VASTE PLANTEN

‘Goede nabloei’
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Brunnera behoort tot de familie van ruwbladigen, de Boraginaceae. Familiegenoten zijn vaste planten als Anchusa,
Cynoglossum, Myosotis en Pulmonaria. Ook de eenjarige
Borago behoort tot de familie. Kenmerkend voor alle leden is de rangschikking van de bloemen, die in twee rijen
staan en ten opzichte van elkaar verspringen, zogenaamde
schichten. Meestal zijn deze schichten aan de top opgerold
en steeds wanneer zich weer een paar bloemen openen,
rolt de schicht verder af. Kenmerkend is ook dat de meeste
vertegenwoordigers ruwbladig zijn, vandaar die familienaam.
De voor de Nederlandse tuin belangrijkste soort, B. macrophylla, is afkomstig uit de Kaukasus en wordt daarom
ook wel Kaukasische vergeet-me-niet genoemd. De geslachtsnaam is een verwijzing naar Steven Brunner (17901844), die als plantkundige diverse reizen maakte en daarover publiceerde. De plant groeit op weidehellingen en in
bossen tussen de 500 en 2.000 meter. Vanuit een stevige
wortelstok verschijnen de grote bladeren (‘macrophylla’
betekent letterlijk ‘groot blad’) en tussen maart en mei
openen zich talrijke kleine hemelsblauwe bloemen aan
dunne bloemstengels, die tot 50 cm hoogte komen.
Belangrijker dan de soort zijn inmiddels de vele cultivars.
Vooral de laatste tien tot twintig jaar verschenen er interessante nieuwkomers. Al langer bekend zijn ‘Variegata’,
met groen blad dat een witte rand heeft, en ‘Langtrees’,
met zilverwit gevlekt blad. De laatste jaren is het sortiment
uitgebreid met vooral nieuwkomers die tevoorschijn kwamen tijdens de opkweek via weefselkweek.

###plat

UITGEBLOEIDE STENGELS WEGKNIPPEN
Kwekerij Fahner heeft meer dan tien variëteiten. “Goede
planten voor schaduwrijke plaatsen”, vertelt Alfons Holtkamp. Belangrijk vindt hij het dat steeds alle stengels met
uitgebloeide bloemen in zijn geheel worden weggeknipt.
“Dat stimuleert de doorgroei en vergroot ook de kans op
een goede nabloei.” Het bedrijf levert onder andere ‘Betty
Bowring’, met lichtgroen blad en witte bloemen, en ‘Jack
Frost’, met grijs blad waardoorheen de groene nerven lopen. “Van die ‘Jack Frost’ zijn inmiddels verbeteringen verschenen. Zo heeft ‘Sea Heart’ dikker blad dat tot aan het
einde van het seizoen mooi blijft en is ‘Silver Heart’ vrijwel geheel grijsbladig.” Holtkamp noemt ook ‘Alexander
Great’, gevonden door Alexander Zukeivich in zijn eigen
tuin in Wit-Rusland, en in 2013 geïntroduceerd. “Deze
heeft blad dat groter wordt dan bij ‘Jack Frost’ en een volgroeide plant kan wel 70-80 cm in doorsnee halen.”
Bij de groenbladige B. macrophylla vindt hij het belangrijk te combineren met later bloeiende planten. “Het
blad kan later in het seizoen wat saai ogen, bij de grijsPlantnaam:cultivars
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Soort: Brunnera macrophylla
Nederlandse naam: vergeet-me-niet
Hoogte: bloemstengel tot 50 cm
Bloemkleur: hemelsblauw
Blad: ruw, vrijwel rond
Extra: bontbladige cultivars
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