VASTE PLANTEN

‘Fragiele uitstraling’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Binnen de inmiddels populaire groep siergrassen speelt
Melica, het parelgras, een bescheiden rol. Voor alle soorten geldt dat het fragiele grassen betreft die eerder als
weef- dan als groepsplant worden gebruikt. M. altissima is een circa 1 meter hoge soort, waarvan de cultivar
‘Atropurpurea’ opvalt met de purperkleurige bloemaren.
M. ciliata (de soortnaam betekent ‘gewimperd’) groeit
half zo hoog en heeft opvallende zijdeachtige haartjes
aan het kafje (het schubje onder de aanhechting van
de bloem).
In de showtuin bij Kwekerij Meijer vallen enkele kleine
groepen op van M. uniflora. “Dit deel van de showtuin
bouwde tuinarchitect Arjan Boekel in 2019 bij het tuinenfestival Gardenista, waarmee hij prijswinnend was.
Arjan heeft hier vele jaren gewerkt en we vonden het
een goed idee die showtuin naar hier over te brengen”,
vertelt Geert Meijer. De groepjes van M. uniflora groeien
op de voorgrond, de planten vormen losse zoden van
lichtgroene, aan de bovenzijde iets behaarde bladeren
en bloemstengels van rond de 50 cm hoogte. Van nature groeit dit gras in een groot deel van Europa, NoordAfrika en Turkije. Binnen Melica is het de enige soort
die ook in Nederland te vinden is, echter zeker niet algemeen. Alleen in Zuid-Limburg is het gras te vinden op
voedselrijke, meestal zwak zure grond in de schaduw
van loofbossen.

ÉÉN BLOEM
Aan de bloemstengels van M. uniflora, het eenbloemige
parelgras, verschijnt een overhangende bloeiwijze. Elk
aartje bevat maar één ontwikkelde bloem, vandaar de
Nederlandse naam. “Het is een fijn grasje met een luchtige habitus, perfect om te weven tussen bijvoorbeeld
Heuchera of Euphorbia.” Meijer vertelt verder dat veel
klanten bij het zien van het gras tot aanschaf overgaan.
Hij adviseert dan altijd om steeds een paar planten bijeen te zetten en in de border af en toe een groepje te
herhalen, vanwege de fragiele uitstraling van dit grasje.
“Dan valt hij het beste op. Jammer genoeg is er amper
sprake van een wintersilhouet, hoewel het blad in de
winter wel lang groen blijft.”
De bloei is in mei-juni en in volle bloei is het een extra sierwaarde wanneer regen- of dauwdruppels op de
aren blijven liggen, vandaar de verwijzing naar parels
in de Nederlandse naam. M. unif lora wordt via zaad
vermeerderd, maar uitzaaien in de tuin doet het grasje
vooralsnog niet, volgens Meijer. “Deschampsia bijvoorbeeld doet dat wel heel makkelijk.” Voordeel vindt hij
dat dit gras nog op de droogste en slechtste plaatsen
groeit. Jammer vindt hij de slechte verkrijgbaarheid.
Hoveniers die de plant graag gebruiken, bestellen vaak
ruim van tevoren. Een aardig alternatief vindt hij Festuca amethystina. “Maar de populariteit wordt groter, dus
het aanbod groeit hopelijk mee.” Vooralsnog levert hij
de planten in P9.

Soort: Melica uniflora
Nederlandse naam: eenbloemig parelgras
Groeivorm: zodevormend
Bloem: in losse pluimen
Blad: tot 50 cm hoogte
Extra: fragiele weefplant
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