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DRYOPTERIS
Wij hebben een aantal mooie Dryopteris soorten in ons assortiment die we door middel van
deze nieuwsbrief even onder de aandacht willen brengen. Het geslacht Dryopteris is erg
groot met meer dan 225 soorten en zo’n 77 hybriden. Het herbergt het grootste aantal
goede tuinvarens waarvan de meeste winterhard zijn in zone 7. Voor elke tuin is er wel één
te vinden. Ze verspreiden zich niet erg snel in tuinen, hebben korte rizomen waardoor het
mooie compacte pollen blijven. Na een aantal jaren is het misschien wel nodig om de pol te
scheuren waardoor hij vitaal blijft. Als de plant eenmaal geacclimatiseerd is in de tuin is dit
geslacht vaak ook aardig droogte tolerant.
De naam komt uit het Grieks en betekent bosvaren. Een kenmerk van veel soorten in deze
groep is de geschubde bladsteel, met schubben in kleuren die variëren van brons, goud, bruin
tot zwart. Dit resulteert in mooie taferelen bij het ontrollen van de bladeren in het voorjaar.
In deze nieuwsbrief willen we uw aandacht vragen voor een prachtige nieuwe Dryopteris
soort in ons assortiment;
Dryopteris koidzumiana
Synonym: Dryopteris erythrosora var. Koidzumiana.
Soortsnaam is naar de japanse botanist Gen’ichi Koidzumi.
Deze soort is onderscheidend naast de Dryopteris erythrosora die we al kennen. De jonge
bladeren zijn zeer diep roest-rood van kleur, erg opvallend en intens. Als de bladeren
verouderen veranderen ze geleidelijk van steenrood naar donkergroen wat een mooie
schakering van bladkleuren oplevert. De plant is een prachtige solist in de groene border,
hij breidt zich niet snel uit. Hij houdt niet zo van extremen, van koude zomers kan hij een
beetje last hebben. Het is echter zeer de moeite waard om Koidzumi’s autumn fern uit te
proberen. Deze varen wordt zo’n 60
cm hoog, doet niet moeilijk over
grondsoorten. Zijn blad kleurt het
mooiste op heldere schaduwplekken.
Het nieuwe blad verschijnt voor een
varen erg laat, pas aan het begin van
de zomer maar gedurende de winter
blijft hij groen. Hij is geschikt voor
zone’s 7 tot en met 10.

Deze nieuwe soort kan per direct
besteld worden!

