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Bĳ Sanguisorba kunnen de hoogtes per soort verschillen,
maar voor allemaal geldt dat ze sierlĳk en ĳl groeien
met bloemaren op dunne bloemstelen die boven de pol
met bladeren uitwaaieren. Het geslacht behoort tot de
rozenfamilie, de Rosaceae, hoewel het weinig gelĳkenis
vertoont met de roos. De soorten hebben kleine bloemen
die in dichte pluimen of hoofdjes staan, kroonbladeren
ontbreken. De vier kelkbladeren zĳn aan de voet vergroeid. Alles soorten zĳn te vinden in de gematigde gebieden van het noordelĳk halfrond. Enkele zĳn inheems
in Nederland; de kleine pimpernel – S. minor – is daar
een voorbeeld van.
Wie de boeken erop naslaat, vindt tot een aantal jaren
terug slechts een beperkt aantal soorten en cultivars.
In het bekende boek Droomplanten van Piet Oudolf uit
1999, worden vĳf soorten en drie cultivars beschreven.
Wie er de meest recente The Plantfinder bĳ pakt, telt
al gauw honderd soorten en cultivars. Keuringen, zoals
die inmiddels in Duitsland hebben plaatsgevonden, gaan
uitwĳzen welke hiervan toekomstbestendig zĳn.

TWEE FAVORIETEN
Kweker Thierry Delabroye, nabĳ het Franse Lille gevestigd, heeft twee duidelĳke favorieten. Bovenaan staat
S. hakusanensis ‘Lilac Squirrel’. In zĳn moerhoek groeien enkele volwassen exemplaren. “Prachtig met zĳn
stevige polvorm met grĳsgroen berĳpt blad. Net als bĳ
Alchemilla mollis blĳven regendruppels er als pareltjes
op liggen. Per vierkante meter is één plant voldoende.”
Alle Sanguisorba hebben volgens hem korte, dikke wortelstokken die zich stevig zetten. Uiteindelĳk gaan de
wortels de diepte in zodat droge omstandigheden geen
probleem vormen. “Ook zware grond – hier is het overal
klei – vormt geen probleem. Op droge zandgrond zou ik
hem niet zetten.”
Het blad is bĳ alle Sanguisorba samengesteld met soms
getande, soms gelobde overstaande blaadjes en één eindstandig blaadje. “Zonder bloemen is deze ‘Lilac Squirrel’
al zeer de moeite.” De lilaroze bloemen in de vorm van
een hangende, lange en pluizige aar verschĳnen vanaf
juli tot in september, de dunne bloemstengels halen de
meter en komen er op vruchtbare grond soms boven.
“Het is een langlevende plant zonder ziektes, geen slak
die het loof aantast. Je hebt er geen omkijken naar,
alleen het eerste jaar is water geven belangrĳk zodat de
wortels zich kunnen zetten.”
Als tweede favoriet noemt Delabroye S. obtusa ‘Chatto
Form’ die eveneens gezond grĳsgroen blad heeft. “De
pol blĳft lager, tot 40 cm, waardoor het misschien wel
de beste en mooiste bodembedekkende Sanguisorba is.
Er zĳn dan goed andere, hogere vaste planten tussen
te zetten.” De compactere en relatief zware bloempluimen van deze Sanguisorba zĳn zachtroze tot roomwit
en verschĳnen eveneens van juli tot in september, de
bloemstengels komen flink boven het blad uit. Ondanks
zĳn enthousiasme over Sanguisorba heeft Delabroye er
slecht zeven in zĳn catalogus omschreven.

Cultivar: Sanguisorba hakusanensis
‘Lilac Squirrel’
Groeivorm: grote polvorm
Hoogte: bloemstelen circa 1 m
Blad: grijsgroen berijpt
Extra: droogteresistent
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