend.” Bij Bierling vervielen ook diverse kortbloeiers van G. pratense en G. maculatum.
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Specialist Emiel van den Berg maakt
voor Greenity een reeks artikelen
over vaste planten. Daarin behandelt
hij steeds een bepaald aspect van
een familie of groep. Deze keer: het
assortiment in geranium.

Al jarenlang dé topper is G. ‘Rozanne’, rĳk bloeiend vanaf
juni tot aan de eerste vorst. De roze G. Dreamland vindt
Mulder vergelĳkbaar. “Een witbloeiende G. ‘Rozanne’ zou
een enorme aanwinst zĳn.” Bierling bevestigt de populariteit
van G. ‘Rozanne’. “Nieuwe selecties met deze kwaliteiten
zĳn zeker welkom.” Op zĳn website staat G. ‘Bloomtime’ als
een roze G. ‘Rozanne’. “In groeikracht en bestendigheid een
verbetering van de vergelĳkbare G. ‘Pink Penny’.” G. Dreamland blĳft volgens hem wat lager en heeft kleinere bloemen.
“Die heeft zich al zo’n zes jaar bewezen.” Andere namen die
volgen zĳn G. ‘Storm Chaser’ – lila bloemen met een zwart
hart – en de dieproze G. ‘Catherine Deneuve’, een kruising
tussen G. oxonianum en G. psilostemon afkomstig van
de Franse veredelaar Thierry Delabroye. “Met heel smalle
bloemblaadjes, goed voor de variatie.” Naast de introducties
van Delabroye volgt Bierling ook, net als Mulder, die van
Marco van Noort. Hoge verwachtingen heeft Bierling van
zĳn G. ‘Daily Purple’, waarvan de purperroze bloemblaadjes
heel donker geaderd zĳn, de nabloei is heel goed. Hoge verwachtingen ook voor G. phaeum ‘Wendy’s Blush’, licht lila
met een paarse krans rondom het bloemhart.
Van Noort legt uit dat hĳ binnen zĳn veredelingen zoekt
naar rĳke en lange bloeiers, maar dat hoeven niet per se
anderskleurige G. ‘Rozanne’ te zĳn. Liever ziet hĳ vormen
met een compactere habitus, dus niet met ‘Rozanne’ als ouderplant. Hĳ verwacht over drie jaar de eerste introducties.
Over donkerbladig: “We hebben nu een paar zaailingen in de
testfase, rĳkbloeiend en met contrast tussen blad- en bloemkleur. In 2022 verwachten we de eerste aan te bieden.”

De bekende G. macrorrhizum behoort tot de sterkste
soorten die zelfs droge schaduw tolereert. Met vlezige
ondergrondse uitlopers vormt zich een goed gesloten
bodembedekking. De meeste variëteiten hebben (donker)roze bloemen, deze ‘Spessart’ is bijna geheel wit.

SIERWAARDE BLAD
Wat niet te vinden is bĳ Bierling, zĳn oude bekenden als
G. endressii en G. ‘Johnson’s Blue’. “Een afgesloten hoofdstuk, er zĳn inmiddels veel betere.” Als echte blĳvers uit
het ‘oude’ sortiment noemt hĳ G. renardii en G. ‘Philippe
Vapelle’. “Prachtige bladplanten.” Mulder noemt ook G.
renardii. “Het draait zeker niet altĳd alleen om de bloem.”
Hĳ houdt wel vast aan G. ‘Johnson’s Blue’. “Lichter blauw
dan de bekende G. ‘Rozanne’ en minder wild groeiend.
Korter bloeiend, zeker, zet hem daarom tussen planten die
opvolgend bloeien.”
Voor de schaduw prĳst Mulder nog de vroeg bloeiende
G. phaeum, beschikbaar in circa vĳftien cultivars. “Vaak
met een decoratief blad.” Een favoriet is ‘Wendy’s Blush’.
Bierling noemt ‘Blauwvoet’ en ‘Album’. “Interessant voor
de schaduw zĳn de oplichtende bontbladige cultivars ‘Lisa’
en ‘Springtime’.” G. nodosum is een andere schaduwplant.
Mulder heeft zo’n zeven cultivars, allemaal met kenmerkend glimmende blad. Hĳ noemt ook nog G. wlassovianum.
“Bescheiden bloeiend en vooral mooi met het herfstblad,
felrood tot paars, soms met wat oranje of geel.” Wat hĳ voor
de toekomst nog een belangrĳk criterium vindt, is droogtebestendigheid en om tuinbezitters op de hoogte te houden,

