VASTE PLANTEN

‘Enorm aantal bloemen’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Verbesina behoort tot de Asteraceae, de composietenfamilie, soms ook Compositae genoemd. Samengesteldbloemigen is een andere verzamelnaam. Het belangrijkste kenmerk vormen de in bloemhoofdjes bijeen staande
sterk gereduceerde bloemen. De in Nederland nog vrij
onbekende Verbesina telt circa 150 soorten, die voorkomen in de zuidelijke delen van de VS. De geslachtsnaam
verwijst naar Verbena vanwege de overeenkomst van het
blad van sommige soorten met dat van Verbena. Kenmerkend bij alle soorten zijn de bladstelen, die aan de
voet langs de stengel vaak gevleugeld zijn. De bekendste soort in Nederland is V. alternifolia, in de Naamlijst
van Vaste Planten staat ook de cultivar ‘Goldstrahl’ genoemd, maar beide zijn ingedeeld als V. alternifolia. Een
soms voorkomend synoniem is Actinomeris alternifolia.
De soort groeit van nature in het zuidwesten van de VS.
Volwassen planten halen daar jaarlijks twee meter hoogte. De stengels zijn stevig en behaard en over de gehele
lengte vertakt. De gesteelde bladeren staan verspreid
over de stengel – ‘alternus’ in de soortnaam betekent
‘afwisselend’ of ‘verspreid’ – soms echter zijn ze tegenoverstaand. Opvallend is het grote en ruw aanvullende
blad, dat breed lancetvormig tot ovaal is en tot 25 cm
lang kan uitgroeien. De maximale breedte is circa 8 cm.
De 2,5 cm tot 5 cm grote bloemhoofden staan in losse
trossen van tien tot soms wel honderd of meer bijeen.
Elk bloemhoofd heeft geen tot weinig gele lintbloemen
en een losse schijf van buisbloemen.

BIJVRIENDELIJKE PLANT
De Franse kweker Christian Chouvenc van Pépinières
Apifleurs – apiculture is het Franse woord voor bijenteelt – had tijdens de recente plantenbeurs bij Château
de la Ferté een volle kist V. alternifolia in P9. “Geen bekende plant, dat klopt, maar ik ben gespecialiseerd in
bijvriendelijke planten en dan mag deze niet ontbreken.
Bijen komen in groten getale op het enorme aantal bloemen af.”
De bloeitijd vangt begin augustus aan en gaat door tot
in oktober. “Dat gaat makkelijk.” Hij prijst de uitzonderlijk rijke bloei aan de hoge, forse stengels. “Zeer stevige
stengels die recht omhoog groeien en niet omvallen. Het
eerste jaar komen ze tot 1,5 meter, daarna halen ze makkelijk twee meter.”
Ook al staan ze in P9, drie stuks per vierkante meter
vindt hij voldoende. “De groei is krachtig, woekeren
doen ze echter niet. Qua grondsoort stellen ze weinig
eisen. Op een zonnige plek in de tuin blijft hij jarenlang
aantrekkelijk.” Chouvenc heeft de planten vermeerderd
via zaad. Minder bekend is nog V. helianthoides, afkomstig uit het zuiden en zuidoosten van de VS. Deze soort
wordt slecht één meter hoog en het blad haalt tot 15 cm
lengte. De bloemkleur is geel. Kweker Hans Kramer van
De Hessenhof beschrijft in zijn catalogus nog de twee
meter hoge witbloeiende V. virginica.

Soort: Verbesina alternifolia
Groeivorm: sterk opgaand
Hoogte: circa 2 meter
Blad: groot, ruw
Bloem: heldergeel
Extra: bijenplant
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