VASTE PLANTEN

‘Beschermen tegen kou’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Melianthus behoort tot de Melianthaceae en staat zowel
vermeld in de Naamlijst van Houtige Gewassen als in
de Naamlijst van Vaste Planten, omdat het voor Nederland een grensgeval is tussen houtig en kruidachtig. De
geslachtsnaam is samengesteld uit de Griekse woorden
‘meli’ (honing) en ‘anthos’ (bloem) en verwijst naar de
grote hoeveelheid nectar die de bloemen produceren.
Bijen zijn er dol op. In Zuid-Afrika, waar alle soorten
van nature groeien, heet de plant daarom honingbossie. M. major is de bekendste soort die in Zuid-Afrika in
augustus en september bloeit, het is daar dan voorjaar.
In zijn natuurlijke habitat groeit hij uit tot een houtige
plant van circa drie meter hoogte, in koudere klimaten
zoals het Nederlandse blijft het een kruidachtige plant
die jaarlijks zo’n 1,5 meter haalt.

WINTERHARDHEID TWIJFELACHTIG
De winterhardheid in Nederland is twijfelachtig, hoewel
de Franse kweker Olivier Bergmond vindt dat er meer
mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Zijn kwekerij Pétales d’Ailleurs bevindt zich aan de zuidkant van Parijs,
het klimaat is er min of meer vergelijkbaar met dat van
Nederland. Bergmond reist diverse plantenbeurzen af
en tijdens die bij het Franse Château de la Ferté bood hij
verschillende M. major aan, naast allerlei andere bijzonder vaste planten en heesters, zoals Romneya coulteri
en Mathiasella bupleuroides. Vandaar ook zijn bedrijfsnaam die vrij vertaald ‘planten van ver’ heet. “Deze M.
major heb ik in mijn eigen tuin al een jaar of zes staan
en hij doet het prima. Belangrijk is wel om jonge planten de eerste winters bij extreme kou wat te beschermen. Daarna hoeft dat niet meer.” Over de standplaats
vertelt hij dat deze beschut moet zijn. “Bij mij staat de
plant tegen de zuidmuur. De onderkant blijft dan houtig, lelijk blad haal ik na de winter weg.”
Bergmond prijst het decoratieve blad en de bijzondere
bloei. Dat blad is grijsgroen tot zeegroen van kleur, een
kleur die je bij weinig planten ziet. Elk blad haalt tot 40
cm lengte en bestaat uit zeven tot negen deelblaadjes
van elk 5 tot 7 cm lang. Het blad is berijpt en zacht.
Kenmerkend is dat de middenrib gevleugeld is, de bladaanhangsels zijn vergroeid met de bladsteel. M. major
behoort tot een van de mooiste bladplanten, het uiterlijk is exotisch te noemen. In de vroege zomer verschijnen de donkerrode bloemen die onaangenaam geuren,
de bloemtrossen staan verspreid over de bloemstengel
en steken ver boven het blad uit. “Snoei is lastig, want
de plant bloeit op takken die het voorgaande jaar zijn
gevormd, maar soms moet je wat knippen om hem in
vorm te houden. De hergroei is makkelijk.” Bergmond
koopt zijn planten vaak klein in en kweekt ze op in
4 liter-pot.

Soort: Melianthus major
20 mei 2022
Hoogte: 1,50 m
Standplaats: beschut, zonnig
20berijpt
mei 2022
Blad: groengrijs,
Bloem: bloedrood, in trossen
Extra: exotische uitstraling
20 mei 2022
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