Veel gevuldbloemige geraniums zijn er niet. Deze
G. pratense ‘Summer Skies’ behoort tot de vroege
bloeiers en heeft geaderde lichtlila bloemblaadjes,
in het hart zijn die bloemblaadjes lichtgeel. Decoratieve eigenschap van de soort is het grijsgroene ingesneden blad.
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vindt hĳ een goede promotie van verbeterde introducties
belangrĳk. “Dat stimuleert de vraag.” Ook Bierling pleit voor
meer promotie van nieuwkomers bĳ het grote publiek, waaronder ook hoveniers en ontwerpers. “Daar ligt een taak voor
de kwekers.” De soms hogere prĳs vanwege kwekersrecht
ziet hĳ niet als probleem. “Voor de rĳkere bloei en betere
gezondheid willen mensen echt wel iets extra betalen.”

INTRATUIN EN HORNBACH

G. ‘Rozanne’ is dé topper van de afgelopen jaren. Naar
anderskleurige nieuwkomers met een vergelijkbare
rijke en lange bloei wordt uitgekeken, waarbij liefst
geselecteerd wordt op een wat minder uitbundige
groei. De wit tot lichtroze G. Dreamland lijkt een eerste goede introductie.

G. ‘Philippe Vapelle’ is een relatief oude selectie die
volgens Andries Bierling wel rijk maar niet extreem
lang bloeit. “We houden deze wel in ons sortiment
vanwege het decoratieve zachte saliegroene blad. De
plant is niet veeleisend en geschikt als onderbegroeiing op droge plaatsen.”
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Andere keuzes maakt Gebr. Alkemade, aangesloten bĳ
Perennial Power, dat gewortelde stek levert aan sortimenten P9-kwekers in binnen- en buitenland. Het accent ligt
hier op geraniums die zich bewezen hebben, die soms al
decennialang bekend zĳn. “Natuurlĳk hebben we ook de
onovertroffen G. ‘Rozanne’, maar de hype rondom de vele
nieuwkomers, niet altĳd van voldoende kwaliteit, laten we
aan ons voorbĳ gaan”, aldus Marco Vergeer. Overigens is het
zeker niet zo dat royalty’s er niet inkomen bĳ Gebr. Alkemade. “Maar extreem lange bloei, bontbladig of gevuldbloemig
betekent vaak een minder sterke plant.” Bĳ gebrek aan beter
zit G. maculatum ‘Espresso’ wel in het sortiment. “Lastig
wordt het als veredelaars straks met nieuwe versies komen,
dan is het essentieel om alleen de beste te selecteren.”
Het bedrĳf heeft ruim vĳftig verschillende geraniums, keuzes maakt het in samenspraak met onder andere Griffioen
Wassenaar en sortimentskweker Hans Kramer. “We kiezen
voor de lange termĳn.” Vergeer vindt wel dat introductie
van oude bekende geranium om ‘opschoning’ vraagt. Veel
oude soorten en cultivars zĳn soms uitgeput door overproductie. “Belangrĳk is dan om in laboratoria gezonde, sterke
groeipunten te selecteren om daar verder mee te vermeerderen.” Van Noort geeft hierbĳ G. macrorrhizum als voorbeeld.
“Vooral de witte en licht roze zĳn gevoelig voor Fusarium.
‘Spessart’ en ‘Ingwersen’s Variety’ vermeerderen we daarom
via weefselkweek. Daarnaast blĳven we in deze soort zoeken
naar resistentie.” Dat een oude cultivar als ‘Ingwersen’s Variety’ nog populair is, bevestigt Wilfried Reuvers, ruim dertig
jaar actief als inrichter van groene ruimtes. “Een perfecte
half wintergroene bodembedekker die zelfs op slechte grond
makkelĳk groeit.” Hĳ prĳst, naast het geurende blad, de
gesloten groei. “Inzetbaar bĳ de bestrĳding van het beruchte
zevenblad.”
Vergeer benadrukt nog dat zĳn motivatie om meer voor
oude bekende geranium te kiezen sterker werd toen grote
tuincentraketens in binnen- en buitenland specifiek gingen
vragen om gezonde, sterke planten. “Voor veel nieuwe introducties, visueel aantrekkelĳk in vaak 2 liter-pot aangeboden,
geldt dat zeker niet altĳd. Die worden snel opgekweekt en
met groeiremmers afgeleverd. De consument koopt dan een
teleurstelling. Grote tuincentra zoals Intratuin in Nederland
en Hornbach in Duitsland gaan daar sinds een jaar of vĳf
kritischer mee om.”
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