VASTE PLANTEN

‘Mooie zaadpluizen’
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Geum (nagelkruid) is een van de vele geslachten binnen de rozenfamilie, de Rosaceae. Voor de tuin zijn
G. coccineum en G. chiloense bekend, maar bekender
nog zijn de vele hybriden die uit deze twee ouderplanten
zijn ontstaan. Sommige van deze hybriden hebben een
maandenlange bloei – zeker als de uitgebloeide bloemen
worden verwijderd – met bloemkleuren die variëren van
geel en oranje tot rood. Het blad van vrijwel alle Geum
is zacht behaard en heeft een gezaagde of gelobde bladrand. De groeiwijze is polvormig, de onderste bladeren
vormen aan de basis van de plant een rozet. Geum is
halfwintergroen, na de winter is het wat verfomfaaide
blad eventueel weg te knippen.
Naast de vele hybriden spelen ook enkele soorten een
rol. G. montanum is inheems in de Alpen, Pyreneeën
en Karpaten, waar de plant op stenige hellingen groeit,
tussen de 1.600 en 3.500 m hoogte. Deze soort bloeit
geel, de hoogte is 20-30 cm. De geelbloeiende G. reptans
is een nauwe verwant die tot 15 cm hoogte komt. Beide
soorten hebben na de bloei decoratieve zaadhoofden bestaande uit lange stijlen die bezet zijn met donshaartjes.

KNIKKEND KOPJE
Ook G. rivale heeft decoratieve zaadhoofden. Deze soort
is inheems in grote delen van Europa, in Nederland en
België is hij een zeldzaamheid. Voor Franka Steekelenburg van Kwekerij de Eenvoud is het een favoriete plant.
“Bij dit knikkend nagelkruid hebben de lieve, kleine
bloemen een knikkend kopje, je moet hem optillen om
erin te kunnen kijken.” G. rivale is de meeste gekweekte
wilde Geum-soort en draait al jaren mee in het doorsnee
sortiment vaste planten. Steekelenburg vindt het een
bescheiden plant die niet overheerst in een gemengde
beplanting. “Hij komt het mooist uit in een natuurlijke
setting. Ik meng hem zelf het liefst met andere natuurlijk ogende planten, waaronder soms inheemse. Extra is
dat insecten de bloemen graag bezoeken.”
Knikkend nagelkruid is een bosplant die van iets vochtige grond houdt, hij is te vinden in vochtige weiden en
rondom moerasgebieden. De bloei is roodbruin en de
stengels gaan tot 25-30 cm hoogte. “De vroege bloei vanaf mei vind ik jaarlijks een mooie aankondiging van het
voorjaar. Ook de na de bloei verschijnende zaadpluizen
zijn decoratief.”
Er zijn enkele bekende variëteiten, zoals de witbloeiende
‘Album’, ‘Leonard’s Variety’ met hogere bloemstengels
en oranjerode bloemen en ‘Lional Cox’ met crèmegele
bloemen. “In de tuin heb je amper omkijken naar de
plant, hij woekert niet, misschien dat hij een beetje uitzaait.” Klein nadeel vindt Steekelenburg dat de plant na
augustus wat naar de achtergrond verdwijnt. “Zinnig
dus om te combineren met planten die in het voorjaar
traag op gang komen en pas vanaf augustus gaan opvallen.” Ze denkt daarbij aan grassen en herfstanemonen.
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Soort: Geum rivale
Groeivorm: compact bladrozet
19 november 2021
Hoogte: bloemstengel tot 30 cm
Bloemkleur: roodbruin
Extra: decoratieve zaadpluizen
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