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Polystichum
Familie van naaldvarens

Deze groep van zogenaamde naaldvarens vormt met zijn 180 - 260 soorten één van de grootste
en belangrijkste varen geslachten voor onze tuin. De meeste soorten zijn wintergroen met een
scala aan bladvormen; van eenvoudig geveerd tot bijna kantachtig ingesneden. Over het algemeen
zijn het ook erg sterke planten en verspreiden zij zich niet snel. In vergelijking met de dryopteris
zijn de bladeren steviger, dikwijls leerachtig en voelen ze ruw aan. Polystichum soorten kunnen vrij
eenvoudig hybridiseren, er zijn meer dan 80 hybriden bekend, de meeste hiervan zijn
onvruchtbaar. Soorten uit ons assortiment die meer dan de moeite waard zijn:
Polystichum polyblepharum
De nummer één tuinvaren; mooi wintergroen,
heeft aantrekkelijke, glimmende, donkergroene
bladeren. Wordt ongeveer 60 cm hoog en 70
cm breed en staat graag op een beschaduwde
plaats in de border. Wanneer je hem wat
beschut onder heesters plaatst zal de latere
vorst niet zijn net ontvouwde bladeren
beschadigen.

Polystichum setiferum “Dahlem”
Een zeer mooie variëteit van de zachte naaldvaren, mooi
wintergroen met blad dat breed is maar wel elegant ingesneden.
De kleur groen is mooi fris. De plant is zeer winterhard, kan zo’n
80 cm hoog worden en kan goed tegen schaduw en droogte.

Polystichum tsus-simense
Koreaanse rotsvaren, geschikt voor de
rotstuin maar kan zeker ook in de border
geplant worden.Hij wordt ongeveer 40 cm
hoog en is goed winterhard en
wintergroen. Bovendien is hij ook
uitermate geschikt als kamerplant.Deze
plant ziet er met zijn groene blaadjes die in
een rozetvorm geplaatst zijn altijd netjes
uit.
Polystichum biaristatum
Een beetje de grote broer van tsus-simense.Nog wat onbekend maar zeer de moeite waard!
Mooie nette varen met donker-groene bladeren die rechtop staan waardoor de plant een mooie
compacte sterke indruk maakt. Hij wordt zo’n 50 cm hoog en is winterhard en wintergroen.
Eventueel kan hij ook in de kamer en zeker in een mooie pot op het terras.
Polystichum acrostichoides
Dit is de zogenaamde kerstmisvaren.
In het oostelijk deel van Noord-Amerika wordt deze varen
traditioneel met kerst voor decoratiedoeleinden gebruikt. De
varen is rond deze tijd op zijn mooist. Eén van de sterkste
winterharde en vooral niet veeleisende polystichums.
Polystichum munitum
Deze polystichum hoort thuis aan de andere kant van NoordAmerika, aan de westkust, en heeft als naam westelijke
zwaardvaren. Dit is een oer varen ten top; simpele bladeren die
een mooie bekervorm creëren en met de jaren een majestueuze
grootte van zeker 1,5 meter kunnen halen. In de bossen van Californië vormen ze prachtige
kolonies onder de grote bomen. Als solitaire plant in onze tuinen prachtig.
Polystichum yunnanense
Een polystichum die ongeveer 60 cm hoog wordt en mooie zachtgeel-groene bladeren heeft met een mooie reebruine middenrib.
Ook weer een bijzonder sterke wintergroene polystichum die
ook mooi zal staan in een patiopot. Een wat nieuwere soort op de
markt en zeker het proberen waard.
Polystichum neolobatum
Grote, zeer stevige, harde en zeer stekelige varen met mooi
glimmend donkergroen blad. Hij kan ongeveer 70 cm hoog
worden en ziet er het hele jaar eigenlijk netjes uit.
bekervormig en weer mooi als solitaire plant in de border.
nog niet bekend maar probeer hem eens!

